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Interjú Kuti Lászlóval, a TUDOSZ elnökével

Nem vonják el a forrásokat
— Beszélgetésünket kezdjük az
országos érdekegyeztetés értékelésével.
— Az Érdekegyeztető Tanács
tavalyi tevékenységéről csak ambivalens mérleget lehet megvonni.
Annak ellenére, hogy nem voltak
vérmes reményeink. A „Bokros-csomag" bevezetésének módja hidegzuhanyként érte a szociális partnereket. Ugy tű nt, hogy a kormány az
ÉT rendszeres mű ködtetése helyett
nagyobb jelentő séget tulajdonít a
külön alkuknak. Csak az év vége
felé tértünk vissza a rendszeres érdekegyeztetés technikájának gyakorlásához. Ennek következtében
már érzékelhető változások történtek...
— Ez a vélekedés mivel támasztható alá?
— A kormány végső soron engedett eredeti elképzeléseib ő l, azaz
lényegesen kisebb lett a reálbércsökkenés aránya a korábban
elhatározotthoz képest. Az átlagos
bérfejlesztés követi a prognosztizált
infláció százalékait. Az érdekegyeztetés nyomán megváltoztatott adótábla az átlagos jövedelmű bérbő l
élő munkavállalókat a tervezettnél
talán kisebb mértékben sújtja. Nem
növekedtek a dolgozók társadalombiztosítási terhei sem. Végezetül
pedig sikerült megállapodnunk a
magyarországi minimálbér nagyságáról, s az úgynevezett bérajánlások mértékéről.

— Az idén a közvélemény elő tt
nagyobb volt a füstje, mint a
lángja a közalkalmazottak jövedelemalakulásának.
— Ez igaz. Erőteljesebben került
felszínre ez a kérdés, mint az elmúlt években. Ugyanis a kormány
ez évre nem tervezett illetményemelést és esetleg csak a létszámcsökkentés maradványát lehetett
volna felhasználni. Nagy viták voltak e körül régen is a Költségvetési
Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában és sokat segített a versenyszféra szakszervezeteinek szolidaritása is, hiszen egyértelmű en kimondták: „közalkalmazotti bérmegállapodás nélkül nem születhet semmiféle más egyezség sem." A közvélemény figyelmét a közalkalmazottak év végi munkavállalói akciói
is e terület speciális problémái felé
terelték.
— Mi a közalkalmazotti béremelés lényege?
— Február 1-jétő l átlagosan 10,
szeptember 1-jétő l további 5 százalékos illetményemelésre számíthatnak a közalkalmazottak az új
bértábla szerinti elosztással. Többek között errő l állapodtak meg
Bokros Lajos pénzügyminiszter,
valamint Kis Péter munkaügyi miniszter jelenlétében a Költségvetési
Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának ülésén a szociális partnerek. Az új illetménytábla kidolgozása, elfogadtatása időbe kerül, s így

a magasabb fizetéseket — februári
visszamenő legességgel — legkorábban valószínű leg csak májusban
lehet majd felvenni. mint ismeretes,
a kormányzat korábban a februári
10 százalékon túl csak 2 százalékos garantált bérémelést tartott lehetségesnek szeptemberben. Ehhez képest a mostani megállapodás jelentős előrelépés. Az egyezséget három szakszervezet — a
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete és az Orvosegyetemek
Szakszervezeti Szövetsége nem fogadta el. — A KIÉT többi tagja viszont hosszabb vita után támogatta ezt a megállapodást, s így az
oldal képviselő je szavazás eredményeként írhatta alá. A kifogásokat
megfogalmazó szakszervezeteknek
az volt a gondja, hogy az ő területükön az addig megismert új bértábla a februári 10 százalékos béremelésb ő l ténylegesen legfeljebb
2-5 százalékot eredményezett volna, mivel e területeken sokan felette vannak a bértábla által kötelez ő en elő írt minimumilletményeknek, s náluk a 10, illetve az 5 százalékos illetményemelésre nem lenne költségvetési garancia. Az oldal
szakértő i egyébként olyan megoldást javasoltak, amely a jelenlegi
bértételekt ő l függetlenül is valamennyi munkavállalónál — valamilyen mérték ű — illetményemelést
tesz lehető vé.
— Miért éppen 19,5 százalékos
a keresetnövekedés?
— A kormány elkötelezte magát,
hogy a költségvetési szféra éves keresetnövekedését azonos léptekkel

Dr. Nyikos László, az Állami Számvev őszék alelnöke
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Gondolatok az 1996. evi költségvetesroi
Még karácsony előtt az Országgy ű lés nagy többséggel megszavazta, elfogadta a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésér ő l szóló törvényjavaslatot. Kuriózum, hogy ezúttal név szerinti
szavazással döntöttek a honatyák
az ország ez évi költségvetésérő l és az is, hogy a törvény sürgő s kihirdetését kezdeményezték.
Az igen szavazatok aránya (73
százalék) hajszálnyi pontossággal megegyezik a koalíciós pártok parlamenten belüli súlyával.
Az a tény azonban, hogy a nemmel szavazók és a tartózkodók
között néhány közismert kormánypárti képviselő nevét is
megtalálhatjuk, arra utal, hogy az
ez évi költségvetés mögött nemcsak jelent ő s véleménykülönbség, hanem súlyos társadalmi
problémák húzódnak meg.
Az új koalíciós kormány második
pénzügyminiszterének vezérletével
készült ez a költségvetés, és az
úgynevezett stabilizációs törvénynek megfelel ően dolgozták ki. Gyorsuló ütemben folynak az államháztartási reform munkálatai, de az
1996. évi büdzsé még nem nevezhet ő reformköltségvetésnek. Ugyanakkor vele párhuzamosan megjelentek olyan új szervezeti és finanszírozási elemek, amelyek jelent ő s
eltéréseket mutatnak a korábbi gyakorlathoz képest, és mintegy elő készítését jelentik az államháztartáson belüli tartalmi változásoknak.
Az egyik legközismertebb változás
a Magyar Allamkincstár létrehozása (ami az 1992-ben megalkotott
államháztartási törvény módosításával történt). Ez az új intézmény a
szakmai közvéleményt nem osztotta meg, és politikai vitákat sem
folytattak róla, ami arra utal, hogy
a kincstári konstrukciót már korábban is alkalmazhattuk volna. Noha
egzakt számításokkal nehéz igazolni a Kincstár mű ködésétő l remélt
várható megtakarításokat, elfogadható az a becslés, ami szerint tízmilliárdos nagyságrenddel (mintegy
harmincmilliárd forinttal) csökkenthet ők lesznek a közkiadások. Ez els ő sorban annak lesz köszönhet ő,
hogy lényegesen megváltozik a
Kincstár hatókörébe vont költségvetési intézmények pénzellátása.
1996-tól a mintegy 1500 központi

költségvetési szerv által ellátott
közfeladatokat már nem el őre idő arányosan, hanem utólag finanszírozza a Kincstár,, az államháztartáson belüli fizetési kötelezettségeket
pedig „ nettósítja", és tényleges
pénzforgalom nélkül bonyolítja le.
Megszűnt ezeknek az intézményeknek az önálló bankszámlája (az államháztartáson kívülre irányuló
pénzforgalmat az egységes kincstári számla segítségével bonyolítják le). Az intézményeknek már
nincs módjuk átmenetileg szabad
pénzeszközeiket például értékpapírokba fektetni. A likvid pénzeszközöket a Kincstár a költségvetés finanszírozására használja (vagy
maga fekteti be). Ezáltal jelentő s
kamatmegtakarítás származhat az
új konstrukcióból.
Az 1996. évi költségvetésben további jelentő s változás az elkülönített állami pénzalapok számának
radikális csökkentése, illetve megszüntetése. Az elmúlt években 30
körüli elkülönített állami pénzalap
működött az államháztartás rendszerén belül, annak egyik alrendszereként. Együttes pénzforgalmuk
évi 250-300 milliárd forintot tett ki,
ami az államháztartás összes kiadásának 8-10 százaléka volt. Olyan
közismert állami pénzalapok szű ntek meg, mint az Országos Tudományos Kutatási Alap, vagy a
KMUFA , vagy a FEFA. Változatlan
feltételekkel csak öt elkülönített állami pénzalap működik tovább. A
megszüntetett, illetőleg a megfelelő költségvetési fejezetekbe integrált állami pénzalapok feladatai, kiadásai és bevételei „ fejezeti kezelés ű el őirányzatok" formájában léteznek tovább. Annak ellenére,
hogy továbbra sem sikerült egyértelmű en tisztázni az alapokból finanszírozott közfeladatokat, a változtatás valószínű leg mégis előrelépésnek min ő síthető , mert az elmúlt
évek gyakorlatában az elkülönített
állami pénzalapok mű ködése sok
párhuzamossággal, átfedéssel járt
együtt, ami a közpénzek szétforgácsolására, nem elég hatékony elköltésére adott módot. A központi
költségvetés és az alapok által ellátandó feladatok finanszírozása
összemosódott, lehető ség volt a
szoros elszámoltatások megkerülésére. (Ezen a téren a holtpontról

történő elmozdulás már korábban
megtörtént az államháztartási törvény módosításával, aminek nyomán az alapok pénzügyi beszámolóit és mérlegét 1995-tő l független
könyvvizsgálóknak kell hitelesíteni.)
Addig, amíg az államháztartás
fentebb említett két alrendszerében
(a központi költségvetési szerveknél a kincstári finanszírozással, az
állami pénzalapoknál a fejezetekbe
integrálással) kézzelfogható változásokra került sor, nem mondható
el ugyanez az államháztartás másik két alrendszerér ől: a helyi és a
társadalombiztosítási önkormányzatokról. A központi költségvetésbő l (a Belügyminisztérium fejezetből) a helyi önkormányzatok részére folyósított támogatásoknak inkább csak a globális összegéről
folyt parlamenti és sajtóvita. Ennek
a legemlékezetesebb eleme az volt,
hogy miként kell megosztani a személyi jövedelemadóból származó
bevételeket a központi költségvetés
és a helyi önkormányzatok között.
Noha változtak (csökkentek) azok
a normatívák, amelyek alapján a
csaknem 3200 helyi önkormányzat
automatikusan megkapja azokat a
központi költségvetési hozzájárulásokat, amelyek közfeladataik ellátását vannak hivatva elő segíteni
(alap- és középfokú oktatás, egészségügyi- és szociális ellátás stb.),
a leglényegesebb kérdés azonban
alig került szóba a parlamenti vitában. Ez pedig az, hogy a jövőben
is fenntartandó-e az állam és a helyi
önkormányzatok között kialakított
feladatmegosztás. Több vizsgálat,
szakértői vélemény is arra mutat rá,
hogy a tanácsrendszer megszüntetésével az önkormányzatiság 1990ben valósággal „rázuhant" a településekre. Olyan közfeladatokat kell
törvényben kötelez ően el őírt módon
rendszeresen ellátniuk, amelyekhez
sem a- pénzügyi, sem a technikai,
sem a személyi feltételeik nincsenek maradéktalanul meg. Közvetlenül, vagy közvetve a helyi önkormányzatok költségvetésének mintegy háromnegyede a központi
költségvetést ő l függ, gazdasági
önállóságukról tehát aligha beszélhetünk. Másrészt aligha elfogadható, ha az egészségügyi alapellátás
vagy az alap- és középfokú oktatás
színvonala jórészt attól függ, milyen

növeli, mint amit a versenyszféra
korábban már kialkudott. A bérkeretekbő l származó megtakarításokat (ha vannak ilyenek) itt is fel lehet
majd használni az illetmények javítására. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy központilag nem
vonják el a felszabaduló forrásokat...
— Mit tartalmaz még a szakszervezetekkel kötött megállapodás?
— A költségvetési intézményrendszerben az esetlegesen jelentkező ,
— de számottev ő mérték ű — létszámváltozásokat eredményező
"átszervezéseket" csak szakmai

törvények figyelembevételével lehet
végrehajtani és a döntésmeghozatal elő tt ezeket elő zetesen egyeztetni kell ágazati és országos érdekegyeztető fórumokon. A kormány elkötelezte magát továbbá,
hogy elismeri a közalkalmazottak
1992 elő tti munkaviszonyát közalkalmazotti jogviszonynak. Miután
ezt eredetileg a kormány csak két
év múlva akarta bevezetni, e döntés remélhető leg jó néhány kollégánkat már most kellemesen érinti.
Végezetül: része a megállapodásnak az is, hogy 1997. január elsejétől egy új bértáblázat kerül bevezetésre.
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A KIÉT-en elfogadott illetménytábla,
amely a parlament elfogadása után léphet életbe
A fizetési osztályok és fizetési fokozatok szerinti havi garantált
illetmény forintban (1996. február elsejétől)
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anyagi feltételek között tudnak az
ország különböz ő részein m űködni
a helyi önkormányzatok. Az új alkotmány készítése során az egyik
legnagyobb kérdés az lesz, hogy a
helyi közigazgatásban milyen közfeladatokat kell ellátni, illet ő leg
melyek azok, amelyeket változatlanul az államnak kell megoldania.
Hasonlóképen zavaros a helyzet
a társadalombiztosítási önkormányzatok és a központi költségvetés
viszonyát illetően is. Miként a korábbi években, most sem sikerült a
nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási önkormányzat költségvetését nemhogy a központi költségvetés elfogadása elő tt, de ezzel
egyidejű leg sem törvényer ő re
emelni. E teren a jelenlegi törvényi
szabályozás aligha lesz sokáig tartható. A TB-önkormányzatok saját
maguk állítják össze költségvetésüket, amit viszont a kormánynak kell
az Országgyű lés elé vinnie többnyire úgy, hogy immár „saját" előterjesztésével a kormány nem is ért
egyet. Az ellentmondásos helyzetet jellemzi, hogy az Országgy ű lésnek csak az 1996. tavaszi ülésszakán lesz módja megvitatni és elfogadni a TB-önkormányzatok ez évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, miként az 1994. évi zárszámadásukról szóló törvényjavaslatot is.
Tisztázatlan a viszony a TB-önkormányzatok, valamint — a kormányon belül — a Népjóléti Minisztérium és a Pénzügyminisztérium
között. Akkor, amikor az egyre inkább jogállamként mű ködni akaró
Magyar Köztársaság állami feladatait egyértelművé kívánja tenni (az
új alkotmányban ez elkerülhetetlen),
tisztázandó az is, hogy fenntartható-e a jelenlegi konstrukció. Sok jel
utal arra, hogy a TB-önkormányzatok erőteljes, törvényekben garantált önállósága szinte kiürítette a
Népjóléti Minisztérium (sőt a kormány) korábban betöltött funkcióinak többségét. A finanszírozásban
viszont változatlanul megvan az a
köldökzsinór, amely összeköti a TBönkormányzatokat a központi költségvetéssel (az Államkincstárral).
Kétségtelen, hogy a politikai és
társadalmi stabilizáció szempontjából jelentő s fegyvertény volt a koalíciós kormány és a Parlament részérő l, hogy a csaknem három
hónapos költségvetési vita után —
igaz, kivételes eljárásban — megszületett az ország 1996. évi költségvetése. A fentebbi problémák is
utalnak azonban arra a régi igazságra, hogy „ jó költségvetés nincs,

csak elfogadott költségvetések vannak". Ma még nem lehet megjósolni, hogy szükség lesz-e ebben az
évben is pótköltségvetésre. Nem
csak azért vetődik fel az a kérdés,
mert 1992 óta, amióta a pótköltköltségvetés intézménye létrejött,
minden évben készült (minden új
miniszter készített) pótköltségvetést, hanem ennek jelentő s szakmai okai is lehetnek. Az egyik közismert: a koalíciós kormánynak az
a „kellemes" gondja, mire fordítsa
a privatizációs többletbevételeket.
Egy másik, ami hosszabb távon legalább ilyen izgalmas: tarthatók-e a
költségvetési törvénnyel párhuzamosan megszavazott új adótörvények. Nemcsak arról van szó, hogy
a személyi jövedelemadó legfels ő
kulcsa 4 százalékkal emelkedett,
ezáltal megközelítette a nálunk jóval gazdagabb országok legmagasabb kulcsait, hanem arról is, hogy
ez az adórendszer leendő OECDtagságunkkal sincs szinkronban.
Abban elvileg mindenki egyetért,
hogy a vállalkozók és a munkavállalók motiválása egyaránt stabil,
előre kiszámítható adózási játékszabályokat indokolna. Mégis, menetrendszerű en évrő l-évre hozzá kell
nyúlni a konkrét adókonstrukcióhoz.
Ez első sorban a személyi jövedelemadóra érvényes, de a többi kiemelt adónemnél is hasonló a gond:
a jövedéki termékek fogyasztási
adójánál, a társasági adónál. Látni
kell, hogy — amennyiben a gazdaságpolitikai célok között első helyen
változatlanul az államháztartás, illetve a központi költségvetés egyensúlyának biztosítása áll — az adóterhek mérséklése csak akkor
képzelhető el, ha a központi költségvetés kiadásait is mérsékelni
lehetne. Ennek viszont kemény
gazdasági és társadalmi korlátai
vannak. A prohibitív (visszatartó,
korlátozó) adók miatt a vállalkozások igen nagy hányada a szürke-,
vagy feketegazdaság felé fordul, és
a tervezett adóbevételeket mindinkább a bérb ől és fizetésb ől él ő
munkavállalók kénytelenek garantálni.
Az államháztartás reformja hoszszú, konfliktusokkal terhes folyamat.
Bibliai hasonlattal élve: Mózes harminc éven át vezette ki népét a rabszolgaságból. Nem várható ezért
egyetlen év költségvetésétő l, hogy
minden feszítő problémát megoldjon. Lesz bőven tennivaló az 1997.
évi költségvetés kidolgozásával is,
amelynek munkálatai februárban elkezdő dtek.
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Tervezet

A nyugdíjkorhatár
felemelésér ől
Elkészült a Népjóléti és a Munkaügyi Minisztérium tervezete a nyugdíjkorhatár emelésére. A tervek szerint az Országgy ű lés április-május
folyamán foglalkozna a nyugdíjkorhatárt módosító törvényjavaslattal. A tervezet indoklást és részletes számításokat is tartalmaz a
népesség várható összetételéről, a várható élettartamokról, a korhatáremelésnek a munkaerő piacra gyakorolt hatásáról, illetve az
Európa Tanács összehasonlító adatait az egyes országokban várható átlagos élettartamról és a nyugdíjra jogosító korhatárokról.
Születéskor

Ország

45 éves korban

65 éves korban

Várható átla gos életfa -tain

Korhatár

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

Ausztria

72,9

79,4

30,7

36,0

14,9

18,3

65

60

Bulgária

, 26,9

32,1

12,5

15,0

60

55

67,6

74,4

Csehország

68,5

76,1

26,7

33,0

12,2

15,8

60

57

Finnország

71,7

79,4

29,6

' 36,0

13,9

18,1

65

65

Franciaország

72,9

81,1

31,3

38,0

15,7

20,1

60

60

Németország

72,9

79,3

30,4

35,9

14,5

18,2

65

65

Görögország

74,6

80,0

32,4

36,6

15,8

18,3

65

60

Magyarország

64,6

73,7

24,3

31,5

11,8

15,4

60

55

Lengyelország

66,7

75,7

26,1

33,0

12,5

16,1

65

60

Románia

66,1

73,2

26,6

31,8

12,7

15,0

60

55

Szlovákia

68,4

76,7

26,8

33,6

13,1

16,6

60

57

Törökország

64,3

69,5

27,6

31,0

12,5

14,3

55

50

Európai átlag

68,9

77,0

Világ átlag

62,4

66,5

Görögországban egységesen 65 évre emelik, Olaszországban 2 éven
kénti emeléssel 65, illetve 60-ra emelik.
Magyarországon a javaslat szerint egységesen 62 évre emelnék a
nyugdíjkorhatárt úgy, hogy a nőknél 2 évenként 1 évvel nő a korhatár,
a férfiaknál 1998. január 1-jétő l 61 év, 2000. január 1-jétő l 62 év a
javasolt korhatár. Ezzel egyidejű leg a nyugdíjra jogosító szolgálati időt
35 évre kívánják felemelni.

TUDOSZ-javaslatok
az 1996. évi
béremelésre
A TUDOSZ javaslatai a következőek voltak:
1) A 8500-as Al-et emeljék 10,
illetve 15 százalékkal, és így készüljön az új összegeket tartalmazó táblázat. (A többi szakszervezeti szakértő nem támogatta, mert így
nincsenek preferálva a pályakezdők,
a „derékhad" és a nyugdíj előtt
állók.)
2) Az F kategóriát a kormány F1
és F2-re akarta bontani, amit a
szakszervezeti szakértők egy része
elfogadhatatlannak tartott, a kormány viszont ragaszkodott hozzá.
TUDOSZ-javaslat volt, hogy hozzuk
létre a G kategóriát, ahova két
egyetemi oklevéllel, valamint egyetemi oklevél mellett szerzett posztgraduális képzéssel, vagy tudományos fokozattal rendelkezőket kell
átsorolni. Ezzel a verzióval az átsorolandók száma is csökkent.
3) A pótlékok számításához használt Al értékére 9500 Ft-ot ajánlott
a kormány egész évre. A TUDOSZjavaslatot minden résztvevő elfogadta, eszerint február 1-jétő l az Al
9350 forint, szeptember 1-jétő l pedig 9800 Ft.
Az 1996-ra elfogadott költségvetés a közalkalmazotti területen évi
10+5 százalékos béremelést tartalmaz, február 1-jétő l 10 százalékost,
szeptember 1-jétől újabb 5 százalékosat.
A Kjt.-bértábla bevezetése óta
próbáljuk megszokni, hogy a költségvetés csak a bértáblázat szerinti kötelező bérminimum emelését
biztosítja, tehát a költségvetéstő l
kisebb mérték ű béremelésre számíthatnak azok, akiknek illetménye
magasabb, mint a kötelez ő minimum. (Ezért, mint a napi sajtóból
értesültünk, hevesen tiltakoztak
azok a szakszervezetek, akiknél az
évi 10+5 százalékos béremelés
csupán 2-3 százalékot jelent. Sajnos, ezek a fizetések se magasak.)
A költségvetési törvény azt is
tartalmazza, hogy a közalkalmazottak számára február 1-jétő l új bértáblázat kerül bevezetésre. A kormány a hónapok óta tárgyalás alatt
álló új, 11 osztályos táblázat beve-

zetésétől elállt, mert ezzel a szakszervezetek most nem értettek
egyet. Az eddigi bértarifa-táblázatból kiindulva készült el két új bértábla, az egyik február 1-jétől, a
másik szeptember 1-jétő l, és csupán erre az évre érvényes. 1997.
január 1-jétől többosztályos, szorzótényez ő s bértábla bevezetése
valószínű , és ezzel együtt a pótlékrendszer áttekintése.

Nyugdíjreformelképzelések
A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat nyugdíjreform-elő készítő bizottság vezető je (Bod Péter) előterjesztette elképzeléseiket az
ezredforduló körül bevezetendő
új nyugdíjrendszerrő l.
Az elképzelések szerint alapnyugdíj rászorultság, vagy alanyi jogon
járna az új nyugdíjkorhatártól.
Összege a mindenkori létminimum
meghatározott hányada lenne, és
a szja-ból elkülönített adó adná a
fedezetet. A munkanyugdíj a munkában töltött idő alatt befizetett járulékokból adódna, összege a járulék mértékétől és a munkában töltött időtő l függne, amit egy pontrendszer bevezetésével határoznának meg. Ennek járulékát a biztosítottak és a munkavállalók fele-fele
arányban fizetnék. A biztosítási
kötelezettség a mindenkori minimálbér összegétől az átlagkereset kétháromszorosáig terjedne. A biztosítási plafon feletti jövedelmű ek az
önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal
egészíthetik ki nyugdíjukat.

Onkéntes
nyugdíjpénztár
A Heller Farkas Nyugdíjpénztár
tagsága egy hónap alatt négyezer
új belép ő vel b ő vült, és így az
ország harmadik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztárává vált.
Jelenleg a legnagyobb a honvédség nyugdíjpénztára, második pedig a villamosipari dolgozók nyugdíjpénztára. Mindkét pénztár tagjait
a munkaadóik is támogatják.Várjuk
a további belépni készülő kollégáink jelentkezését a TUDOSZ-titkároknál, vagy az irodában.

Változott a nyugdíjszámítás
Az infláció miatt lassanként megszokottá válik, hogy az Országgyű lés karácsony táján változtatja a nyugdíjszámításnál használt szorzószámokat. 1995 decemberében Is módosították az 1975. évi II.
társadalombiztosításról szóló törvény ezt szabályozó részeit.
A nyugdíjszámítás módja tehát a következő: kiszámítják 1988. január
elsejétő l a nyugdíj megállapításáig az egy hónapra jutó nettó nyugdíjjárulék-köteles átlagkeresetet. Az átlag számításánál az inflációt a következő szorzószámokkal veszik figyelembe:
az 1988. évi kereset 324,2 százalékkal
az 1989. évi kereset 277,4 százalékkal
az 1990. évi kereset 228,1 százalékkal
az 1991. évi kereset 181,7 százalékkal
az 1992. évi kereset 149,8 százalékkal, az azóta felvett nettó kereset
100 százalékát átlagolja.
Az így kapott havi nettó átlagkereset
25 000 Ft alatti részének 100 százalékát,
25 001-30 000 közötti rész 90 százalékát (+25 000 Ft)
30 001-35 000 közötti rész 80 százalékát (+29 500 Ft)
35 001-40 000 közötti rész 70 százalékát (+33 500 Ft)
40 001-50 000 közötti rész 60 százalékát (+37 000 Ft)
50 001-60 000 közötti rész 50 százalékát (+43 000 Ft)
60 001-70 000 közötti rész 40 százalékát (+48 000 Ft)
70 001-80 000 közötti rész 30 százalékát (+52 000 Ft)
veszik figyelembe a nyugdíj kiszámításánál.
Ezek után kiszámítják a szolgálati időt.
Öregségi teljes nyugdíjra jogosult az, aki elérte az öregségi nyugdíjkort, és húszévi szolgálati idő vel rendelkezik. (Aki 1991. január 1-je előtt
elérte a nyugdíjkort, annak 10 évi szolgálati idő szükséges a teljes nyugdíjra).
A kétlépcsős számítás után kapott érték 53 százaléka lesz a nyugdíja
20 év szolgálati idővel rendelkező kollégánknak, ami szolgálati évenként
2 százalékkal nő 25 évig, ezután szolgálati évenként 1 százalékkal nő
32 év szolgálati ideig, ezen felül pedig szolgálati évenként fél százalékkal. 42 év szolgálati idő vel az elő ző ekben számított érték 75 százalékához lehet jutni nyugdíjként.
A könnyebb eligazodás kedvéért egy kis táblázatot készítettünk, ami
sajnos, csak azt igazolja, lényeges életszínvonal-csökkenéssel jár a
nyugdíjba menés.
havi nettó átlagbér
1988-95. között
25 000
30 000

várható havi nyugdíj
30 év

35 év
munkaviszony esetén

40 év

17000
20 060

17 875
21 090

18 500
21 830

35 000

22 780

23 950

24 790

40 000

25 160

26 455

27 380

Változások a Kjt.-ben
Az Országgy ű lés még az év vége
előtt sürgő sséggel tárgyalta és
elfogadta a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.)
módosítását, miszerint a 13. havi
jutalom nemcsak a következő év
januárjában, hanem az adott év
decemberében Is kifizethető.
Megható a törvényalkotók sietsége, azonban akkor lett volna jó igazán, ha ez nem csupán a karácsony
után kézhez kapott december 22-ei
Magyar Közlönyben jelent volna
meg. Egy picit jobban kellett volna
talán iparkodni. Az viszont jó hír,
hogy voltak olyan vezető k, akik
kollégáikat még karácsony előtt a
13. havi jutalom kifizetésével segítették, s a törvényalkotók szándékával egyezően rendelkeztek...
A Magyar Köztársaság 1996. évi
költségvetési törvénye több ponton
módosította az OTKA-törvényt.
Ezeket a 93-99. szakaszoknál lehet megtalálni. A változásokról a
Szószóló következ ő számában
írunk.

Még egy hónapig
igényelhet ő
a családi pótlék
Április 1-jétő l új feltételekkel,
jövedelemviszonytól függően Jár
a családi pótlék. Azok a családok, amelyek folyamatosan és késedelem nélkül szeretnék megkapni az ellátást, március 1-jéig,
vagyis még egy hónapig igényelhetik azt.
Alanyi jogon áprilistól csak a három- és többgyermekes családoknak, a tartósan beteg, testi vagy
értelmi fogyatékos gyermeket nevelőknek jár az ellátás. Rajtuk kívül
családi pótlékot csak azok a famíliák kapnak, ahol az egy fő re jutó
nettó jövedelem nem haladja meg
a 19 500 forintot. Teljes összegű
ellátás azonban csupán havi nettó
18 ezer forintos jövedelemhatárig
jár, efölött - 18 001 és 18 750
forint között - kisebb, 18 751 és
19 500 forint között pedig nagyobb
mértékben csökkentett összeg ű
családi pótlékot folyósítanak. A

gyermeküket egyedül nevelő szülők havi nettó 23 400 forint jövedelemhatárig jogosultak a juttatásra.
Az igénylést az 1995. évi jövedelmek alapján kell kitölteni. Az adó,
a tb-járulék, a gyes, a gyermeknevelési támogatás és a gyermek, illetve más családtag eltartására fordított összeg a jövedelemből levonható, a kapott tartásdíjat viszont be
kell számítani. Az így kapott, és
személyenként összeadott jövedelmet kell azután elosztani a családtagok számával, majd 12-vel (a
hónapok számával), hogy megkapjuk az egy főre jutó havi nettó jövedelmet.
Az igénylő laphoz általában a
munkahelyükön, vagy az egészségbiztosítási pénztár helyi kirendeltségén juthatnak hozzá az érintettek. A fő városban és Pest megyében - legkésőbb február 15-ig az egészségbiztosító mindenkihez
eljuttatja a formanyomtatványt, aki
jelenleg is részesül családi pótlékban.
Amennyiben valaki jogosult a családi pótlékra, ám március 1-jéig valamiért nem tudja benyújtani az igényét, később is kérheti az ellátást.
Utólagosan azonban legfeljebb
hathavi családi pótlékot fizetnek ki.

BEMUTATJUK
ozemberczki Zoltai
a KFKI Üzemeltet ő Kft.
megválasztott
TUDOSZ-titkárát
1962. december 30-án születtem Cibakházán. 1975-ben
vesztettem el látásom retinaleválás következtében. 1984-ben
a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségiztem. 1988-ban a
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatán szereztem diplomát áruforgalmi szakon. 1988 óta a KFKIban dolgozom. Három gyermekem van.

Kívülállókat is fogad
a mátrafüredi
Akadémiai Üdüli:
A Magyar Tudományos Akadémia
mátrafüredi üdülő je szerény térítés ellenében most már kívülállókat is fogad.
Mint azt Pádár Mária üdülő vezető
elmondta: a 12 ezer négyzetméter
területű ő spark közepén álló épület
nagyszerű lehetőségeket nyújt a jó
levegő re vágyó gyermekes családoknak, hiszen a szobák többsége
négyágyas. Az üdülő játszószobával, pingpongteremmel, szánkókkal,
a bejárat felett védett fecskefészekkel várja a látogatókat. A 32 szobás létesítményt nemrég újították
fel, így az az igényeket minden
szempontból kielégíti. Az ő spark botanikai ritkaságokat is rejt. A teraszra 30-40 méteres, csaknem százéves fenyő ritkaságok vetnek árnyékot.
A vezető hangsúlyozta, hogy az
üdülő árait a családi kasszákhoz
igazították. Hozzátette: még ez a
szerény bevétel is hozzájárul ahhoz, hogy a 25. évébe lépett MTAüdülö a következő negyed évszázadban tovább mű ködjön Mátrafüreden.
Az MTA Mátrafüreden, Visegrádon és Siófokon lévő üdülöibe néhány napra, illetve hétvégére is lehet szobákat bérelni. Az MTA dolgozóin kívül az üres helyekre magasabb térítési díjjal „külsös" vendégeket is fogadnak. Érdeklő dni,
jelentkezni a 117-3447-es telefonon
lehet az MTA népjóléti csoportjánál.

1995. december
18-án megválasztott
MTA-levelezőtagok
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Replika
A főigazgató véleménye

N szerző szerint

Dr. Rózsa György, az MTA Könyvtára fő igazgatójától levelet
kapott a Szószóló szerkeszt ő sége: Lapjuk 1995. 10. számában az 1. oldalon B. Gy. szignójával (Bencze Gyula) a 170
éves Akadémiai Könyvtárról („Gondolatok az MTA-könyvtárakban") a magyar sajtóban eleddig méltatlan, inszinuáló és
valótlanságokat tartalmazó cikk jelent meg. Kérem, szíveskedjék helyt adni azonos helyen a mellékelt válasznak.

Valljuk: hallgattassék meg a másik fél is, ezért megkértük
Bencze Gyulát (az Akadémiai Kutatóintézeti Tanács tagját,
aki részt vett, majd tudósított az inkriminált AKT-ülésr ől), reagáljon a f őigazgató úr gondolataira.

„Kormos volt a kemence,
fekete lett kis Benc(z)e"
A lap ez évi 10. számában „Gondolatok az MTA-könyvtárakban"
címmel cikk jelent meg B. Gy. szignóval (Bencze Gyula) tollából.
A cikk utolsó két bekezdése a magyar sajtóban eleddig méltatlan
hangon inszinuál és valótlanságokat ír a 170 éves Akadémiai
Könyvtárról.
1. A cikk szerz ő jének kell bizonyítania állításait, nem pedig a
MTAK-nak cáfolni azokat, mindenesetre árulkodó, hogy már a cikk
címe inszinuló, mivel nem az intézeti könyvtárak gondolatairól,
hanem B. Gy.-rő l van szó: vállalják-e ezt a könyvtárosok?
2. Milyen kifogások merültek fel a MTAK működésével már
korábban? Ki, hol, mit kifogásolt?
3. Az „átvilágító bizottság" eredményei? Milyen írásbeli közleménye nem került a kutatóközösség elé?
4. Miben veszélyezteti az MTAK a hazai tudományosságot 13
ezer olvasójával, több száz számítógépes információs használójával, a külföldi magyarságot is irodalommal ellátó széles kör ű nemzetközi kapcsolatrendszerével, tudományos m űhelymunkáival?
5. Kire-mire vonatkozik a „kicsinyes balkáni intrika"?
E kérdésekkel lezártnak tekintem a méltatlanul kikényszerített
polémiát, ezek is csak azért voltak, nehogy B. Gy. „gondolatai" a
hallgatással elfogadottnak t ű njenek. Folytatás csak akkor lesz, ha
a sajtó útján elkövetett hitelrontás folytatódik, de ez már más
fórumok elő tt.
(Dr. Rózsa György)
f ő igazgató
c. egyetemi tanár,
Akad. D.
(és 35 éve akadémiai könyvtári
feltételezett balkáni intrika-gyakornok)

•
Haditudósítás
Kuti László négy esztendeje vesz részt az
— Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
képviseletében — az Érdekegyeztet ő Tanács
(ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejérő l".

Elő ző havi tudósításomat ott fejeztem be, hogy
az 1996. évi minimálbérrő l, és a bérajánlásokról
folyó tárgyalást, már az első kör után berekesztettük, mivel a munkáltatók kijelentették: nincs felhatalmazásuk kötött mandátumuktól eltérni. Kedves
olvasóim azonban sejthették, hogy ez, természetesen, csak a napirend befejezését, s nem a tárgyalások végét jelentette. így is lett! Január 12-én
ismét összeültünk, s hihetetlen gyorsasággal meg
is állapodtunk mindkét kérdésben.
No, de kezdjük az elején. Az 1996-i I. Érdekegyeztető Tanács (ÉT) plenáris ülés, mint oly sok
elő dje, napirend előtti felszólalásokkal kezdő dött.
A munkavállalóknak ebbő l kettő volt, a munkáltatóknak egy. Sőt, hogy teljes legyen a kör a kormány képviselői is „elő vezettek" egy napirend előtti
témát. Az MSZOSZ képviselő je, a munkavállalói
oldal nevében javasolta: a privatizációs többletbevételek felhasználásának módja kerüljön az ÉT elé,
s még januárban konzultáljunk erről. A Liga képviselő je pedig, konföderációjuk nevében tiltakozott a
miniszterek és a képviselők bérének tervezett 30
százalékos emelése miatt.
A munkáltatók pozitívan reagáltak a munkavállalói oldal javaslatára. Kijelentették: ők is fontosnak
tartják a konzultációt errő l. Majd tiltakoztak amiatt,
hogy a munkaügyi miniszter választotta ki négy
szervezet képviselő jét a Szakképzési tanácsba, s
ezt „az oldal belügyeibe való durva beavatkozásnak" minősítették. (Megjegyzem, ugyanez történt a
munkavállalói oldalon is, ahol az ÉSZT képviselő je
a kiválasztottak között van.)
A kormány képviselő je regisztrálta a munkavállalói oldal javaslatát, s ígéretet tett, kijelentvén, ha
ez mindkét oldalnak ilyen fontos, a kormány elé
viszi „az ügyet" és majd megkapjuk a választ a
felvetésünkre, „ami feltehetőleg pozitív lesz". (Az
is lett, de erről majd később.) A munkáltatók tiltakozására reagálva viszont azt a választ adta, hogy
„a Szakképzési tanács összeállításánál a miniszter úr a törvényeknek megfelelő en járt el". Ezek
után „elő vezette" a kormány napirend előtti javaslatát. Miszerint a honfoglalás évfordulója alkalmából egy „Millecentenáriumi emléknapot" kellene
meghatározni, ami természetesen, munkaszüneti
nap lenne, s erre a célra az augusztus 19-e a
legmegfelelőbb. Kérte az oldalak mielőbbi válaszát,
ugyanis egy új (erre az évre szóló) munkaszüneti
nap bevezetését csak az ÉT egyetértésével lehet
beterjeszteni a parlament elé, hogy az meghozhassa a szükséges döntést.

RÓZSA-LEVÉL,
ELKAP A SZÉL...
Tisztelt Szerkeszt ő Úr!
Nagyon köszönöm annak a
lehetőségét, hogy reagálhatok az
MTA Könyvtára fő igazgatójának levelére.
Rózsa úr „inszinuációval" vádol. A
Magyar Értelmező Kéziszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978) szerint: inszinuáció = (burkolt) gyanúsítás, rágalom. A kifejezés implikája,
hogy e tevékenység az érintett személy háta mögött zajlik le. Amint azt
rövid cikkemben megírtam, az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
(AKT) 1995. október 16-i ülésén
(személyemen kívül) többen is keményen bírálták az MTA Könyvtára
által nyújtott szolgáltatások színvonalát. Ez természetesen a főigazgató jelenlétében, „szemb ől szembe"
történt, és az ülésen meghívottként
jelen volt az MTA Könyvtár Bizottságának elnöke is. Hasonló kritikát fogalmazott meg az 1994 elején kiküldött, a könyvtár tevékenységét átvilágító bizottság elnöke is.
A kritikára reagálva a főigazgató
egyáltalán nem beszélt szebben,
mint száz szerelmes levél! Sőt, az
akadémiai bizottságokban szerencsére ez ideig ismeretlen, durva és
személyeskedő stílusban vonta kétségbe az MTA főtitkára, valamint
az AKT egész testületének szakmai kompetenciáját és jogosítványait. Rózsa úr nem kevesebbet állított, mint azt, hogy a könyvtárban
tárolt anyagokat író és olvasó kuta-

Mi, munkavállalók, azonnal felfogtuk, hogy miről
van szó (egy további fizetett munkaszüneti nap),
s azonnal megadtuk támogatásunkat. A munkáltatók azonnal felfogták, hogy miről van szól (egy
további fizetett munkaszüneti nap) s közölték, hogy
később, valamelyik szünet után, válaszolnak.
Ezek után megkezdtük a kitűzött napirend tárgyalását. A minimálbérről, illetve a bérajánlásokról
szóló témakör előterjesztő i, hagyományosan mi
voltunk. Szóvivőnk — különösebb változtatások
nélkül — elmondta ugyanazt, amivel a decemberi
tárgyalást befejeztük. Erre a munkáltatók egy félórás szünetet kértek, és visszavonultak, hogy velünk is tárgyaljanak. A félórás szünet, természetesen, most is kissé megnyúlt, mintegy kétórányira,
de eredményes volt. Ezalatt ugyanis megállapodtunk a minimálbérben, ami február 1-jétől (a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás és
halászat ágazatokban csak szeptember 1-jétől!)
14 500 forint, órabérben pedig 83,50 forint). A
bérajánlások mértékében ebben az évben átlagos
mérték 19,5 százalék, a minimális 13 százalék és
a maximális 24 százalék.
Megállapodtunk végezetül abban is, hogy visszamegyünk a tárgyalóterembe és bejelentjük, hogy
mire jutottunk. A kormányoldal képviselő i ezen
kissé meglepő dtek, de rábólintottak. A munkáltatók ezek után áldásukat adták a millecentenáriumi
emléknapra... Még javában délelőtt volt, de már
véget is ért az ÉT plenáris ülése.
Nem ért véget viszont az érdekegyeztetés. Néhány nap múlva ugyanis, január 17-én, a munkavállalói és a munkáltatói oldalak képviselői találkoztak a Munkaügyi Minisztériumban Kiss Péter
miniszterrel. Ez volt az a találkozó, amelyet már
december óta „görgettünk" magunk előtt, amit a
miniszter kezdeményezett, de újra meg újra ő kérte
az idő pontok módosítását is. Most végre „összejött".
A tanácskozáson az ÉT-rő l, az érdekegyeztetés
jöv ő jéről, valamint az első félévi munkaprogramról
volt szó. Megtudtuk: a kormány a jövőben még
komolyabban kívánja venni az érdekegyeztetést
mint eddig, s nem áll szándékában „diktálni". (No
majd meglátjuk!) Ezután mi mondtuk el, hogy mit
tartunk fontosnak, majd meghallgattuk a munkáltatókat, akik elmondták ugyanazt.
Megtudtuk továbbá, hogy Horn Gyula miniszterelnök személyesen kíván konzultálni az ÉT-n ülő
szervezetek vezetőivel. (Azóta már sor került erre.)
Ezen a találkozón a miniszterelnök kijelentette: a
kormány kompromisszum- és korrekciókész, de az
elért eredményekbő l, valamint a pénzügyi irányvonalból nem enged. Javasolta, hogy állapodjunk meg
egy programban, amely tartalmazza a privatizációs többletbevételről szóló tárgyalásokat, az államháztartási reformmal foglalkozó tárgyalássorozatot és a foglalkoztatáspolitikai kérdésekről szóló
konzultációt. Javasolta még azt is, hogy áprilisban
üljünk újra össze ezekben az ügyekben. A munkavállalók összehangolt és a munkáltatók összehangolatlan válaszaiból kiderült, hogy „ programszinten" egyetértés van az oldalak között. De kérdés,
hogy mi lesz a részletek kimunkálásakor...

tók „nem értenek" a könyvtárhoz.
Az igazi szakemberek azok, akik a
tárolt anyagok leltározásának szabályait kidolgozzák, saját szakmai
továbbképzésükre klubdélutánokat
szerveznek stb. Az MTA Könyvtárbizottságának (pszichológus) elnöke volt kénytelen a magáról megfeledkezett közalkalmazottat rendre
utasítani.
A fő igazgatónak a kritikai megjegyzésekre adott „szakmai" válaszai annyira meggyő ző ek voltak,
hogy az AKT egyhangúan olyan állásfoglalást fogalmazott meg, amely
megállapítja, hogy az MTA Könyvtára működésében súlyos zavarok
vannak, amelyek kivizsgálására az
MTA Könyvtárbizottsága és az AKT
által közösen delegált bizottság létrehozását javasolja. (Rózsa úr formabontó stílusú válasza tapintatból
nem került rögzítésre az ülés
emlékeztet ő jében.)
Mindenesetre abban az abszurd
esetben, ha fogalomzavar folytán a
kritikát az inszinuációval azonosítjuk, e tevékenységben értelemszerű en osztozik az AKT ülésének
jegyzőkönyvében nevesített néhány
akadémikus, (igazi) egyetemi tanár,
valamint az AKT teljes személyi állománya is. Hála a sorsnak, a
tényekről nem kell a Szószóló szer-

kesztő ségét
különösképpen
gy őzködni, mivel Pomogáts Béla
professzor, a szerkesztő ség tanácsadó testületének tagja is jelen volt
az említett ülésen. Külön szerencse, hogy a Rózsa-levelet már új
minőségében is (mint az Írószövetség elnöke) kiterjedt esztétikai értékelés alá vetheti.
A fentiek alapján nem látom okát
annak, hogy bármit is külön bizonyítgatnom kellene, vagy valamit
bárkinek is helyre kellene igazítania. A „Kormos volt a kemence..."
c. dolgozatban felsorolt összes kérdésre már az AKT nyilvánossága
előtt választ kapott Rózsa úr. Ennek ellenére örülök, hogy írásmű vét a Szószóló teljes terjedelmében
közölte, ily módon az olvasóknak
módjuk nyílik arra, hogy kialakíthassák saját független véleményüket
konkrét írásos tesztanyag alapján.
Ez a tragikomikus ügy csak újabb
megerősítése annak a szomorú tanulságnak, mennyire nehéz hosszú
ideig betöltött hatalmi pozícióból
méltósággal visszavonulni; nélkülözhetetlen hozzá az igazi emberség
— címzetes nem elegendő !
Rózsa tanár úr levelét burkoltan
fenyegetéssel fejezi be — ezen nem
kell megsértő dni, ez mindössze a
pártállami évtizedek vezetői pozíciójához párosuló pavlovi reflex. Nem
is érdemel tehát más választ, mint
a nagy közéleti gondolkodó, Hofi
Gézának, szállóigévé vált szelíd
intelmét: „Ne engem szidj, hanem
azt, aki kinevezett!"
Tisztelettel
(C. kormos kis) Bencze Gyula

MTA Vezet ői Kollégium (dokumentum)

.4 könyvtár helyzetéről
XXII. VEZET ŐI KOLLÉGIUM 1995. november 22-ei
ülésének ÁLLÁSFOGLALÁSAI
1. A Vezető i Kollégium Pataki
Ferenc alelnök, a Könyvtári Bizottság elnökének előterjesztése alapján részletes, kiterjedt vitát folytatott a Könyvtár helyzetérő l és munkájának időszerű vitatott kérdéseirő l. A megbeszélés tárgya volt az
Akadémiai Könyvtár profilja, gy ű jtőköre, olvasói köre, kapcsolata az
intézeti könyvtárakkal, a scientometriai szolgáltatás szervezeti
elhelyezése, az AKT és a Könyvtár
viszonya, a Könyvtár szervezeti elhelyezése, felügyeleti hovatartozása, a Könyvtárban folyó belső vita
stb.
35. (1995. Xl. 22.) VK
A Vezetői Kollégium köszönetét
fejezte ki Pataki Ferenc alelnöknek
a Könyvtár helyzetéről és munkájának idő szerű vitatott kérdéseirő l
készített előterjesztéséért.
A VK kinyilvánította, hogy a
Könyvtár kiemelt nemzeti intézmény. Profilja, gy ű jtő köre kialakult,
változtatása nem indokolt. Olvasóköre mintegy 40 százalékban egyetemi oktatókból és hallgatókból áll,
ami nagyon jó és önmagában is jelzi
az Akadémián túlmutató nemzeti jelentőségét.
Az Akadémiai Könyvtár funkciója
alapvető en eltér az intézeti könyvtárakétól. Nem képeznek egységes
hálózatot. Szükséges azonban,
hogy jól együttmű ködő rendszerré
formálódjanak. Kívánatos, hogy a
Könyvtár kezdeményező bb legyen
az intézeti könyvtárak felé. Tekintettel a fentiekre, a VK felkéri a
Könyvtár igazgatóját, hogy 1995.
december 31-ig dolgozza ki a
Könyvtár és az intézeti könyvtárak
együttműködésére vonatkozó javaslatait.

A VK felkéri Vámos Tibort, hogy
néhány, általa felkért szakértő bevonásával, készítsen javaslatot a
Könyvtár informatikai rendszerének
fejlesztési irányaira.
A VK megállapította, hogy a
scientometriai munka a könyvtárban
olyan szolgáltatás, amely szervesen
nem kapcsolódik a könyvtári tevékenységhez. Ebbő l következően leválasztása a Könyvtártól indokolt és
szükséges. Új szervezeti elhelyezéséről a VK további információk beszerzése után fog dönteni. Egyetértés volt abban, hogy ilyen vonatkozásban első sorban a KSZI jöhet
számításba.
Az igazgatásban történő elhelyezését illető en a Könyvtár az Akadémia elnökének illetékességébe
tartozik. Az ezzel összefüggő adminisztratív feladatokat az Elnöki
Titkárság lássa el. Szakmai, módszertani kérdésekben a Könyvtári
Bizottság illetékes. A VK felkéri
Kulcsár Kálmán és Harmathy Attila
akadémikusokat, hogy a határozatnak megfelelő ügyrendi kiegészítést
készítsék el.
Az AKT az Akadémiai Könyvtár
vonatkozásában nem, az intézeti
könyvtárakkal kapcsolatban természetszerű leg illetékességgel bír.
A VK felkéri Pataki Ferencet, hogy
a főigazgatói álláshelyre beérkezett
pályázatok elbírálására a korábbi
állásfoglalás szerint, bizottságot
hozzon létre és készítsenek javaslatot az elnök számára.
A VK felhívja a Könyvtár fő igazgatójának figyelmét arra, hogy
tegyen lépéseket a Könyvtár külső
megítélését rontó, az utóbbi időben
egyre gyakoribb „körlevelek" megszüntetése érdekében.

A Tudománypolitikai Kollegium ülése
Horn Gyula miniszterelnök elnökletével ülést tartott a Tudománypolitikai Kollégium. A tanácskozáson megvitatták a Központi Mű szaki
Fejlesztési Alap helyzetét, valamint a tudománypolitikai irányelvek
tervezetét.
A Miniszterelnöki Hivatal Kommunikációs és Sajtóirodájának tájékoztatása szerint a KMüFA helyzetérő l készített előterjesztést a
kollégium első olvasatban tudomásul vette. Ugyanakkor a mű szaki
fejlesztés, a tudományos kutatás pozícióinak javítása érdekében
teendő intézkedésekrő l komplex előterjesztést kért a következő ülésre, s a munka koordinálásával az OMFB-t bízta meg. Az 1996-tól
hatályos tudománypolitikai irányelvek tervezetével kapcsolatban úgy
határoztak, hogy a megfelelő egyeztetést követően a végleges változatot az ütemtervnek megfelelő en vitára fogják bocsátani.
Felvetődött az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK) — a TPK korábbi határozatának megfelelően — közalapítvánnyá való átalakításának ügye. Az illetékes minisztériumok képviselői szerint ezzel kapcsolatban egyeztetések szükségesek.
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„Mint cseppben a tenger"

A Kimuvelt emberfő értéke

V. Országos
Tudományos
és Ifjúsági Innováció
Verseny

Egy kollégánk az egyik miniszterhez fordult „hétköznapi problémával" — úgy gondolta a kérése „nem teljesen magánügy". Tehát nem
Lezárult az V. Tudományos és
protekciót kért.
Ifjúsági
Innovációs Verseny idei
Tisztelt Miniszter Úr!
három hónap, vagy két év után
első fordulója. A zs űri a beérkeElnézését kérem, hogy egy hét- kaphat munkavállalási engedélyt.
köznapi problémával közvetlenül
Menyem négy nyelven beszél, zett 180 pályázatból 55-öt fogaÖnhöz fordulok, de úgy érzem, ebb ől hármat anyanyelvi szinten dott el. Az elfogadottak közül 30
hogy a dolog egyrészt nem telje- (spanyol, cseh, angol, olasz), most pályázat tudományos kutatási
sen magánügy, másrészt következ- tanul magyarul egy intenzív tanfo- vizsgálatok, mérések elvégzését.
ményeit tekintve érinti a hazai tu- lyamon. Az Egyesült Államokban 25 pedig új eszköz, eljárás kidoldományos közösséget is. El őre 1995 augusztusában szerzett dip- gozását tű zte ki célul.
hangsúlyozom, nem áll szándékom- lomát analitikai kémiából, és ha lenA versenyt a Magyar Innovációs
ban semmiféle különleges elbírálást ne munkavállalási engedélye, már Szövetség, a Művel ődési és Közvagy protekciót kérni. Az alábbi kaphatott volna tanársegédi állást oktatási Minisztérium és az MTV
probléma rendezéséhez teljesen egyik egyetemünkön. Nehéz elhin- hirdette meg közösen az 1995-96elegend ő lenne, ha a hivatalok te- ni, hogy ilyen magasan képzett os tanévre a 15 és 21 év közötti
kintettel lennének a hatályos ren- személyre országunknak nincs korosztály számára.
deletek szellemére, valamint empá- szüksége.
A beadott pályázatok közül a bítiát és az ügyintézésben elvárható
Az eljárás során senki nem vette rálóbizottság
aszerint választotta ki
jóindulatot tanúsítanának.
figyelembe, hogy itt családegyesía
továbbjutó
témajavaslatokat,
hogy
Fiam, A. Zs. 1991. január 1-jét ől tésről van szó, nem olcsó munkaazok mennyire voltak eredetiek,
ösztöndíjasként az Egyesült Álla- er ő akar besettenkedni az országmokban tanult, ahol ez év júniusá- ba gazdasági menekültként! A Cseh újszer űek, tudományos szempontban szerzett P.D. fokozatot szer- Köztársaság követségének informá- ból megalapozottak, a gyakorlatban
ves kémiából. Kiutazásához a So- ciója szerint családegyesítés ese- hasznosíthatóak és 1996. május 6ros-alapítvány nyújtott segítséget, tén Csehországban az adminiszt- ig — a kidolgozási határidőig —
tanulmányai alatt ösztöndíját pedig rációt a helyszínen lebonyolítják, megvalósíthatóak. A zs ű ri nagy
a University of New Mexico fizette. ezért szerintük viszonossági alapon reményeket fűz néhány pályázathoz
Munkahelye, a Chinoin Rt. francia nálunk is így kellene történnie, bár — többek között — a siklóerny ő tulajdonosai, eddig példa nélküli elismerték, hogy nem ismerik a je- höz készülő teleszkópos rudamódon, doktori tanulmányai alatt, lenlegi hivatalos eljárást. Az ügyin- zathoz, a beágyazott biológiai premajdnem öt évig, a sok elbocsátás tézés jelenleg stagnál, mert nem parátumok újfajta elő állításához,
ellenére fenntartották állását.
lehet hitelt érdemlően tudni, hogy valamint az olyan technikai bravúrFiam amerikai tanulmányai alatt mi is a teend ő valójában, és ki az nak számító megoldásokhoz, mint
ismerkedett meg B. H. egyetemi illetékes hatóság.
a Braille-rajzológép elkészítése,
hallgató leánnyal, akinek apja costaA magam részér ől attól félek, vagy egy háromdimenziós adatbericai, anyja cseh, ő maga kett ős ál- hogy menyem megélhetési és ad- viteli eszköz kifejlesztése.
lampolgár. A szül ők Costa Ricában minisztratív nehézségeik láttán úgy
A pályázók több mint fele gimnálaknak, lányuk egyetemi tanulmá- dönt: nem kíván ebben az ország- ziumba, harmada szakközépiskolányait végezte az Egyesült Államok- ban élni, inkább az Egyesült Alla- ba jár, a többiek egyetemi vagy
ban. A fiatalok kétéves amerikai mokban, vagy valamelyik spanyolul f ő iskolai hallgatók. A továbbjutott
együttlét után úgy döntöttek, hogy beszélő latin országban akar lete- pályázók 40 százaléka Budapestösszeházasodnak. Bár fiamnak töb- lepedni. Ezt megkönnyíti az a kö- ről, 30-30 százaléka Kelet-Magyarben ajánlottak fel állást (a letelepe- rülmény is, hogy fiam is beszél országról, illetve a Dunántúlról jedéshez szükséges úgynevezett spanyolul és rendelkezik nemzetközi lentkezett.
„zöld kártyát" nem váltotta ugyan érvény ű spanyol nyelvvizsgával.
Az elfogadott pályázatokat 1996.
ki, de jogosult volt rá), ő minden- Ebben az esetben országunk két május 6-ig kell kidolgozni. A végső
képpen haza akart jönni, és rábe- magasan kvalifikált diplomást, mi sorrend eldöntését követő en a zsű szélte leend ő házastársát is, hogy pedig feleségemmel egyetlen gyer- ri mintegy másfél millió forint pénztanulmányaik befejeztével éljenek mekünket vesztenénk el az ügyin- jutalmat oszt szét a helyezettek
Magyarországon.
tézés bürokratizmusa miatt!
között, s kiválasztják azt a három
1995. június 26-án kötöttek háKérem Miniszter Urat, szívesked- legjobb pályamű vet is, melyek az
zasságot az amerikai New Mexico jék odahatni, hogy menyem letele- elkészítő ikkel együtt részt vehetnek
állam Albuquerque városában: há- pedési kérelmével valaki végre ér- az európai döntő n, Helsinkiben. A
rom nappal utána fiam hazatért demben foglalkozzon, és helyzetét hazai verseny ugyanis része
az
Budapestre és munkahelyén mun- miel őbb megnyugtatóan rendezni Európai Unióban minden évben
kára jelentkezett. Terveik szerint, lehessen.
megrendezett „ Ifjú Tudósok Versefelesége el őbb befejezte diplomaMegértését és jóindulatát el őre is nye" című sorozatnak.
munkáját, és Prágán keresztül köszönöm.
A legjobb pályázatokat megtekintszándékozott kés őbb Budapestre
Tisztelettel
hetik az érdeklő dők az Innofórum
utánajönni.
Dr. D. K. '96 IV. Szellemi Termék Börzén is
Fiam 1995 júliusától megpróbálta
a ... tudomány doktora, június 18. és 20. között a budapesa felesége letelepedéséhez szüktudományos tanácsadó ti Gellért Hotelben.
séges adminisztrációt előre elvégezni. Sajnos, a rend őrség és az önkormányzat el őször ide-oda küldözgette őt, majd végül azzal hárították el próbálkozásait: feleségének
el őbb itt kell tartózkodnia ahhoz,
A bukaresti egyetem magyar tanszékének könyvtára 1989 dehogy ügyében bármit is tenni lehescemberében megsemmisült, ezért a Magyar Hírlap könyvgy ű jtő
sen.
akciót indított, mellyel a bukaresti egyetem magyar tanszékén
B. H. 1995. november 15-én érfolyó oktatást kívánják segíteni.
kezett Budapestre Prágából, cseh
útlevelével. A bonyodalmak itt kezHogyan lehet segíteni?
d ődtek el. Fiammal ugyan beszeÉrdeklő désünkre megtudtuk, hogy irodalmi mű veken túl közgazdareztek, illetve hiteles fordítást késági, szű kebben marketing, reklám és egyéb témájú könyveket is
szíttettek mindenféle dokumentumról, amelyet valaki is megemlített,
örömmel fogadnak, hiszen ilyen jellegű oktatáshoz is szükség van
így jelenleg rendelkezésükre áll (érszakirodalomra.
telemszer űen hiteles fordítással)
Az MRSZ csatlakozik a Magyar Hírlap akciójához az alábbi mó— amerikai házasságlevél
don: A könyvtárban rendelkezésre álló többletpéldányokból, saját
— a cseh hatóságok erkölcsi bikiadványokból, régi folyóiratokból összeállított szakanyagot felajánlzonyítványa a feleség részére
ja; Készségesen biztosít lerakóhelyet a kisebb könyvadományok
— a feleség születési anyakönyvi
összegy ű jtésére és vállalta együttes átadását. Ennek érdekében az
kivonata
alábbi felhívást tesszük közzé. Nagyobb mennyiségű könyv felaján— a fiam befogadó nyilatkozata
lóit kérjük forduljanak a Magyar Hírlap szerkeszt ő ségéhez, akik
— igazolás arról, hogy fiam rendelkezik saját lakással
gondoskodnak a könyvek elszállításáról.
— fiam kereseti igazolása
A felhívás nem kizárólagosan szakmai, hanem minden olyan könyv— fiam devizaszámlájának kivore vonatkozik, ami az egyetemi képzés bármely területén használnata (nem világos, hogy ez minek?).
ható. A magyar szerzőkön kívül a modern és régi világirodalmi-,
Az idegenrendészetnél ez ideig
tudományos mű veket folyóiratokat is örömmel fogadják.
nem sikerült bejutniuk egyetlen illeKönyvek elküldhető k, vagy leadhatók közvetlenül az alábbi címen
tékes személyhez sem, csak az
is: Budapest VIII., Kerepesi út 27/9.
információs szolgálatot teljesít ő alNagyobb tétel esetén-elő zetes egyeztetés alapján a szerkesztőkalmazott volt hajlandó számukra
ség is vállalja az elszállítást.
némi eligazítást adni, ennek alapján állt el ő a dokumentumok fenti
Erdeklő dni a 210-0050-es telefonon Ungvári Erikánál (252-es
csomagja is.
mellék), vagy Martos Gábornál (141-es mellék) lehet.
A legújabb tájékoztatás szerint
Pénzadományokat az MNB 103 00002 - 2032 9550-7121-3285 sz.
azonban menyem nem kaphat tarszámlára várnak.
tózkodási engedélyt, mert nem vízummal lépett be az országba(!).
Ezért el őbb vissza kell mennie Prágába, ott kinyilvánítani bevándorlási szándékát, és külön vízumot Az európai tudományos akadémiákat összefogó szervezet, az ALLEA
szerezni az ottani magyar külképvi- március 21-22-én tartja közgyű lését.
selett ől, majd ezzel belépve az orA Magyar Tudományos Akadémia tájékoztatása szerint a kétévente
szágba, Budapesten újból kell kez- megrendezendő találkozón valamennyi európai akadémia vezető
szedeni az eljárást. Amennyiben mun- mélyiségeivel képviselteti magát. A szabályoknak megfelelően a mostani
kát is akar vállalni, el őbb a poten- közgyű lés után két évig — a következ ő találkozóig — a Magyar Tudociális munkahelyt ől igazolást kell mányos Akadémia tölti majd be az ALLEA irányító testületének elnöki
szerezni, ismét kimenni Prágába, és tisztét. Az ALLEA azért jött létre, hogy elősegítse az információcserét a
új vízumot kérni, ezúttal munkavál- kontinens tudományos akadémiái között, illetve tanácsokkal lássa el a
lalási engedéllyel! A hallottak kissé nemzeti akadémiákat abban, hogy fenntartsák és megerő sítsék vezet ő
hihetetlennek t űnnek ahhoz, hogy szerepüket és kapcsolataikat, kezdeményezi továbbá a tudomány egéaz ember els ő hallásra elfogadja, szét és a tudományos kutatásokat érintő közös állásfoglalások kialakíarról nem is beszélve, hogy egyet- tását. Az ALLEA alapokmánya értelmében szoros kapcsolatot alakít ki
len fizetésb ől élve nem telik nekik az Európai Unióval, tudománypolitikai kérdésekben tanácsokkal és jaerre a sok ide-oda utazgatásra, és vaslatokkal szolgál a kormányoknak, az EU-nak, illetve más nemzeti és
az sem közömbös, hogy menyem nemzetközi szervezeteknek.

Könvvgv űjtő akció, segítsünk!!!

ALLEA-közgy ű lés Budapesten

1996. JANUÁR
Szegedi akadémikusok nyílt Ipvpir
a miniszterelnöknek
A szegedi Széchenyi-díjas akadémikusok nyílt levélben azzal a kéréssel fordultak a miniszterelnökhöz, hogy a privatizációs többletbevétel egy kisebb hányadát, körülbelül 2-3 milliárd forintot a
mű szaki fejlesztés és a tudományos kutatás pozícióinak javítására
fordítsák.
Az aláíró nyolc akadémikus felhívja Horn Gyula figyelmét arra, hogy
mindkét területen kritikus a helyzet. Az OMFB elveszítette a korábban
kutatásra és m űszaki fejlesztésre kapott pénzügyi keretének jelent ős
részét, a tudományos kutatás alaptámogatása pedig nominálisan alig

több, mint 15-20 évvel ezelőtt — olvasható a kormányfő nek címzett
levélben.
A kért összeg OMFB és OTKA által történő szétosztására is tettek
javaslatot az akadémikusok. A következő alprogramok támogatását kérik: az ország m űszaki fejl ődését el ősegítő, konkrét gyakorlati eredmények elérését biztosító kutatásfejlesztési programok, az ország jöv ője
szempontjából dönt ő természettudományi, m űszaki és orvostudományi
alapkutatások, továbbá a kutatószféra által az elmúlt években beszerzett nagy érték ű m űszerek, berendezések szervizelése, üzemeltetése

és korszerű sítése. Javasolják továbbá az idén végz ő tehetséges

doktoranduszok további kutató munkájának segítését.

UNESCO-tanácskozás az alapkutatásról
1996. január 18-20 között Keszthelyen az UNESCO szervezésében
„Basic Sciences for Development: Subregional Opportunities and
Challenges (Central Europe)" címmel öt szomszédos közép-európai
ország képviselő i vitatták meg az alapkutatás helyzetét és perspektíváit hazájukban. A tanácskozáson részt vev ő országok: Ausztria,
Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia voltak.
A vitaindító előadásban Braun Tibor (MTAK) az öt ország juttatási
teljesítményét vizsgáló tudománymetriai felmérésének eredményeit ismertette (T.Braun and A. Schubert: „Indicators of Research Output in
the Sciences from 5 Central European Countries, 1990-1994"), majd a
delegátusok sorra vették és részletesen megvitatták azokat az új kihívásokat, amelyekkel a térségben az elmúlt évek során bekövetkezett váratlan és drámai méretű politikai változások miatt a tudományos kutatásnak és a felsőoktatásnak szembe kell néznie.
A tanácskozás során kiderült, hogy a volt szocialista országok közül
Szlovénia van a legjobb anyagi helyzetben a tudomány oldaláról nézve,
és az egyetlen ország a régióban, ahol létezik tudományos minisztérium.
Ausztriában most folyik a tudományos kutatás új finanszírozási rendszerének kidolgozása, amelynek keretében az egyetemek az eddiginél nagyobb önállóságot fognak kapni a tudományos alapkutatások irányításában és felügyeletében.
A problémák tekintetében hazánk a Cseh Köztársaság és Szlovákia
nehézségeiben osztozik. Igen figyelemreméltó azonban, hogy Magyarország az egyetlen a régió országai között, ahol folytatódik a tudományos
kutatás és felsőoktatás anyagi támogatásának mélyrepülése: a Cseh
Köztársaságban 1996-ban, a tervek szerint, a költségvetés a korábbiakhoz képest jelentő sen emelkedni fog.
A szomszédos országok tudományos szakértő i az UNESCO képviselő ivel egyetértésben megállapodtak abban, hogy a jövőben problémáik
megvitatására rendszeresen fognak találkozni, és állásfoglalásaikról tájékoztatni fogják országuk kormányát.

Kopátsy-afori7mAk
A neves közgazdász, Kopátsy Sándor szerint jelenleg az emberek többsége annyira el van foglalva napi gondjaival, hogy csak
az egymondatos igazságok megfogalmazására, „megemésztésére" marad Ideje. Eppen ezért 1964 óta naplószer ű en gy ű jtögetett kis aforizmáit most közkinccsé tette. Ezekbő l a gondolatokból csemegézhetnek most olvasóink.
— A t őkés gondolkodása szerint a fillérekkel takarékoskodni kell,
a milliókkal könnyen bánni, és meggazdagodhatsz. (A magyar gazdaság megfogja a filléreket és elengedi a milliókat.)
— Elmaradott az az ország, ahol több id őt töltenek az autók javításával, mint gyártásával.
— Minél kevesebb jól képzett, tehetséges ember van egy országban, annál kevésbé becsülik meg őket.
— Egy társadalom gazdasága a lakodalmakra pazarolt költségekkel fordítottan arányos.
— A pénzért való harc ott lesz gátlástalanná, ahol a pénztelenség
iszonyú lidércként fenyeget. Ezen csak úgy lehet változtatni, ha mindenki számára lehet ővé válik, hogy munkával is sok pénzt keressen.
— Annál nagyobb a jövedelmek közötti differenciálódás, minél szegényebb egy ország.
— A klasszikus kapitalizmus idején a politizáló vállalkozó tönkrement. Ma akkor megy tönkre, ha nem politizál.
— Kapitalista világban azért tanulnak az emberek, hogy többet
keressenek. A szocialista országokban pedig azért, hogy kevesebbet dolgozhassanak.
— Elmaradott az az ország, ahol könnyebb egy márványpalotát
felépíteni, mint egy vasúti várótermet tisztán tartani.
— Mivel sem az ország vezet ői, sem a feleségem nem értettek a
gazdálkodáshoz, állandóan anyagi gondjaim voltak.
— Inkább beszélgess okos emberr ől butaságokról, mint buta emberekkel okos dolgokról.
— Azt mondják, a pénz megrontja az erkölcsöket. Igaz. De a
pénztelenség még jobban.
— Ostoba, aki azt akarja, hogy az ellenségét minél hitványabbnak
lássák, ezért kígyót-békát kiabál róla. Az okos azt akarja bebizonyítani, hogy különb ellenségeinél.
— Kétféle fontos ember van. Az egyik magát tartja fontosnak, a
másikat mások tartják annak.
— Az örömtelen munkát nem lehet megfizetni.
— A butaság akkor válik veszélyessé, ha szorgalommal párosul.
— Akit senki sem fúr, azt nem is érdemes.
— Ha a nagy dolgokban szilárd akarsz maradni, a kicsikben légy
rugalmas.
— Az okos ember élete végén már sajnálni fogja azt az id őt, amit
pénzkeresésre fordított.
— Az a boldog ember, aki olyan munkával keresi a pénzt, melyet
ha gazdag volna, ingyen is elvégezne.
— A kis növés ű embert vedd mindig nagyon komolyan, ha nem
akarod, hogy ellenséged legyen.
— Ahol sokan vigyáznak a tolvajokra, ott sokan lopnak.

