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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
az új bértáblákat. A Szószóló
januári számában láthatták a február 1-jét ől érvényes bérminimumokat, most a szeptember 1-jétől
életbelépő közalkalmazotti bérminimumokat közöljük. A február 1Míg korábban inkább csak az országgy űlési képviselők
jétől visszamenőleg érvényes tábfejezték ki — olykor tömeges távolmaradásukkal — rosszallázat a parlamenti elfogadás után,
lásukat, hogy a kormány egyszerű törvénygyárnak tekinti
a kihirdetést követő 8 nap múlva
a Tisztelt Házat, mostanra már magának a miniszterek grélép életbe. Ekkortól számított két
heten belül kell az új G kategómiumának is rá kellett jönnie, hogy számukra is követriába kerülőket átsorolni. A törhetetlen az általuk diktált jogalkotási tempó.
vénytervezet szerint G fizetési
Amikor december közepén a elfogadta, majd beterjesztette az osztályba kell besorolni azt a
Házbizottság elfogadta az Or- Országgy űlésnek módosító ja- közalkalmazottat, aki munkaköszággyű lés 1996. évi tavaszi vaslatait. A közalkalmazotti tör- re ellátásához szükséges két
ülésszakának jogalkotási prog- vény elfogadása óta eltelt közel egyetemi oklevéllel, vagy egyeramját, akkor még januárra prog- négy év tapasztalatai alapján temi oklevéllel és más szakon
nositizálta a „közalkalmazottak pontosítani kívánják a törvény szerzett f őiskolai oklevéllel, vagy
oklevéllel
és
jogállásáról szóló 1992. évi XXXI- több vitatott részet is. A legna- egyetemi
II. törvény módosítására vonat- gyobb nézetkülönbségek a mó- posztgraduális képzésben (szakozó törvényjavaslat" benyújtá- dosítás előkészítése során a fi- kosító képzésben) szerzett oklesát. Ennek a „ közepes terjedel- zetési kategóriák rendszerének véllel, egyetemi doktori címmel,
m ű módosításnak" (ahogyan a átalakítása körül alakultak ki. egyetemi tudományos fokozattal
Határozat minősíti a törvényja- Most a kormány azt a variánst (dr. univ.), tudomanyos fokozatvaslatot) a kijelölt határidő re javasolja az Országgyűlésnek el- tal (PhD), vagy mesteri (DCP)
történő beterjeszthetetlensége fogadásra, amely az eddigi hét fokozattal rendelkezik.
A törvény kihirdetése után kezkét hónap múlva már ki is derült. fizetési osztályt egy további,
A Miniszterelnöki Hivatalnak a nyolcadikkal
szándékozik dődhet meg a munkahelyeken a
Kormány 1995. I. félévi jogalko- kib ővíteni. Ezzel a közalkalma- bérigények felmérése, ezért mátási tervér ő l február közepén zotti réteg „ elitjét" igyekeznek jus elő tt nem számíthatunk az új
megjelent közleményében már karakteresebbé tenni, es egyben bérek kifizetésére. Addig ez az
január-februári minőségi kvalitásait a forintok összeg ugyanúgy, mint a jövő
óvatosan
határidővel teszi a munkaügyi- és nyelvére is lefordítani.
márciusban visszaigényelhet ő,
az igazságügyi miniszterek felA Kormány elfogadta és beter- most levont adóelőlegünk, másutt
adatává a módosító javaslat be- jesztette a Parlament elé a KIET- kamatozik. A Kjt. 75. §-a alapján
nyújtását. Legújabban pedig már en egyeztetett Kjt. módosítást és kiadott pótlékalapként február 1az Országgyűt ől 9 350 Ft-ot
lés február-márkell figyelembe
A
KIET-tárgyalás
eredményeként
a kormány ál tal elfogadott
ciusi havi ülésvenni, ugyan1996. szeptember 1-jét ől érvényes bértáblázat
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Tudósítás a „ törvénygyártásról"

Közalkalmazotti bérek

A „hároméves
megállapodás"-ról
„Megkössem, vagy ne kössem?" ez a kérdés okoz, illetve okozott álmatlan éjszakákat a közalkalmazotti szakszervezetek vezet őinek, olyannyira, hogy a március 12-re tervezett zárótárgyalást
későbbi időpontra, előreláthatóan március végére kellett halasztani.
De miről is van szó?
Az elmúlt év végén a bértárgyalások alkalmából a SZEF és az
ÉSZT vezet őit fogadta a miniszterelnök, s javasolta, hogy a kormány és a közalkalmazottakat tömörít ő szakszervezeti szövetségek írjanak alá egy hároméves megállapodást, mintegy megalapozásaként a jövő tárgyalásainak. Mi akkor jeleztük, hogy elvben
nem zárkózunk el egy megállapodás megkötésétől, de ahhoz, hogy
állást foglalhassunk, előbb látnunk kell a szöveget. A kormányfő
ígéretet is tett arra, hogy a tervezetet még a tavalyi év végéig meg
fogjuk kapni. így is történt. A dokumentumon a két konföderáció és
az országosan reprezentatív szakszervezetek képviselői elkezdtek
dolgozni, hogy előkészítsék a szövegtervezetet egy későbbi szélesebb kör ű megvitatásra. Az eredeti elképzelésekhez képest ugyanis kibővülőnek látszott a megállapodást aláírók köre a KIÉT oldalain helyet foglaló önkormányzati és munkáltatói szervezetekkel is.
Ezt erósítette meg az a február végi KIÉT-egyeztetés, amikor a
teljes kör áttekintette a szövegtervezetet, s megállapodott abban,
hogy március 8-ig mindenki a saját döntéshozó testülete elé viszi
azt, hogy megtegye az esetleges módosításokat, illetve felhatalmazást szerezzen az aláírásra, vagy az elutasításra. Ez nem jött
össze. De talán ez jobb is, mert így még van remény arra, hogy
egy jó megállapodás szülessen (legalábbis azok számára, akik
abban érdekeltek, hogy megállapodjanak, és nem azzal kívánják
növelni népszer űségüket, hogy elutasítják a megállapodást), ami
alapja lehet a későbbi tárgyalásoknak, többek között az államháztartási reformról, az új illetménytábláról és egy koncepcionálisan új
pótlékrendszerr ől. A megállapodás megalapozhatja (és ezt célozza), a további ágazati megállapodásokat, ami számunkra azért
fontos, mert még az ágazati érdekegyeztető tanácsot is meg kell
alakítanunk, hogy legyen hol és kivel tárgyalnunk. A megállapodás
alapján van reményünk rá, és erre mutató a kormányzati szándék
is tapasztalható.
A TUDOSZ-titkárok tanácsa amikor áttekintette a szövegtervezetet (hosszas vita után, ahol természetesen felmerült annak a lehet ősége is, hogy ne írjuk alá), úgy döntött, hogy szükségünk van
erre a megállapodásra, és megadta a felhatalmazást annak aláírására.
Kuti László

Világbank és a szegénység
A Világbank magyarországi
képviselete a szegénységről és
a szociális támogatásokról február közepén egy konferenciát
rendezett. A szakmai vita alapjául a „Szegénység és a szociális támogatás Magyarországon" cím ű világ banki jelentés
szolgál. A vitaanyag az 1989t ől 1993-ig terjed ő id ő szak tapasztalatai alapján próbálta
összegezni, milyen változások
szükségesek a rendszerben. A
Világbank szerint Magyarországon a szociális juttatásoknak
túl sok haszonélvezője van,
így a rászorultaknak kevés jut.
A pénzbeli juttatások átalakításával sokkal többet segíthetne
a kormányzat a ténylegesen
szegényeken. A pénzintézet
szakért ő i úgy ítélik meg: megvannak Magyarországon a kapacitások, a pénzügyi források
arra, hogy a szegénység mérsékelhet ő legyen. Arra volna
szükség, hogy a gazdagabb társadalmi csoportoknak adott
pénzbeli juttatások jó részét a
szegényebbekhez irányítsák át.
A Világbank szakért ői szerint
Magyarország, akárcsak KözépEurópa más országai, a pénzbeni
és természetbeni juttatások

olyan kiterjedt rendszerét örökölte, melyet az alacsony bérek
kiegészítésére s a nemzeti jövedelem nagy részének újraelosztására terveztek. A rendszerváltáskor a munkaképes korú
lakosság jó része elvesztette
munkahelyét. Igy bár a régi szociális juttatási rendszer hozzájárult a gazdasági átmenet háztartásokra gyakorolt hatásainak elviselhet őbbé tételéhez,
nagy terheket ró az államháztartásra anélkül, hogy megállítaná a szegénység terjedését. A
Világbank szakért ői szerint 1989ben a szegénység gyakorisága
a lakosság százalékában kifejezve 2 százaléknál alacsonyabb
volt, míg a szegények száma
1993-ban a lakosság 8 százalékát is meghaladta, ha a minimális nyugdíjat tekintik szegénységi küszöbnek. Ha a szegénységi
küszöböt hozzávet őlegesen a
minimális nyugdíj másfélszeresénél húzzák meg, akkor 1993-ban
a lakosság egyharmada volt szegény, míg 1989-ben még csak a
lakosságnak kevesebb mint 5
százaléka.
Az átmenet idején ahogy csökkent a munkajövedelmek hányada a háztartások összjövedelmén
belül, úgy nő tt a pénzbeli szociális juttatásoké, melyek össze-

sített reálértéke 1993-ban állandó maradt. A Világbank tanulmányában ez olvasható: 1993-ban
a pénzbeli juttatások a háztamások bruttó jövedelmének körülbelül 38 százalékát nyújtották, ami
az akkori GDP 20 százalékát
jelentette.
Az elmúlt két év során a pénzbeli juttatásokra fordított közkiadások ugyan csökkentek, a juttatások haszonélvezőinek a száma azonban nagyjából változatlan maradt. A világbanki jelentés tanulsága szerint Magyarországon a pénzbeli juttatások
igen széles körben kerülnek elosztásra, 7 millió haszonélvez őjük van, és a háztartások 91
százaléka kap valamilyen juttatást, szociális támogatást. A
nyugdíjakból, a családi pótlékból
és a szociális támogatásból részesedik a legtöbb háztartás.
Csupán a nyugdíjak a háztartások 52 százalékát, a családi
pótlék pedig a háztartások 44
százalekát érinti. Az egyik legmeglepőbb tapasztalat a Világbank szerint az, hogy az összesített pénzbeli juttatasok egyenl ően oszlanak meg a különböz ő
háztartások között. Tehát, csak
szerény mérték ű szóródás tapasztalható, így például a szociális segélyeket és a munkanél-

küli-segélyt kapó háztartásokat
is szegénységben hagyják. A
társadalmi juttatásokban részesül ő háztartásoknak pedig több
mint egynegyede a szegénységi
küszöb alatt maradt.
A legsúlyosabb helyzetben
azok a háztartások vannak, ahol
a családf ő munkanélküli, vagy
ideiglenes munkából élnek és a
f ő jövedelmi forrás a családi pótlék. E háztartásoknak mintegy 20
százaléka sorolható a legszegényebbek közé. Azokban a családokban, ahol a családf ő tartósan
munkanélküli, vagy nem kap már
munkanélküli-segélyt, ott a háztartások több mint 40 százaléka
él a minimálnyugdíj szintje alatt.
A Világbank vitaanyaga leszögezi: a családi pótlék a gyermekek közötti szegénység megelőzésére hivatott legfontosabb
pénzbeli juttatás. Azt er ősíti meg
a tanulmány, hogy a családi
pótlék a szegénység megelőzésében a jelenleginél jóval dönt őbb
szerepet játszhatna. Ha a családi pótlék juttatását célzottabban
valósítanák meg, majdhogynem
el lehetne tüntetni azt a szegénységet, amely a háztartási átlagkiadások kétharmada által meghatározott szegénységi küszöb
alatt húzódik. (A múlt év márci-

usi intézkedéseiről a tanulmány
leszögezi: különösen fontos eleme a reformnak, hogy a családi
pótlék három vagy annál több
gyermekes család esetében megmaradjon. A javasolt intézkedések fontos előrelépést jelentenek,
három problémát azonban a Világbank tanulmánya alapján nem
képesek kezelni.)
A jövedelemkimutatások magyarországi hiányosságai miatt
csak meglehetősen kevés család veszítené el a juttatásra való
jogosultságot. Ez abból is fakad,
hogy az ilyen típusú családoknál a hivatalosan kimutatott jövedelmek igen közel helyezkednek el egymáshoz. Emellett az
infláció folyamatosan erodálja a
családi pótlék értékét, mérsékelve ezáltal annak a szegénység
csökkentésére gyakorolt hatását.
Holott ezt kellene elérnie a leginkább rászorult családok eseteben. Megoldhatná a problémát,
ha jól azonosítható jellemző k
alapján egyes jómódú csoportok
családi pótlékra való jogosultsága megszüntethet ő lenne. Igy a
leginkább rászoruló családok nagyobb juttatásban részesülhetnének.
A Világbank szerint hosszú
(Folytatás a 2. oldalon)
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) 1995.
november
27-ei és 1996. január 29-ei ülésein szügyed és a gyes összevonását, szakért ők megállapítják: olyan
(Folytatás az 1. oldalról)
letett
döntések
távon összességében csak az valamint a raszorultság vizsgála- kompromisszumos megoldást kell
oldja meg a problémát, ha beindul a várva várt nagyobb gazdasági fellendülés. A mostani idő szakot azonban az úgynevezett
„jóléti csapda" problémája jellemzi. A Világbank szerint az univerzális szociális juttatásokról a
jövedelemvizsgálathoz kötött juttatásra való áttérés ellenkez őleg
hat. Nem ösztönzi az embereket
a versenygazdasági jövedelmeik
növelésére, hiszen nagyobb jövedelmük esetén elveszthetnék
a családi pótlékra való jogosultságot, és végül rosszabbul járnának, legalabbis megítélésük
szerint. Csak hosszú távon derül ki, mennyiben lesz sikeres az
a csúszóskála, amely jelenleg a
családi pótlék visszavonását
meghatározza.
A megszorító intézkedések a

tához való kötését is tartalmazzák. A • világbanki tanulmány a
gyed és a gyes helyébe lépő gyermeknevelési támogatásról megállapítja: annak fels ő határa igen
magas, az egy főre eső jövedelem tekintetében a nyugdíjminimum értékének háromszorosa.
Emiatt a vitaanyag azt sugallja,
hogy számos szocialis támogatasnál szükséges lenne egyfajta plafont beépíteni a juttatási rendszerbe. Törvényesen meghatározott
minimális szintjét is ki kellene
alakítani. A jelenlegi rendszerben
nincs törvény által meghatározott
minimális szint, sőt az alsó határ
megállapítása szinte teljes egészében a helyi önkormányzatok
szabad belátásától függ.
A szociális támogatások finanszírozásával kapcsolatban a

keresni, amely a helyi önkormányzatokat arra ösztönzi, hogy hatékonyan és hatásosan hajtsák végre a szociális segélyezést. A nepesség különböző csoportjai számára eltér ő megoldásokat lehetne
kialakítani. Így például az idősek
szociális segélyezésére fordított
összeget nagyobb arányban téríthetnék meg központi forrásokból,
mint a munkakorú népességének
jutó segélyeket. Bármilyen is lehet azonban az új rendszer, a
helyi önkormányzatoknak átalányként egy összegben átutalt támogatásokat növelni kell, hogy
ezek lehetővé tegyék a további
finanszírozási kötelezettségeik teljesítését.
(A magyar szakértők véleményét
a Világbanki jelentésrő l a következő
lapszámunkban ismertjük.)
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Bérarányok

Kedvezmeny
a Cooptouristnai
A Közszolgálati Szakszervezeti
Szövetség és a Cooptourist Rt.
között létrejött megállapodás
szerint a TUDOSZ tagjai a Cooptourist útjait 8 százalék kedvezménnyel vehetik igénybe. Prospektust és igazolást a TUDOSZtitkároknál lehet kérni.

Az értelmiség reálbére csökkent a legjobban — olvashattuk egyik
napilapunk címoldalán, a .KSH jelentésére hivatkozva. Az elmúlt
évben az értelmiségi réteg keresete 14 százalékkal csökkent, a
költségvetési területen, ahol túlnyomó többségük dolgozik, 16,8
százalékkal. A közalkalmazottként dolgozó fizikai munkások reálkeresete 15,2 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.
Igy a vállalkozói szférához képest a fizikai dolgozók 4,5 ezer forinttal, a szellemi dolgozók 15 ezer forinttal kapnak kevesebbet a ÉSZT-küldöttértekeztP''
közalkalmazotti területen.
A fenti adatok alátámasztják a közalkalmazotti terület szakszerAz Értelmiségi Szakszervezeti
vezeteinek követelését, miszerint a kormánynak mindent meg kell Tömörülés (ESZT) decemberi
tennie a közalkalmazotti területen dolgozók bérelmaradásának küldöttértekezlete úgy döntött,
további csökkentésére.
hogy márciusban rendkívüli küldöttértekezletet kell összehívni,
amely az alapszabály módosítábruttó
nettó
sával foglalkozik. A küldöttértekezlet egy másik döntésének
26 474
országos bérátlag
40 229
megfelelően a tagszervezetek
fizikai dolgozók bérátlaga
29 203
20 780
képviselő iből egy bizottság alakult, amely tervezetet készít az
szellemi dolgozók bérátlaga
52 250
32 968
ESZT vagyonának a tagszervezetek közötti nevesítésére.
Az ÉSZT rendkívüli küldöttérA fenti adatok az éves átlagot jelentik, a decemberi bérátlagok
tekezletére március 27-én kerül
minden bizonnyal ennél magasabbak voltak.
sor a Jókai utcai szakszervezeti
épületben.

Már hétezer tagja van a t-leiter -arkas
Nyugdíjpénztárnak!

Kormányhatározat

Üdvözöljük az eddig belépett tagjainkat, és várjuk az új belépőket a Kjt.-átsorolások
az ország harmadik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztárába, mely gyorsítására
a közszolgálat területén dolgozókat segíti.
Érdeklődni a TUDOSZ-titkároknál és a TUDOSZ-irodában lehet
A kormány február 21-ei ülésén tudomásul vette a szakszer(138-4287).
vezetek kívánságát, miszerint „a
miniszterek a rendszer új „G"
TEMPUS-közalapítvány
fizetési osztálya bevezetésével
A kormány a fels őoktatási intézmények feladatainak ellátása, il- kapcsolatban 1996-ban nem éllet őleg annak elő segítése céljából, az Európai Unió PHARE TEMPUS nek a Kjt. 63.§ 7. bek. fogfalt
programjának megszervezése érdekében létrehozta a TEMPUS- felhatalmazással".
Kjt. említett bekezdése szerint
közalapítványt.
a besoroláshoz a miniszter további feltételeket állapíthat meg.
Üdülő szanatóriumok
Az érdekképviseletek úgy vélték,
A HUNGUEST három üdülőszanatóriumban ajánl gyógykúra lehe- az új bértábla bevezetését késleltetheti, ha új miniszteri rendet őségeket az arra rászorulók számára (a HUNGUEST a volt SZOT
üdülőket kezelő kft. neve). Az állami támogatás ez évben ugyan- letek kiadására lehet, vagy kell
annyi, mint 1995-ben volt, ezért a térítési díjak mintegy 25 száza- számítani, ezért kérték az ettől
lékkal emelkedtek. Az üdülési támogatás hetenként és személyen- való tartózkodást.
ként 1-5 ezer forint között változhat, az igénybevevők jövedelme
szerint. Táblázatunkban az április 4-ig érvényes teljes térítési díjakat tüntettük fel 1 és 2 heti üdülés esetén. Példaként zárójelben a
15-20 ezer forint közötti nettó kereset űek vagy nyugdíjasok térítési
díjait közöljük:
1 hét/fő. Ft

2 hét/fő. Ft

Balatonfüred

12 670 (9 670)

25 060 (19 060)

Balatonlelle

12 460 (9 460)

24 640 (18 640)

Parárlfürdő

12 550 (9 550)

24 800 (18 800)

Balatonfüred a szív- és érrendszeri bajokban, idegkimerültségben, köszvényben szenvedőknek, de fogyni vágyóknak is ajánlott
(túlsúlyosak számára speciális diétát és gyógytornát állítottak
össze).
Parádfürdő re az emésztő szervi, gyomor-, máj-, epebetegeket,
mozgásszervi panaszokkal jelentkező ket várják.
Valamennyi üdül ő kétágyas szobákkal rendelkezik, jelentkezni a
HUNGUEST budapesti (Bajcsy-Zsilinszky út 55., Dohány u. 27.) és
a vidéki, első sorban megyeszékhelyeken lévő irodáiban lehet.

A TU
és EMAIL számai
ELLA: 297
EMAIL:
h2979tud@ella.hu
A TUDOSZ-iroda
telefonszáma: 138-4287

adótanács
és jogsegélyszolgálatot
tart
•
a TUDOSZ-irodá
(VIII. ker., Puskin u.
II. em. 83.) . .
minden szer
16 és 19 Óra
t•

Az AKT tavaly november 27-i ülésén napirendre került: tájékoztató a kutatóintézetek alapellátásával foglalkozó bizottság munkájáról; a kutatóhelyek tevékenységének felmérésére vonatkozó
módszertan megvitatása, végleges kialakítása; tájékoztató a támogatott kutatóhelyek új szervezeti és mű ködési rendjének kialakításáról; igazgatói pályázatok véleményezése és tájékoztató
a kutatóintézetek gazdálkodásával kapcsolatos aktuális kérdésekről. Az AKT január 29-ei ülésén szereplő témák: fő titkárjelöltek véleményezése; tájékoztató a kutatóintézetek tevékenységét
elemző bizottságok létrehozásáról; javaslatok az AKT I. félévi
munkaprogramjára; tájékoztató a kutatóintézetek költségvetési
és beruházási támogatásával kapcsolatos döntésekrő l; az AKT,
a tudományterületi kuratóriumok és a Titkárság munkakapcsolatainak néhány kérdése; egyebek között pedig javaslat az AKT
képviseletére az ODHT-ban; javaslat Katona Gyula igazgatói kinevezésébő l adódó összeférhetetlenség feloldására; állásfoglalás ingatlan értékesítési ügyekben.

AKT 8/95.
AKT 8/1/95.(XI.27.) állásfoglalás:
Az AKT támogatólag elfogadta a különbizottság tájékoztatóját. A vélemények
alapján átdolgozott „Javaslat a kutatóintézetek finanszírozásával kapcsolatos
helyzet áttekintéséhez" című összefoglaló anyag kerüljön megtárgyalásra az
AKT következő ülésén.
AKT 8/2/95.(XI.27.) állásfoglalás:
Az AKT több módosító javaslattal együtt elfogadta a kutatóintézeti felmérésre
kialakított metodikát. Felhívta a figyelmet, hogy a kérdőíveken szereplő kérdéseken túl az intézetek tevékenységének értékelésében fontosak lehetnek egyéb
adatok is és ezt csak a szakmai értékelö bizottságok tudják elvégezni. A
Közgyűlés jóváhagyása után a kérdőívek rövid időn belül jussanak el a kutatóintézetekhez, hogy megkezdhessék az összeállítását.
AKT 8/3/95.(XI.27.) állásfoglalás:
Az AKT meghallgatta és elfogadta a támogatott kutatóhelyek hálózata kialakításának helyzetér ől szóló tájékoztatót azzal, hogy a kérdésre vissza kell térni.
AKT 8/4/95.(XI.27.) állásfoglalás:
Az AKT a különböző fórumok véleménye alapján titkos szavazás után javasolja 5 éves időtartamra a következő személyek igazgatói megbízását:
Katona Gyula (MATKI)
20 igen,
Paál Zoltán (IKI)
19 igen, 1 tartózkodás,
Tamás Pál (Társ. Konf. Kut. Közp.)
19 igen, 1 nem,
Hankiss Elemér (Szociológiai Intézet)
19 igen, 1 nem szavazattal.
AKT 8/5/95.(XI.27.) állásfoglalás:
1. Az Országos Doktori és Habilitációs Bizottságban az AKT tudományterületenként 2-2 fő vel képviseltetheti magát. A 3 szakterület (szekciók és kuratóriumok együtt) következő ülésig alakítsanak ki javaslatot a jelöltekre. Az AKT
megbízta elnökét, hogy az ODHT december 19-i ülésén képviselje AKT-t.
2. Tájékoztatás hangzott el az AKT vezetése és a Kuratóriumok elnökei közötti
megbeszélésről az intézetekkel való kapcsolattartásról, az információk bekéréséről. A következő ülésen át kell tekinteni ennek jogszabályi hátterét.
3. A felújítási alapok kezelésében „4 éves ablak" kerül bevezetésre. Nem
lenne célszerű az alapok decentralizált kezelése. Ezért az AKT 18 igen szavazattal elfogadta, hogy a fő titkár és a szakapparátus készítse el az anyagot.
4. Az AKT elnöke köszönetet mondott Katona Gyulának az AKT-ban végzett
tevékenységéért. Az összeférhetetlenség megoldására készüljön javaslat a
következő ülésre.

AKT 1/96.
AKT 1/1/96.(I.29.) állásfoglalás:
Az AKT zárt ülésén tárgyalta meg Keszthelyi Lajos elnökletével a főtitkárjelöltek testületi véleményezését. Úgy határozott, hogy véleményét a jelöltekre vonatkozó további információkra alapozva késöbb alakítja ki
AKT 1/2/96.(1. 29.) állásfoglalás:
A teljes ülés a továbbiakban a kutatóintézetek tevékenységét elemző bizottságok felállításának kérdéseit tárgyalta meg.
Az AKT egyhangúan úgy határozott, hogy az elemző bizottságok tagjait az
AKT elnöke és az illetékes osztályelnök kéri fel, az adott tudományterületi
kuratórium elnökének ellenjegyzésével. Kívánatos, hogy az elemzö bizottságok
összetételénél az illetékes kuratóriumok messzemenően figyelemmel legyenek
a tudományos osztályok javaslatára. Azért, hogy az elemz ő bizottságok vezetői
és tagjai felkérésüket február 20-ig kézhez kapják, felhatalmazza az AKT elnökét
a kuratóriumi javaslatok elfogadására.
AKT 1/3/96.(1.29.) állásfoglalás:
Az AKT megvitatta és a hozzászólások alapján módosítva 17 igen, 5 tartózkodó szavazattal jóváhagyta az 1996. I. félévi munkatervet.
Egyhangú szavazással az 1997. évi költségvetés irányelveinek előkészítésére a Fazekas Károly, Lukács József, Pálinkás Gábor és Tétényi Pál részvételével működő költségvetési bizottságot kérte fel.
AKT 1/4/96.(I.29.) állásfoglalás:
A kuratóriumok elnökei tájékoztatták a testületet a kutatóintézetek költségvetési és beruházási támogatási keretének felosztásáról.
Az AKT a beruházási tartalék felosztásáról a következőképpen döntött:
1. a) a természettudományi labor és a gazdaságkutató intézetek közös pályázatára a Matematikai és Természettudományi Kuratórium,
b) a Régészeti Intézet savtalanító berendezésére a Társadalomtudományi
Kuratórium,
c) valamint az Élettudományi Kuratórium prioritási listájára 1-1 millió forintot
kapnak.
2. A fennmaradó keret felosztásánál a három tudományterület között az eredeti felosztási arány érvényesül: 60%-a a Matematikai és Természettudományi
Kuratórium, 28%-a az Élettudományi Kuratórium, 12%-a a Társadalomtudományi
Kuratórium rendelkezésére áll.
3. Az AKT elfogadta, hogy a Kuratóriumok, ha szükségét látják, tartalékot
képezhetnek.
AKT 1/5/96.(I.29.) állásfoglalás:
A testület megtárgyalta „Az AKT, a tudományterületi kuratóriumok s a titkárság munkakapcsolatainak néhány kérdése" című írásos előterjesztést.
Az elhangzott javaslatok alapján az AKT a testület elnökének vezetésével
bizottság felállításáról határozott, amelybe tudományterületenként 1-1 tagot az
AKT, 3 tagot a kuratóriumok elnökei jelölnek ki az AKT következő ülésének
időpontjáig. A bizottságban természetesen résztvesznek a Titkárság vezető
munkatársai.
AKT 1/6/96.(1.29.) állásfoglalás:
Egyebek:
1. Az intézetek képviselőinek jelölése az Országos Doktori és Habilitációs
Tanácsba:
Az AKT szavazással Bodnár Györgyöt, Király Zoltánt, Patthy Lászlót és
Tétényi Pált jelölte és felhatalmazta az AKT elnökét két további személy kiválasztására.
2. Az AKT későbbre halasztotta döntését:
a) Katona Gyula igazgatói kinevezésével előállt összeférhetetlenség feloldásáról,
b) állásfoglalásáról ingatlanértékesítési ügyekben.
3. Az AKT elnöke tájékoztatta a testületet az Akadémiai Kutatási Pályázat
előkészítő munkálatairól.
Keviczky László s.k.
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Változó európai elvárások

hatalnm rejtett dimenziói

emberi jogc' '96
Tulajdonképpen belügynek lehetne
tekinteni, hogy mi hangzik el egy
párt vezető testületének ülésén,
még ha ez (a kisebbik) kormánypárt is. Ami mégis a szélesebb nyilvánosság számára is érdekesebb
mindebbő l, az az SZDSZ február
végi Országos Tanácsán megvitatott egyik különösen fontos napirendi pont volt: A rend őrségr ől emberjogi szempontból. A téma pikantériája nem abból adódott, hogy
vajon mi egy liberális párt aktuális
álláspontja az emberi jogok kérdéseirő l, hanem abból, hogy mennyiben érintheti ez a vita a párt által
a kormányba delegált belügyminisztériumi vezetők helyzetét.
A helyzet furcsaságára utalt a jelentést kidolgozó munkabizottság
vezető je, Kis János is, amikor reményét fejezte ki, hogy az autonóm véleményeket a funkciók viselői nem
személyük elleni kritikaként értékelik. A vita -szinte elkerülhetetlenülmégis erről folyt, ami érdektelen a
kívülálló számára. Érdemes viszont
a jelentés azon megállapításait felidézni, amelyek állampolgári mivoltunkban érinthetnek, és tényszerű ségük folytán Informatív jellegű ek
lehetnek az érdeklődők számára.
Pontosnak tűnik az a hetyzettelmérés, amely
szerint az emberi jogi politika, különösen a
népszerű tlen kisebbségek védelme — tulajdonképpen párthovatartozástól függetlenül —
nem élvez a kérdés súlyának megfelelő támogatást Ezt némileg magyarázhatja a gardasági helyzet romlása és az emberek biztonságérzetének megrendülése, amely következtében egyes társadalmi csoportok még a tekintélyetvű propaganda iránt is fogékonyabbá váltak. Megváltoztak az európai elvárások is.
Míg a rendszerváltás időszakában a nyugati
hatalmak elsősorban az emberi jogok törvénybe foglalását és hatékony védelmét kérték
számon a térség demokratizálódó országain,
azóta megjelent köztük a Keet-Európa öweomlásától, az ezzel járó népvándorlástól, a
bűnözési hullám terjedésétől való félelem —
akár az emberi jogi jogvédelmi teljesítmény
fontosságának átmeneti negligálását is eredményezve.
A jogi szabályozás gyengeségeinek és az intézményi gyakorlat fogyatékosságainak számbavétele során újból kiderül, hogy a legnagyobb
és legsúlyosabban diszkriminált kisebbség változatlanul a cigányság.
A cigánykérdés mint társadalmi prob-

léma sajátossága viszont az, hogy
minden más szociális Leszültséggel
szemben ennek a kezelése növekv ő mértékben rend őrségi kérdéssé
válik. Sőt: a magyar rend őrség központi emberi jogi kérdésévé. Atfogó
szociálpolitikai program híján ugyanis széles körben megfogalmazódó
az igény, hogy a rendőrség „tartsa
féken a nem cigány többség személyi és vagyoni biztonságát fenyeget ő cigány lakosságot".
Fontos dokumentumokkal szolgál
ehhez a kérdéshez a Másság Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda most másodízben tette közzé jogvédő tevékenységének mérlegét, a „Fehér Füzet"ben. Az ügyek felsorolásából kiderül, hogy tavaly a cigányság sérelmére elkövetett rendőri jogsértések
következtében kilenc alkalommal
kezdeményeztek eljárást. Tipikus
eset, hogy rendörök házkutatást tartanak romák lakta telepen, és az ott
lakók elmondása szerint férfit-nőt
durván bántalmaznak. Rendszeresek a cigány közösségből érkező panaszok, amelyek szerint intézkedő
rendőrök brutálisan bánnak a romákkal, nem nyújtanak védelmet mások
támadásaival szemben, vagy ha beavatkoznak a faji összecsapásokba,
azt elfogultan teszik. Ugyanakkor
nincs okunk feltételezni, hogy a rendőrök kevesebb szociológiai megértéssel vagy nagyobb elő ítélettel közelítenének a cigánykérdéshez, mint
a magyar társadalomnak a rendörökhöz hasonló iskolai végzettségű és
általános kultúrájú része.
A javaslatok körében a jogi szabályozás terén tervezett változtatások éppúgy szóba kerülhetnek, mint
a rendőrség működése fölötti civil
ellenőrzés hatékonyabbá tétele. Az
viszont személyre szóló indítványként hangzott el, hogy súlyosabb
incidensek esetén, ha rend őri törvénysértés gyanúja áll fenn, indokolt, hogy a szabad demokrata belügyminiszter megnyilatkozzon, világossá téve, hogy Magyarországon
minden polgár egyenlő, és a rendőrség senkivel szemben nem áll a
törvény fölött. Sajtójelentések mindenesetre felhívták arra a figyelmet,
hogy a vitában a szintén jelenlevő
belügyminiszter nem szólalt fel.
(RB)

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".
1996. február 16-án tartottuk meg az Érdekegyeztető
Tanács (ÉT) következő ülését. A szakszervezetek képviselője szóvá tette, hogy ismereteink részint egy már
évek óta halogatott probléma, a „Munkaügyi Közvetítői
és Döntőbírói Szolgálat*" felállításával és mű ködési, eljárási szabályaival kapcsolatos konzultáció, részint az
ET 1996. első félévi munkatervének megtárgyalása volt.
A nap, az ÉT hagyományainak megfelelően, napirend
elő tti felszólalásokkal kezdődött. A szakszervezetek
képviselői szóvá tették, hogy ismereteik szerint a Pénzügyminisztérium adóra kívánja változtatni a tb-járulékot.
A tiltakozó szöveg felolvasását az oldalak tudomásul
vették, majd elkezdődhetett a napirendi pontok megtárgyalása.
Mivel a napirend elő terjesztője az ÉT Bér- és Munkaügyi Bizottsága volt, a vitát sem a kormány felvezető
szövege indította, hanem a munkáltatóké. De ez nem
okozott gondot. A munkáltatói oldal szóvivője kifejtette:
példás együttmű ködés alakult ki a téma megtárgyalása
során az oldalak szakértői között. Hangsúlyozta, hogy
ez a szolgálat fontos a munkabéke megőrzése szempontjából, mert egy olyan intézmény felállításáról van
szó, amelynek igénybevétele önkéntes lesz.
A kormány szóviv ője szerint a szolgálat felállítása
döntő változást hozhat a magyar munkaügyi gyakorlatba. Eddig ugyanis a konfliktusok esetén csak a bírói út
maradt a felek számára az ellentétek feloldására. A
harmadik fél bevonása az ilyen esetek megoldásába a
fejlett országokban egy bevált módszer.
A szakszervezetek képviselője arról beszélt, hogy a
munkavállalói oldal már évek óta szorgalmazta egy ilyen
jelleg ű intézmény fölállítását, s így a tárgyalásokon is
• A szolgálat a munkaadók és munkavállalók közötti
érdekvitákban adhat segítséget. Képvisel ői független
semleges közvetít ők, illetve dönt őbírók, akik közül a
Magyar Közlönyben, illetve a Munkaügyi Közlönyben
közzé tett listáról lehet választani, de a szolgálat magától is jelentkezhet, felajánlva a segítséget. Amennyiben
a listáról kérnek a felek segítséget, a szolgálat vezet őjének két napon belül válaszolnia kell. A közvetítések
díjazását nyolc napig a költségvetés vállalja, az ezt
meghaladó szolgáltatás költségeit az egyeztet ő felek
fizetik.
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Ókortörténeti közhely, hogy az első akadémia megalakítása Platón
nevéhez f űződik. Az Athén közelében lév ő Hérosz Akadémosz szentélye melletti ligetben tartotta előadásait, mondván csak az eleven
tanítás körben elhangzó gondolatait tarthatja az ember igazi fiainak.
Fennállásának közel kilenc évszázada alatt többször Is újjászervezték működését. Az már kevésbé Ismeretes, hogy az első akadémia
utolsó, ötödik Iskoláját maga Justinlanus záratta be. Az 529-ben hozott
rendelet — furcsa módon — a késő római birodalom legfényesebb
napjaiban született. A döntés hátterében a filozófia általános megítélésében bekövetkezett változás állott: a császár egyszerű en csak a
gyakorlati élet mindennapi kérdéseire kereste a választ (lásd: Codex
Justinlanus), s ezt az Igényt a filozófiai iskolák elméleti okfejtésel
közvetlenül már nem szolgálhattak ki.
A történelem később sem fukarkodott újabb és újabb példákat felhozni annak bebizonyítására, hogy
a különböző tudományos iskolák,
akadémiák, m ű helyek léte, vagy
nemléte gyakran csupán a szűklátókörű pragmatikus megfontolások,
vagy a kiszámíthatatlan politikai
szándékok vezérelte döntéseken
múlik. Ebbő l a szempontból akár
esettanulmánynak is nevezhető
Huszár Tibor legutóbbi könyve, de
címe is elárulja, hogy szélesebb
összefüggésekre kívánja felhívni a
figyelmet a szerzö: A hatalom rejtett dimenziói. Nem véletlenül
Orwelltől választja könyve elé egyik
mottóját, hiszen a magyar tudomány sztalinizációjának folyamatában a diktatúra szélesebb társadalmi-történeti-politikai összefüggéseire kíván rámutatni. Nem tudománytörténetet ír a szociológus, amikor
a Magyar Tudományos Tanács
sorsfordító két évének dokumentumait elénk tárja, hanem -ahogyan
egy interjúban megfogalmazta- a
nyilvánosság és a civil társadalom
intézményeinek módszeres és céltudatos lebontását vizsgálta.
Az egészen 1948-ig viszonylag
érintetlen Akadémia gleischachtolására létrehozott intézmény lett
a Tudományos Tanács. A formálisan jogszerű en létrehozott és törvény szövege szerint a magyar tudomány és felső oktatás demokratikus reformját szolgálni hivatott új
állami intézmény valójában direkt
politikai-ideológiai célokat szolgált
- már a koalíciós kormányzás időszakában is. Az autonómiáját elvesztett Akadémia nyakába ültetett
Magyar Tudományos Tanács (MTT)
fölött az MDP megfelelő szakmai
testülete, a Gerö Ernő által elnökölt
Pártkollégium diszponált - közvet-

arra törekszünk, hogy a tanácskozás eredményesen záruljon le.
Mindhárom fél hangsúlyozta a személyi feltételek kialakulásának fontosságát, különösen annak tudatában, hogy
minden posztra pályázatot kell kiírni. Elhangzott az is,
hogy a szolgálat vezetője kerüljön minél előbb kinevezésre. Hosszas vita kezdődött, hogy a vezető és a második
ember (elnök és titkár) elláthatnak e békéltetői, illetve
döntőbírói szerepet. Végül is megállapodtunk abban, hogy
a vezető és helyettese első körben nem javasolhatja önmagát. Egy időben később sem vállalkozhatnak mind a
ketten közvetítésre, illetve döntő bíráskodásra. A szakszervezetek képviselője azt is hangsúlyozta, hogy ideiglenesnek tekintjük azt a megoldást, miszerint a szolgálat
az ÉT technikai bázisára települ és az ÉT technikai feltételeit veszi igénybe. Abban is megállapodtunk: a szolgálat
főállású technikai személyzete kétfős, ami azt jelenti, hogy
elnöke és titkára lesz e szervezetnek. A takarékosság
jegyében kitöröltük a titkárnő t a rendszerből. Ami azért
nem látszik valami bölcs döntésnek, ugyanis tapasztalataim szerint a hasonló intézményeknél a jó(!) titkárnő a
‚legfontosabb személy". A jó titkárnő rendben tartja a hivatal vezetőjét, aki előkészíti a tárgyalásokat, bonyolítja a
levelezést, és általában tud mindent. Na, most ilyen nem
lesz. Majd meglátjuk...
Akár be is fejezhettük volna a munkát, de nem tettük,
hanem — különösen a munkáltatói oldal szorgalmazására
— nekiláttunk közösen szöveget írni, ami önmagában is
egy agyrém, de az adott helyzetben még inkább annak
t űnt. Már szinte mondatról mondatra közösen fogalmaztuk
a vezetői pályázati kiírást. Olyan fontos kérdéseknél akadtunk el, hogy a pályázóknak kell e nyelvismerettel (nem
magyar) rendelkezniük, és ha igen, akkor milyen szinten.
Szorgoskodásunkat végül is siker koronázta. Egy óra sem
kellett erre, és e ‚fontos kérdésben" — oldalunk eredményeként — már meg is állapodtunk, miszerint célszerű , ha
a szolgálat vezetője az angol, a német vagy a francia
nyelvek valamelyikét beszéli és érti.
E pont után már egyenes út vezetett a végső megállapodáshoz, és az ÉT aznapi ülése lezárásához. A siker és
a viszonylag korai (16 óra) befejezés fölötti örömünk már
azt is feledtette, hogy a titkárság nem gondoskodott a déli
étkeztetésünkr ől, ugyanis úgy prognosztizálták, a bizottságbeli kedvez ő jelek alapján, hogy még délelő tt végezni
fogunk. Az étkezési lehetőségek hiánya azonban nem
tántorította el az oldalak képviselőit a téma részletekbe
menő végigtárgyalásától, sőt attól sem, hogy - ebéd helyett
- a második napirenden is „átrágjuk" magunkat...
Még jóformán levegőhöz sem jutottunk, amikor március
elsejével egy újabb ET plenáris ülés köszöntött ránk.
Témája a munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos törvényi
koncepció, és a munkanélküli ellátással kapcsolatos problémák, valamint az egységes nyilvántartási rendszer és
megállapításához szükséges igazolólap, illetve a rendbírságról szóló elő terjesztés megvitatása volt. De mint már
megszokhattuk, ez az ülés is a napirend előtti hozzászólással kezdődött. Most, a változatosság kedvéért, a kor-

len moszkvai instruktorokkal a háttérben.
A tudományos élet megszállásának története, közel 400 oldalon
keresztül, bő ségesen dokumentálva főként az Akadémia és az Országos Levéltár első közlésű irataival. Informatív érték ű még a hangulat és stílus is, amely például az
MTT 1949. évi munkatervének
irányelveibő l árad: A társadalmi tudományok tekintetében különös jelentősége van annak, hogy a dialektikus materialista kutatási módszernek lényegében tágabb teret
nyissunk a tudományos vizsgálatokban. Csak így válik lehetségessé, hogy ezek a tudományok egyrészt közvetlenül alátámasszák az
ötéves terv alatt végbemen ő társadalmi átalakulást (közgazdaságtudomány, jog- és államtudomány),
másrészt behatolva a tudományos
gondolkodásba, s ezen keresztül a
dolgozó nép ideológiájába, közvetve kihassanak a szocialista társa-

dalom építésére (filozófia, történettudomány, irodalomtörténet, pedagógia). A Pártkollégium funkcióira
pedig igen jellemző az a Politikai
Bizottsághoz címzett, 1949. júniusi
keltezésű feljegyzés, amelynek
címe: Az MTA helyzetének megváltoztatása tekintetében. Eszerint: Az
Akadémia nem kommunista tagjaitól induljon ki egy kampány, amelyben az Akadémia jelenlegi célkit űzéseit és szervezetét elavultnak min ősítik, a Tudományos Tanács tudománypolitikai módszereit helyeslik, a Szovjet Akadémiát állítják
perspektívában mintaképül és kívánják, hogy az Akadémia tudományszervez ő és ideológiai szerepet töltsön be.
Az átszervezés folyamatát végül
az MTA alapszabályának 1949.
október 31-i elfogadása, illetve az
1949. évi XXVII. törvény zárta le. A
Tudományos Tanács decemberben
történt megszüntetése azonban
nem fejezett be semmit, ellenkezőleg: az Akadémia új struktúrájának
kialakításában alapvető szempont
lett, hogy a Titkárságra ne kerülhessenek olyanok, aki nem képviselik feltétlenül a Párt politikáját. És
ez az a pont, ahonnan a szűkebb
intézménytörténet irányából a kor
továbbkutatását ígérő Huszár Tibor
az ötvenes évek általános diszkriminációs technikáinak vizsgálata
felé kíván fordulni. De azt már most
is tudjuk, hogy az Akadémiák megszüntetése terén nem csak
Justinianus bizonyult sikertelennek...

Változott a köztisztviselők munkaideje
A Kormány decemberi ülésén a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége kezdeményezésére módosította a köztisztviselők munka- és pihenőidejéről szóló rendeletét. Eszerint a heti
munkaidő 40 óra, ami napi 30 perc szünetet tartalmaz, vagyis
az ebédidőt. Ez ugyan a közalkalmazottakra nem vonatkozik,
tehát a kutatóintézetekre sem, de nem tanulság nélküli a döntés indoklása. A Miniszterelnöki Hivatal kommunikációs és sajtóirodájának közleménye szerint ez a döntés anyagi ráfordítás
nélkül javítja a köztisztviselők közérzetét.
A Munka Törvénykönyve a munkaidőn belül legalább 20 perc
szünetet ír elő.
Feltételezhetjük, hogy a közalkalmazottak közérzetét nem javítja, ha valamely munkaadó ezenfelül kötelez ően kiveend ő 30
perc ebédidőt írna elő, amellyel a napi munkaidőt meg kívánná
hosszabbítani.

mány képviselője kért szót. Az oldal elnöke felolvasott egy nyilatkozatot
miszerint a kormány szükségesnek tartja az ÉT áttekintését és mű ködésének esetleges korrekcióját, amelyet széles kör ű társadalmi konzultációkra
alapozva kíván megoldani. A kormány csak erő síteni kívánja az
ÉT-t, ezért változtatni csak ott akar, ahol tényleg problémák vannak. Fontosnak tartja az ÉT-ben helyet foglalók támogatottságát, a kicsiket és nagyokat egyaránt. A kis szervezetek jelenléte erő síti a támogatottság bázisát.
A napirend tárgyalásakor a kormány képviselője jelezte, hogy az előttünk
lévő koncepciót az ÉT Bér és Munkaügyi Bizottsága már többször tárgyalta
(Még jó, hogy megkaptuk ezt az információt, mert később már nem vettünk
észre erre utaló jeleket.).
A szakszervezeti oldal szóviv ője egy 1991-ig visszanyúló történeti fejtegetéssel vezette be mondanivalóját, s az oldalnak azon véleményét, hogy
szeretnénk mielőbb törvényt látni.
A munkáltatók képviselője is nagy jelentőségűnek minősítette az elő terjesztést, de megjegyezte, hogy még mindig sok olyan kérdés van, ahol
meglehetősen távol állnak egymástól a nézetek (ez kés őbb ki is derült).
Kifejtette azt is, hogy nekik legfő bb céljuk a „fekete munka" visszaszorítása.
Ezután már hosszasan vitáztunk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott fő és
segédanyagok közül melyiket tárgyaljuk, majd miután kiválasztottuk az igazit
vágtunk neki az általánosságok részletes megtárgyalásának. Ez meglehetősen sok időt vett igénybe. Olyannyit, hogy a végén meg kellett állapítanunk,
jó néhány ponton ugyan már megállapodhatnának az oldalak, de még további
szakmai munkára lesz szükség a dokumentum végső formájának megfogalmazásához, s utána még az ET elé is vissza kell hozni az egészet.
A napirend B. pontját, mely összefüggött az addig tárgyalttal, s amelynek
lényege, hogy a kormány módosítani akarja a munkaügyi ellenőrzésr ől szóló
rendeletet a munkavállalók ugyan támogatták, de végül mégis arra az elhatározásra jutottunk, hogy egy hét elteltével újra visszatérünk a tárgyalására.
A második napirend elő tt született egy épkézláb javaslat. Halasszuk el e
nagyon fontos téma (lényegében a munkakönyv új formában és új tartalommal történő bevezetéséről szoló döntések) tárgyalását. Ennek ellenére abban maradtunk, hogy „futunk egy általános kört", s majd utána kiderül, hogy
merre tovább. Ezek után több kört is futottunk, de ismét csak az derült ki,
hogy tovább kell dolgozni az elképzeléseken, mert hiába akarják a munkáltatók és a munkavállalók egyaránt a Foglalkoztatási Könyv bevezetését, és
hiába ért ezzel egyet a kormány, ha a részletekben nagyon távol állnak a
vélemények egymástól, akkor megegyezni nem lehet.
Végül is, azt hiszem, levonhatom azt a következtetést, hogy az 1996.
esztendő februárja nem tartozott az ÉT sikeres hónapjai közé. Pedig rendkívül fontos dolgok kerültek napirendre. De a nagyon értelmes témák tárgyalása is értelmetlenné válhat, ha nincs kell ő képpen előkészítve, s az
egyes tárgyalófeleknek nem az eredmény elérése a célja, hanem az, hogy
beszédkészségük szóvirágainak teljes áradatát rázúdítsák gyanútlan tárgyalópartnereikre. S ez ellen még védekezni sem lehet. Való igaz, hogy át
kell gondolnunk az ÉT mű ködését, és változtatnunk is kell rajta. De nem
azért — amit egyesek elképzelnek —, hogy kiket és hogyan passzírozhatunk ki a részvételből, hanem azért, hogy racionálisabbá és értelmesebbé,
ezzel együtt eredményessé tehessük a munkánkat. (Ennek azonban az a
feltétele, hogy mindenki és minden testület, bizottság azt a feladatot végezze
el, ami a dolga.) A tényleges szakmai munka a bizottságokban történjen,
hozzáértő és felhatalmazott képviselők között, s a plenáris ülésen már csak
a politikai döntések szülessenek. Ez tehát azt jelentené, hogy mind a három
félnek komolyabban kellene vennie a bizottságokban folyó előkészítő munkát, mert egyébként csak az idő nket pazaroljuk, s eredmény csak elvétve
fog születni.
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Családi támogatások, közgyógyellátás

Munkaügyi közvet
és döntőbíró

Nvugdíjkornatar-emelés

Az Érdekegyeztet ő Tanács
nemrég megjelent pályázati
felhívása alapján március 20áig lehet jelentkezni az április
végén létrehozandó munkaügyi közvetít ői és dönt ő bírói
szolgálat igazgatói és titkári
munkaköreire. Ugyancsak ez a
határideje a közvetít ők, dönt őbírók jelentkezésének. A szolgálat a kollektív munkaügyi
érdekvitákban közvetít majd a
munkaadók és a munkavállalók között.
A pályázati kiírás szerint az
igazgatót és a titkárt az Érdekegyeztető Tanács konszenzusos
döntése alapján a köztisztvisel őkre vonatkozó szabályok szerint a munkaügyi miniszter f őosztályvezetői, illetve osztályvezet ői besorolással nevezi ki. Az
igazgató csak akkor töltheti be
a munkakört, amennyiben jelentkezik és felkerül a közvetít ők,
dönt őbírók listájára. Az igazgató
a szolgálat vezetéséből adódó feladatok ellátásán túl kérésére
közvetítői, illetve döntő bírói feladatokat is végez. A titkár közvetítést, dönt őbíráskodást szintén csak abban az esetben végezhet, amennyiben felkerül a
listára, de a titkári munkakörnél
nem alapfeltétel a listára kerülés.
A másik pályázati felhívás
azoknak szól, akik a közvetítői
döntőbírói szolgálat listájára kívánnak felkerülni. Olyan személyeknek írták ki a pályázatot, akik
elhivatottságot éreznek a munkaügyi konfliktusok, kollektív érdekviták megel őzésére, rendezésére és jártasságot szereztek a
munkaügyi kapcsolatok, valamint
a munkajog területén. A pályázathoz kötelező csatolni a munkáltató szándéknyilatkozatát,
amelyben vállalja, hogy a listára
kerülés esetén a közvetítés,
dönt őbíráskodás időtartamára —
amennyiben nincs halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltság —
az adott dolgozót mentesítik a
munkavégzés alól. A kiírás feltételeinek megfelelő pályázók
további elbírálas után kerülhetnek a listára.
Az Érdekegyeztető Tanács által elfogadott szabályzat szerint

a közvetítők a központi költségvetésb ől erre fordítható összegből egy-egy közvetítésnél maximálisan nyolc napig kaphatnának díjazást. Az első két napra
20 ezer forintos alapdíj jár, az
ezt követő napokon már csökkentett összeg. A nyolcnapos
közvetítés ideje alatt bruttó 120
ezer forint díjazásban részesülhetnek a közvetítők.
Ezt az összeget az indulás
évére állapították meg, a közvetít ő , döntőbíró szolgálat társadalmi presztízse érdekében. A
nyolc napot követ ő id őszakra a
díjazást a vitában álló feleknek
kell vállalniuk. A dönt őbíráskodásnál eltérő megállapodás hiányában — a munkáltató fizeti a
díjat. A díjazáson kívül a közvetít ők, döntőbírók igazolt költségeit is kifizetik.
A vitában'álló munkavállalók a
listáról közösen választhatnak
közvetít őt vagy dönt őbírót. A
szolgálat igazgatója segíthet a
választásban. A kiválasztott közvetítő vagy dönt őbíró elsőként az
addig készült írásos dokumentumokat tanulmányozza át, majd
megállapodik a vitában álló felekkel a további eljárás alapvet ő
szabályaiban, illetve külön-külön
megbeszélést folytat velük. Ezt
követően összegzi a tényeket,
meghatározza saját feladatait,
majd felváltva tárgyal a felekkel,
fenntartva a kapcsolatot a vitában állók között. Külön-külön
felveti a vitás kérdéseket, segíti
az értelmezést, amennyiben azt
célszerűnek tartja, kezdeményezheti a közvetlen tárgyalás folytatását. Amennyiben szükséges
akkor szakértő, vagy szakért ők
segítségével konkrét javaslatokat
dolgoz ki, amelynek megvitatását felajánlja a feleknek. A vitában álló felek ezekkel a javaslatokkal kötelesek érdemben foglalkozni, de természetesen nem
kötelesek azokat elfogadni.
Idén a szolgálatra 10 millió
forint áll rendelkezésre a központi költségvetésből, a közvetítők,
döntő bírók továbbképzéséhez a
Phare ad 90 ezer ECU-t, további
11 ezer ECU-t pedig az indítás
technikai feltételeihez.

ViunKakönyv újra
A korábbi munkakönyvhöz hasonló okmány bevezetését támogatta az Érdekegyeztet ő Tanács Bér- és Munkaügyi Bizottsága. A
jöv ő évt ől bevezetendő foglalkoztatási könyvet a munkavállalónak
kell megőriznie; ha viszont megegyezik a munkáltatójával, akkor
munkaadónál is leadható a könyv. Ezt a javaslatot csak a munkaadói oldal egy része támogatta, másik részük, illetve a munkavállalói oldal azt indítványozta, hogy a könyvet eleve a munkahelyeken őrizzék. A foglalkoztatási könyvet mint közokiratot a tervek
szerint a megyei vagy a f ővárosi munkaügyi központok, illetve
települési önkormányzatok állítják ki. (A munkaadók ragaszkodtak
ahhoz, hogy a foglalkoztatási könyv bevezetéséig ne alkalmazzanak átmeneti megoldásként egy újabb foglalkoztatási nyilvántartást.)
A foglalkoztatási könyv egyébként tartalmazná a munkavállaló
részletes adatait, eddigi szakképesítéseit, továbbá különféle betétlapokon más információkat. Ilyen betétlap a munkahelyre belépést,
kilépést regisztráló törzslap, a foglalkoztatást igazoló és a munkaviszony idejére a munkavállalónak átadandó igazolókártya, valamint a foglalkoztatásról egy részletesebb igazolólap. A munkaadók
ezen kívül vezetnének egy másik részletes, több oldalas adatlapot
is, amelynek egy példányát az egészségbiztosítási pénztárnak
küldenék el számítógépes feldolgozásra. Az adatokat az egészségbiztosítási pénztár a munkaügyi központoknak is átadná. Ezeket a kimutatásokat a munkaadók külön gy űjtenék.
Kiss György, a Munkaügyi Minisztérium jogi f őosztályának vezet ője a Magyar Munkaadói Szövetség által rendezett konferencián
viszont arról beszélt, hogy szerinte nem eldöntött, indokolt-e a
munkakönyv újbóli bevezetése. A f ő osztályvezet ő szerint a munkakönyv bevezetése egyfelő l kevéssé indokolt, mivel a munkaadók
által munkavállalóikról benyújtott igazolások pótolják azt. A munkavállalók számára azonban problémát jelenthet, hogy akár több tíz
évre visszamenő leg is pontosan tudja igazolni a munkában eltöltött
évek számát. Vitáznak azon, hogy a munkakönyv közokirat legyen-e, vagy sem, illetve hogy alkalmazási elő feltételként szolgáljon-e. A munkakönyv tartalmát illet ően a munkavállalói oldal szerint
referencia-jelleg ű iratnak kellene lennie, míg a munkaadói oldal ezt
az elképzelést nem osztja.

A február 18-ai kormányülésen
döntés született a nyugdíjkorhatár te/emelésér ől.
A törvénytervezet szerint a
nyugdíjkorhatár 62 esztendő lesz.
Ettől eltér az 1945. december 31e előtt született nők, valamint az
1939. január 1-je előtt született
férfiak öregségi nyugdíjkorhatára.
A nőknél 55 évről fokozatosan
emelkedik 62 évre a nyugdíjkorhatár. Akik 1940. január 1-je előtt
születtek, azoknal 55 év a korhatár. Ezt követő en évente egy
évvel emelkedik a limit. A férfiaknál hasonló a helyzet. Azok,
akik 1938. január 1-je előtt születtek, marad a 60 év, azok akik
1938-ban születtek a korhatár 61
esztendőre emelkedik. Jogosult
az öregségi teljes nyugdíjra az,
aki eléri a megfelelő korhatárt,
és legalább 20 év szolgálati időt
szerzett. Függetlenül az igényérvényesítés idópontjától öregségi
teljes nyugdíjra jogosult az a no,
aki 1991. január elseje elő tt 55.

Kulturális járulék.
A jöv őben nemcsak a festmény, hanem a képkeret után
is kulturális járulékot fizetnek
a „gyártók" és a forgalmazók.
Hamarosan kiterjesztik ugyanis a járulék fizetésére kötelezett termékek, szolgáltatások
körét.
A bevételt m űvészeti és igényes szórakoztató programok támogatására fordítják. Ha a kormányjavaslatot elfogadja az Országgy űlés, akkor nem csupán
maguk a kulturális termékek és
szolgáltatások, hanem a kultúra
valamely ágával érintkez ő iparcikkek és szolgáltatások is adókötelesek lesznek. Bár ez utóbbiak részleges listája még nem
készült el, jól látható, hogy a kör
a korábbinál lényegesen szélesebb lesz. Az 1-3 százalék fizetési kötelezettség kiterjed majd
például a fa- és m űanyag dísztárgyak, lakberendezési termékek
gyártóira, importálóira, a szakmai
reklámok, kereskedelmi katalógusok kiadóira is.
Járulékosak lesznek a jöv őben
a színes m űvirágok, az „ennivaló" m űanyag gyümölcsök, az
esküv ői videofelvételek, a tv- és
rádiókészülékek. Külön kategóriába sorolták a pornó-, a szexés az er őszaktartalmú műveket,
20 százalékos járulék fizetési
kötelezettséggel.
A valaha volt „giccsadó", 1989ben alakult át minden kulturális
termékre és szolgáltatásra kötelez ő járulékká. Ezt a kört terjesztik most ki, s a pénz teljes egészében a kultúrához kerül.
Tavaly például 800 millió forinttal támogatta az alap a pályázatok révén a m űvészeti és igényesen szórakoztató programokat, intézményeket. Folyóiratok,
iskolai könyvtárak, néptánc-,
zenei, színházi és amat őr produkciók, könyvek, drámák, zenei művek jöttek létre, gazdagodtak a járulékok révén. A szakmai zs űrik azonban három-három
és félszer ekkora összeget is ki
tudtak volna osztani. A mostani
kormányjavaslat nyomán évente
csaknem egymilliárddal emelkedik a kulturális járulékbevétel.

A Tudományos Dolgozók
Szakszervezetének lapja
Felelős szerkesztő:
Dr. Dura László
A Szószóló szerkesztőségi
tanácsadó testületének elnöke:
Dr. Pomogáts Béla
Kiadja: a TUDOSZ
Felelős kiadó: Dr. Révész Márta
Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt.
Budapest 96-2550
Felelős vezető:
Lendvai Lászlóné
mb. vezérigazgató
ISSN 0239-0035

életévét, illet őleg az a férfi, aki
60. életévét betöltötte, ha az
említett időpontig legalább 10 évi
szolgálati időt szerzett.
Változik a családi támogatások
rendszere. A szabályozas érinti
a várandósági pótlékot, a terhességi gyermekágyi segélyt, a
gyermekgondozási díjat, a gyermekgondozási segélyt és a gyermeknevelési támogatást. Az új
rendszert április 15-e után alkalmazzák. A korábbi szabályok
érvényesek maradnak az április
15-e elő tt született gyermekek
esetében.
Az eddig folyósítandó várandósági pótlékot április 15-e után
anyasagi támogatás váltja fel.
Ennek összege az idén egységesen 10 ezer forint. Aki már
jelenleg váradósági pótlékra jogosult, az április 15-e után is
megkapja a pótlékot, de az anyasági támogatást nem veheti
igénybe.
Megsz űnik a gyermekgondozási díj, de a már megszületett, illetve április 15-ig megszületendő
gyermekekkel még igénybe vehető .
A terhességi-gyermekágyi segély id őtartama 24 hét. Az április 15-e után született gyermekek esetén az összeget a táppénzszabályok alapján határozzák meg. Jelent ő sen változik a
gyermekgondozási segély. A jöv őben a gyes a jövedelmi helyzethez igazodik. Igy biztosítási

idő nélkül — a hátrányos helyzetben lév ők is részesülhetnek
ebben az ellátásban. Ugyanakkor, ha valaki előzőleg nem rendelkezett biztosítási idővel, akkor a gyes időtartama nem számít szolgálati időnek.
A gyes összege 9600 forint.
Ahhoz, hogy a család jogosult
legyen erre a szolgáltatasra, az
egy f őre jutó havi nettó jövedelme nem haladhatja meg a
19 500 forintot. Az egyedülállóknál a jövedelemhatár 23 400 forint.
A kormány foglalkozott a közgyógyellátással Is. Döntése alapjan a normatív közgyógyellátásra
azok jogosultak, akiknél a családban az egy f őre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
ami jelenleg 9.600 forint. Az
egyedülállók esetében ez az értékhatár 14.400 forint. Feltétel az
is, hogy az érintett személy havi
gyógyszerköltsége meghaladja
az öregségi nyugdíj legkisebb
összegenek 10 százalékát, vagyis 960 forintot. A normatív
közgyógyellátás bevezetésével
szélesedik a jogosultak köre,
kevesebben szorulnak az önkormányzatok támogatására.
Döntött a kabinet a közalkalmazotti törvény tervezett módosításáról. A javaslatot sürgő s
tárgyalást kérve nyújtják be a parlamentnek. A közalkalmazottak
előmeneteli és illetményrendszere ennek megfelelően módosulni
fog. A jelenlegi hét helyett nyolcra
b ővül a fizetési osztályok száma, mégpedig úgy, hogy egy új
kiemelt G-kategóriat vezetnek be.

Lapzárta után
Lapzárta után tudtuk meg, hogy a kormány újabb törvénymódosítási javaslatot készít az öregségi nyugdíj-korhatár fe_ lemelésér ől, amelyről egyúttal a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsát is értesítette.
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Aforizmák

a szerkeszt ő rovata

A Nézőpont legutóbb a neves közgazdász, Kopátsy Sándor
aforizmáiból tallózott. Olvasóink biztatására folytatjuk a sort.
Úgy látszik, sokan kedveljük az odavetett életbölcsességeket, különösen, ha az szellemes, tömör és gondolattöredéknek álcázza magát. Petran Zarko szlovén író „igazságai"
szerintünk felettébb ilyenek.
Kéz kezet piszkít.
Aki nem dolgozik, legalább egyék.
Egymaga nevet, aki utoljára nevet.
Minden kezdet nehéz — különösen a vég kezdete.
Élni és éldegélni hagyni.
Aki A-t mond, mond majd jaj-t is.
A jöv ő a mi kezünkben van — a múlt meg az ő zsebükben.
Az eszme kocsi elé fogott ló — az ideológia ló elé fogott
kocsi.
Minél rosszabb időket élünk, annál jobbak a politikai szónoklatok.
A tévedhetetlenek hibái többnyire jóvátehetetlenek.
A nép személyesen felel vezet ői hibáiért.
A forradalmárok forradalmak után szaporodnak.
A szenilitás az ostobák mentsége.
Elméletileg nyeregben vagyunk, gyakorlatilag azonban rajtunk lovagolnak.
Ami igaz, az igaz: az adósságokat igazságosan szétosztottuk.
Kezünkben a hatalom — és a fejünkben?
Ahol csak egy jelölt indul, ott biztosan a leggyengébbet választják.
Az állam magánügyeibe avatkozni életveszélyes.
A földrajzot többnyire a történelemből tanuljuk.
A gumibot kormánypálca — állami szolgálatban.
A hosszú karrier titka a rossz memória.
Azt pontosan tudjuk, hogy ki iszik. De vajon ki fog fizetni?
Baj van a külkereskedelmünkkel: fejeket exportálunk és kalapokat importálunk.
A szocializmus arisztokráciája a bürokrácia.
Az adminisztráció a szót papírrá változtatja.
Több funkcionárius kevésbé funkcionál.
Bizonyos célok a még oly nemes eszközöket is bemocskolják.
A cenzor állami hivatalnok, irodája a mi fejünkben működik.
„Az én kezem tiszta", mondta a focista, elvégre ő a lábával
dolgozik.
„Tekintsünk végig a megtett úton", mondta az elvtárs, aki
autón érkezett.
Valahol mélyen minden emberben van valami emberi.
Nem hiszek az Emberben, mondta Isten.
Akit államköltségen temetnek, az többnyire államköltségen

