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SZÓSZÓLÓ
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

(A. Parlament a Kjt. módosításakor
két közalkalmazotti bértáblát fogadott
el ez évre. Az új, fizetési besorolásonkénti bérminimumokat tartalmazó tábla szeptember 1-jével lép életbe.
Július elején a tárgyalásokon arra
is láttunk esélyt, hogy szeptemberben már tábla/tábla emelésre kerül
sor, vagyis az előző és az új bértábla
minimumai közötti különbséget mindenki megkapta volna attól függetlenül, hogy a tényleges bére magasabbe, mint a táblákon szereplő bértétel.
Erre azonban csak 1997 januárjától
lesz lehetőség, most annyi kedvezmény történt, hogy a szeptember 1jei bértábla és a február 1-jei tényleges alapbér közötti különbséget
adja meg a költségvetés. Ha valaki
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Béremelés

február 1-je után kapott alapbéremelést, annak, az eddigi gyakorlattól eltérően, nem csökken a szeptemberi béremelése ezzel az összeggel.
A szeptemberi emelés átlagosan 5
százalék. Az új bértáblával együtt emelkedik a pótlékok, az akadémikusi és
doktori tiszteletdíjak alaptényezője is
9800 forintra.
A felsőoktatás és a tudomány területén dolgozók jövedelmét érintő két
fontos döntést is hozott a közelmúltban
a kormány. Határozatot hozott arról,
hogy a felsőoktatás szakmai sajátosságait figyelembe vevő, az intézményelőmeneteli rendszert kiegészítő szabályokat kell kidolgozni a felsőoktatásban
dolgozó oktatók és kutatók részére.
Kategóriánkénti béremelés felső határa
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juk, már a
múlté az a
A
B1 B2
C
D
E
F
'G
kormányzati
gyakorlat,
ami hol az
1000 1100 900 1100 1100
1600
oktatók, hol a
300 1050 1200 1000 1100 1200
1600
kutatók bérét
300 1200 1200 1100 1200 1300 1300 1500
emelte, örö350 1250 1250 1200 1250 1350 1400 1600
kös feszültséget biztosítva
1250
1350
1300
300
1400 1350 1500 1600
az egy mun350 1300 1400 1300 1450 1450 1600 1900
kahelyen
300 1400 1500 1300 1300 1450 1500 2100
dolgozóokta300 1400 1500 1400 1500 1600 1600 2200
tók és kuta500 1450 1600 1500 1600 1600 1700 200
tók között. A
Kormány, a
400 1500 1600 1500 1650 1700 1800 2200
felsőoktatás
400 1550 1700 1600 1700 1700 1700 2300
és az akadé400 1600 1700 16900 1850 2100 1700 2400
mia képvise400 1700 1800 1700 1800 2000 1700 2450
lői többször
hangoztatták
400 1700 1800
már, hogy a

A stipendium latin szó nyelvújításkori magyarítására ötlet született. Kísérleteztek a díjpénz, az ösztönpénz, a segédpénz, az ösztönfizetés szavakkal, de
végül ezek mind feledésbe merültek. Közel két évszázada viszont változatlanul
őrzi az eredeti értelmét az ösztöndíj szó. Elsősorban a felsőoktatás berkeiben
járatosak reagálnak pozitív érzelmekkel (ha esetleg csak emlékként is) már a
szó elhangzására is, nem is beszélve annak - bármily csekély mértékű - forintban való tárgyiasulásáról. A posztgraduális képzésre jelentkezők, a Ph.D. fokozat megszerzésére aspirálók, a külföldi tanulmányútra pályázók mindegyike
számára nem csupán a remélt tudományos karrier, de az elkövetkezendő években a megélhetés milyenségét is alapvetően meghatározhatja, hogy milyen intézménytől, milyen kondíciókkal, és nem utolsósorban mekkora összegű ösztöndíjat sikerül megszerezni.
A pályázatfigyelés ezért mindennapos tevékenysége azoknak, akiket terveik
elérésében ugyan főként saját szándékaik és céljaik ösztönöznek, de azért nem
árt ezt a belső biztatást külső, anyagi segítséggel is megerősíteni. Az a kívülállók számára is eléggé közismert - már csak az újsághirdetésekből is -, hogy
a pályázatok rangsorának élén a Magyar Kulturális Alap, a Pro Renovanda
Cultura Hungariae Alapítvány és nem utolsósorban a Soros-alapítvány szerepelnek, amelyre minden pályázni kívánó famulusnak oda kell figyelnie. Vannak
viszont olyan pályázatok is, amelyek kisebb publicitást kapnak ugyan, de tudományos és anyagi feltételeik mégis vetekedhetnek a nagyokéval, sőt még
azzal az előnnyel is járhatnak, hogy a kevésbé szem előtt lévő, extrémebbnek,
periférikusabbnak vélt kutatási irányok és koncepciók is támogatásra lelhetnek
bennük.
Így például talán csak a nemzetközi tudományszervezésben járatosabbak tudják, hogy a NATO-ösztöndíjaknak - a névvel ellentétben - csak akkor van köze
a katonai kutatásokhoz, ha a pályázó éppen ebben a témakörben érdekelt.
1996-ban kb. 1300 ösztöndíjast választottak ki nem csupán a NATO-tagállamokból jelentkezettek soraiból,. de a társult tagsággal rendelkező közép- és keleteurópai országokból is. Az Osztöndíj Program a tagállamok részére lehetővé
teszi a számukra prioritással rendelkező témák támogatását, a tudományos területek, az életkori stb. feltételek megállapítását, és az optimális ösztöndíjforma kiválasztását.
Alapösztöndíjat olyan pályázók kaphatnak, akik már rendelkeznek egy első
egyetemi diplomával, és tovább kívánják magukat képezni. Haladó ösztöndíjra
azok pályázhatnak, akik Ph.D vagy ezzel azonos szintű fokozattal rendelkeznek
és/vagy elég tapasztalatuk van ahhoz, hogy önálló kutatói munkát végezhessenek. Szenior ösztöndíjat a kimagasló szakmai kvalitású tudósok kaphatnak,
akik oktatni és/vagy kutatni kívánnak NATO (illetve társult tagságú) országokban. Végül pedig arra is lehetőség nyílhat, hogy - a Szenior Vendég ösztöndíj
keretében - valamely kiemelkedő szakembert egy meghívó tudós, vagy intézmény invitál egy náluk végzendő oktatási"-, vagy kutatási feladat lefolytatására.
Az ösztöndíjak időtartama, hasonlóan a támogatás szintjéhez, típusonként és
országonként változó. Az alapösztöndíj szokásos időtartama azonban általában
egy év, amely indokolt esetben 'további egy évvel meghosszabbítható, a haladó
ösztöndíj minimális időtartama viszont általában hat hónap.
Az 1997. évi pályázatokkal kapcsolatos további információk több forrásból is
megszerezhetők. Közvetlenül e-mail útján a NATO Science Fellowship címén:
NATODOC@HQ.NATO.INT, esetleg az Internetről: gopher://gopher.kfki.hu:70/
hO/pszton/odij/nato.
Érdemes egy másik, fontos és szintén kevésbé ismert külföldi pályázatra
felfigyelni, amely azonban több szempontból is korlátozottabb az előbbinél. A
japán Society for the Promotion of Science évenként hirdeti meg azt a kétéves,
posztgraduális ösztöndíjat, amelyre csak hat évnél nem korábban egyetemi doktori fokozatot elnyert kutatók pályázhatnak. Célszerű lehet ennek a kiírásával
is közelebbről megismerkedni: gopher://gopher.kflci.hu:70/00/oszton/odij/jsps.
Ha valaki nem saját, speciális érdeklődésének megfelelően keres egy alkalmas ösztöndíjat, hanem általános benyomást kíván szerezni arról, hogy milyen
kutatási irányokat, témákat, projekteket preferálnak ma Magyarországon, akkor
három további serverse is hasznos figyelemmel lennie: a http://www.net.h/MagyarfText/hudir/Soc Cult, illetve a http://www.szabinet.hu web-címeken is találhatunk pályázati kiírásokat, valamint a Nemzeti Informatikai Program környékén is, ez pedig az iif.hu/hirek vonalán érhető el.
Úgy tűnik, az ösztöndíjak története akár olyan szempontból is megírható lenne, hogy hogyan is került fel az információs sztrádára a stipendium.

fél éve internetezik. A „függőség" vi- zal, hogy amikor a diákok már gépben
szont elég gyorsan kialakult: négyből ..vannak, akkor szívesen ott is maradhárom válaszadó legalább naponta egy- nak. Míg ugyanis az átlagos magyar
számítógépes hálózathoz való jutás le- szer, négyből kettő viszont naponta internetező egy-egy alkalommal több
hetőségei alapján - eddig nem ismert többször is belép. Meglepőnek tűnhet, mint egy órát tölt szörfözéssel (keresdifferenciálódás indult meg a szociális hogy az egyetemisták és a tanulók géléssel), addig a diákok ennél jóval
struktúrában. Az információs elit és az
több időt töltenek a hálózaton.
információs depriváltak fogalmai még
Annak, hogy a hazai internetezők
nem bevett terminusai a szociológiáközött pontosan kétszer annyi a budanak, de elég pontosan utalnak arra popesti, mint a vidéki, az is oka lehet,
larizációra, amelyek eddig nem ismert
hogy a válaszadók többsége valamilyen
struktúraképző ismérvet sorolnak a tároktatási (elsősorban egyetem) vagy tusadalomkülönbségek rendszeréhez.
dományos intézmény révén jut InternetMagyarország az információs technolehetőséghez. Figyelemre méltó ezen
lógia fejlesztésében - érdekes módon a
belül is, hogy az egyetemek közül kinéhai KGST-beli szakosodásnak kömagaslik a Budapesti Műszaki Egyeszönhetően - élen járó szerepet játszik.
tem, második az Eötvös Loránd TuMégis, a hálózatba kapcsolt gépek szádományegyetem, míg a vidéki egyetema nem éri el az ötvenezret, és ezen
mi városok közül Szeged a legaktívabb.
belül is alig találkozhatunk egyéni előA demográfiai adatok azt bizonyítfizetőkkel. Május elején a Medián Közják, hogy a hálón szinte abszolút férfivélemény-kutató Intézet elhelyezett a
uralom valósul meg: csupán minden
hálózaton - online - egy olyan kérdőtizedik Internet-böngésző kerül ki a női
ívet, amely elsőként tett kísérletet arra,
nem soraiból, de az életkori összetétel
hogy feltérképezze a magyar Internetis jelentős kiegyensúlyozatlanságot bihasználók világát. A statisztika mintzonyít: a válaszadók átlagos életkora
egy ezer belépést regisztrált a kérdekbe
28,8 év, 71 százalékuk nem több 30
és ezek fele válaszolt is a feltett kéréévesnél, és mindössze 3 százalékuk
sekre. Ebből körvonalazódni látszanak
idősebb 50 évesnél. Az Internet fiataannak a csoportnak a kontúrjai, amelos jellegére magyarázatul szolgálhat az
lyek tagjai számára a kapcsolattartás
is, hogy minden harmadik kérdőívkielektronikus útja egyre természetesebb.
töltő egyetemi vagy főiskolai hallgató,
A felmérés tanúsága szerint a világ
es további 4 százalék pedig középiskomintegy 30 ezer szolgáltatója közül a számára - a többi Internet-használóhoz lás. Ez a két adat is jelzi, hogy az
komputerhasználók fele-fele arányban képest - valamivel nehezebb a hozzá- Internet ma még elsősorban az oktatási
kedvelik és használják a magyar, illet- férés. Ennek magyarázata lehet az is, intézményekben hozzáférhető (de ezt
ve a külföldi - túlnyomórészt amerikai hogy bár a felsőoktatási intézmények bizonyítja az oktató-felhasználók nagy
- web-helyeket. Nem meglepő, hogy a többsége háló-tag, a használatához vi- száma is).
válaszadók többsége „újonc" a hálón: szont többnyire külön kell belépési
Az Internet hazai elterjedésének
55 százalékuk egy évnél rövidebb ide- lehetőséget igényelni. Lehet, hogy a egyébként elsősorban a magas, hazai
je, egyharmaduk pedig kevesebb mint ritkább hozzáférést ellensúlyozzák az- telefontarifák szabnak elsősorban gá-

A magyar cyber-elit
Az "észak" és "dél" globális szembenállásának a tézise korábban főként
az egyes földrészek gazdasági elkülönülésének, sőt a szétszakadásuknak a
tényét kívánta kifejezni. Új dimenzióval bővült a `90-es évek elején az „információs sztráda" kiépülésének kezdetekor. A számítógépes hálózathoz
kapcsolódó komputerek száma még az állandó bővülést is figyelembe véve
- még ma is 100 millió alatt van. Ezek
több mint a fele az Egyesült Államokban található, míg Afrikában szinte
csak mutatóban akad néhány. Nem kell
a hálózat, az Internet fontosságát mélyebben is ismerni ahhoz, hogy valósnak tűnjön az információs "észak" és
"dél" kialakulásának a veszélye.
Az International Federation for
Information and Documentation (FID),
mint az információáramlás elősegítésének egyik legfontosabb civil, nemzetközi szervezete, erre a tényre kívánta
két évvel ezelőtt felhívni a világ kormányainak a figyelmét és a közvéleményt. A úgynevezett „Tokiói Megállapodás" (gyakran „Globális Információs Szövetség"-nek is nevezik) szerint
mindent meg kell tenni azért, hogy a
mára már egyébként is kialakult „információs szegények" és „információs
gazdagok" csoportjai között ne mélyüljön tovább a szakadék. Ugyanakkor van
ennek a problémának egy olyan vonatkozása, amely az egyes országok belső
társadalmi változásaira is felhívják a
figyelmet. Kiderül ugyanis, hogy egy
új, információs rendezőelv szerint - a

törvénykezés során is összhangot kell
teremteni a felsőoktatásra és az akadémiára vonatkozó törvények, rendeletek között. Úgy véljük; a TUDOSZ
érdekvédelmi szervezetként jogosan
várhatja el, hogy a besorolási és pótlékrendszer e két területen kompatibilis legyen.
A Kormány módosította az MTA
hazai tagjai és az MTA doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról szóló rendeletet. A leglényegesebb változás, hogy január 1-jétől
az akadémikusok és doktorok tiszteletdíját nem az Al-hez, hanem a mi.nimálbérhez viszonyítják. A módosítás értelmében az akadémikusok tiszteletdíjának megállapításánál a szorzószámok eggyel nőttek. A jelenleg
érvényes 14 500 forintos minimálbérrel számolva a „nagydoktorok"
tiszteletdíja 29 000 forintra, az MTA
levelező tagjainak tiszteletdíja a szeptemberi 58 800 forintról 101 500 forintra, az MTA rendes tagjainak tiszteletdíja pedig 78 400 forintról 130
500 forintra emelkedik. A módosítás
nem érintette a kormányrendelet többi részét, tehát a nyugdíjba vonulás
az akadémikusok esetében nem érinti
a tiszteletdíjat, míg az Akadémia
nyugdíjas doktorai a tiszteletdíj felét
kapják.
A közel 300 akadéMikus és 2500
akadémiai doktoi túlnyomó többsége
a felsőoktatásban tevékenykedik, az
akadémikusok 1/3-a; a doktorok 1/
5-e dolgozik akadémiai kutatóintézetben. A felsőoktatásban dolgozó
professzorok új ösztöndíjrendszeréről
a következő Szószólóban írunk.
Révész Márta

Pályázatról pályázatra

tat, egy átlagfizetésből élő - bár maga
a komputer viszonylag egyre olcsóbb nemigen engedhetné meg magának a
hálózat otthoni használatát. Ráadásul
az alacsony adatátviteli sebesig miatt
többnyire órákon át tart az Internetkommunikáció. A telefondíjon kívül
pedig ki kell fizetni a hálózati kapcsolat szolgáltatójának a havi alapdíjat, és
ezenfelül a használat óradíját is. Ezért
nagyon takarékos az a felhasználó, aki
havi tízezer forintnál kevesebbet költ a
hálóra. Az egyetemek felülreprezentáltsága a hálón, természetesen
egyáltalán nem a felsőoktatás „gazdagságát" jelenti. Egyszerűen arról van
ugyanis szó, hogy általában PHAREpénzből finanszírozzák Internet-költségeiket, így az egyetemi és a tudományos szféra számára az Internet használata gyakorlatilag ingyenes.
Mindenesetre a hagyományos elitképet alaposan megbolygatják a fenti
adatok. A gazdasági és politikai élet
számára a tulajdonhoz, illetve a hatalomhoz való kapcsolódás minősége a
vízválasztó, a tudományos elit pedig a
megszerzett tudás alapján szerveződik.
De milyen az a hazai, hálózati elit,
amelynek a képe kirajzolódik az adatokból? Ha - a weberi hagyományok
alapján - ideáltípust kívánnánk kialakítani, akkor egy olyan pesti, egyetemista fiú képét vizionálhatjuk, aki minden valószínűség szerint a műszaki
egyetemre jár. Az már a jövő kérdése,
hogyan módosítja majd ez a csoport a
hagyományos elitstruktúrát, ha - mint
a hálózati-értékek posztmodern képviselői - belépnek a gazdasági és a hatalmi elit tradicionális rétegeibe.
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SZÓSZÓLÓ
Az értékelés lényegének ilyen értelmű
megfogalmazásával, különösen pedig annak
esetleges alkalmazásával, az alábbi okok
miatt nem értek egyet:

Értékeljünk,
de mit és hogyan ?
A Szószóló legutóbbi, júliusi számában érdekes interjú keretében mutatták be Náray-Szabó Gábor akadémikust, az MTA új főtitkár-helyettesét.
Gondolataival, véleményével lényegében egyet tudok érteni, egyetlen
kivétellel, s ha tollat ragadtam, természetesen, e kivétel késztetett vitára.
Új főtitkár-helyettesünk, nagyon helyesen hangsúlyozza, hogy az alapkutatás kemény versenyszféra, s ha versenyzünk, szükség van megmérettetésre, értékelésre. Majd ezt mondja: „Fontos azonban, hogy a kutatás és
az alkalmazás ne keveredjen az értékelésnél. Ha valaki ötletes fejlesztéssel sok pénzt termel, ez igen dicséretes, és meg is kell becsülni, ez azonban
nem tudomány ! Meg kell akadályozni, hogy egyesek a kutatók között
bevételeikre hivatkozva tartanak igényt magasabb besorolásra, míg ipari
vállalkozásoknál tudományos érdemeikkel akarnak kivételezett helyzetbe kerülni. Rubik Ernő zseniális feltaláló, de nem tudós. Egerszegi
Krisztina is világklasszis, de soha nem lesz a Magyar Tudományos
Akadémia tagja."

1) Az idézett részben az alkalmazott és
fejlesztő kutatás össze van mosva, pedig
lényeges különbség van közöttük, ezt úgy
hiszem; e lap olvasóinak nem kell külön
hangsúlyozni vagy bizonyítani. Az egész
interjú hangulatából azonban az érződik,
hogy főtitkár-helyettes óv a konkrét gyakorlati (ipari célra irányuló) alkalmazott kutatásokra gondol.
2) Az olvasónak azt sem kell igazolni,
hogy - különösen a természettudományban
- ma már az alkalmazott kutatásokat nem
lehet elválasztani az alapkutatásoktól, azok
szinte észrevétlenül nőnek egymásba, vagy
következnek egymásból. Egy akadémiai intézetben nem lehet azt mondani egy sikeres kutatónak vagy kutatócsoportnak, hogy
most hagyjátok abba a munkát, mert ez
innen már alkalmazott kutatás. Sőt, véleményem szerint, ösztönözni kell Őket arra,
hogy az innovációs láncot tovább kovácsolják, az alkalmazott eredményhez ipari partnert, felhasználót keressenek, eredményiiket szabadalmaztassák, igy is biztosítva
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géről. Tervezhető keretet szeretnénk
biztosíttatni, mert a jelenlegi támogatás pályázati rendszere csak azt preferálja, hogy „oda megy a plusz pénz,
ahol már volt." Egy másfajta szemlélet
csíráit véljük felfedezni a Kormány
júliusi határozatában, amely a közszolgálatban állók önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagságának jövő évi támogatásáról rendelkezik. A pénzügyminiszternek a költségvetési tervezés során meg kell vizsgálnia, és terveznie
kell a közalkalmazottak pénztári tagságának támogatására fordítható előirányzat nagyságát.
Szakszervezetként azt szeretnénk elérni, hogy a közalkalmazotti területen
a költségvetés biztosítson külön keretet a támogatásra, hiszen a körtisztviselői, közalkalmazotti, szolgálati jogviszonnyal rendelkezők számára a kormány a munkaadó.

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

zésre álló keretből első ütemben július
31-ig, második ütemben november 15A Fridrich Ebert Alapítvány (FES) ig lehet(ett) támogatást igényelni azoktámogatásával az idén (szepteptember nak a munkáltatóknak, akik munkálta5-6-7.) két és, félnapos képzést tartunk tói hozzájárulásban részesítik pénztára TUDOSZ-titkároknak a Balaton mel- tag alkalmazottaikat. Az igényelhető
lett. „Sűrű" lesz a program, már csü- támogatás a munkáltatói hozzájárulás
törtökön vacsora után a szakszervezeti 75 százaléka, amit kizárólag munkáltisztségviselők munkahelyi feladatait tatói hozzájárulásra lehet fordítani,
beszéljük meg. Pénteken reggel Náray- ezzel is megnövelve a munkáltatói befizetést. (Ezt a támogatást a pénztártaSzabó Gábor, az MTA főtitkár-helyetgoknak az adóbevalláskor jövedelemtese lesz -a vendégünk, majd a nap toként fel kell tüntetni, de erre is érvévábbi részében kommunikációs tréninnyes az 50 százalék adókedvezmény)
gek,• előadások következnek. Szombat
Az önkéntes nyugdíjpénztárak ott sidélelőttre pedig az előttünk álló fel- keresek, ahol a munkáltató is 'fird ás
adatok megbeszélése marad.
akar támogatást nyújtani. A kutatóinri8Vekszik az ilyén
tézetek között
munkahelyek száma, de vannak olyan
Költségvetési támogatás
intézetek, ahol semmilyen forrást nem
találnak erre. A TUDOSZ is minden
Nyugdíjpénztár-tagoknak
formális és informális csatornát igyek- Kormányrendelet
Az állami költségvetés az idén 1,5 szik felhasználni azért, hogy a kutatómilliárd forintot irányzott elő a közszol- intézetek önkéntes nyugdíjpénztári tá- A Központi Műszaki
gálatban álló önkéntes kölcsönös biz- mogatásra fordítható, költségvetésben Fejlesztési
tosító pénztári tagok támogatására. meghatározott kerettel rendelkezhesseIlyen önkéntes kölcsönös biztosító nek. A tárgyalások során az Akadémia Alapprogramról
pénztárak lehetnek önsegélyező-, egész- vezetőit is igyekszünk meggyőzni az
A kormányrendelet életbelépésével a
ség- és nyugdíjpénztárak. A - rendelke- ilyen típusú támogatások szükségessé- Központi M űszaki Fejlesztési Alapprogram (KMUFA) veszi át a megszűnt Központi Műszaki Fejlesztési Alap feladataÖssyehasonlítás a nyugdíjpénztárakról
it és eszközeit. Forrása a költségvetési
törvényben jóváhagyott előirányzat. Ez az
A Világgazdaság cím ű napilap összehasonlító adatokat közölt a 14 legna- előirányzat 1994 és 1995-ben 4 milligyobb területi és ágazati nyugdíjpénztárról. A táblázatiból ugyan nem látszik, de árd forint volt, 1996-ban 3.350 milliárd
információink szerint a vállalkozási szférában, valamint a Honvéd Nyugdíjpénz- forint. Az alapprogram javára történő
tárban minden tag részesül munkáltatói hozzájárulásban. Megnyugtató látni, önkéntes befizetések, adományok, segéhogy a Heller Farkas Nyugdíjpénztár a nagyok között van (1996. I. negyedévé- lyek közérdekű kötelezettségvállalásnak
ben már 8 500 fölött volt a taglétszáma), megbízható, működőképes pénztárrá minősülnek, és mint ilyenek, adókedvezcseperedett.
mény jár utánuk.
A KMÜFA az OMFB tanácsának
egyetértésével működik. Az alapprogAlapok meg- Taglétszám BefekMinimális tagdíj
ram pályázat útján támogatást nyújthat
többek között a „műszaki fejlesztéspotetett
(bruttó bér %, vagy
oszlása *
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litika megalapozását szolgáló műszaki, gazdasági, társadalmi elemzések,
tanulmányok, koncepciók készítésére,
a műszaki fejlesztés eredményei
terjesztésével közvetlenül összefüggő
tudományos konferenciák tartására,
szakkiállítások rendezésére, kiadványok készítésére, műszaki fejlesztési célú
pályázatok díjaihoz, nívódíjaihoz".

A támogatás vissza nem térítendő,
részben vagy egészben visszatérítendő támogatásként, kölcsönként (max.
50 százalékig), kutatás-fejlesztést fiI
00
5%
73,3-20,7-5
6 680
Premier (Nitrokémia Ikarus)
nanszírozó bankhitel kamatainak átvállalásával, valamint tőkerészesedésAranykor (Szerenesejáiék Rt.,
ként történhet.
Pannon Hotels, PénztárA kormányrendelet megválaszolja
,0
felügyelet)
2 000
92-7-1
Venetiáner professzor megjegyzéseinek egy
részét, amely az MTA közgyűlésén hangzott el: a kutatásfinanszírozás jogszabályi
* Az alapok megoszlásánál a befizetett összeg megoszlását tüntettük fel fede- összehangolátlanságát kifogásoló felvetésre
zeti, működési és likviditási alapokra. A Heller Farkas Nyugdíjpénztárnál: 100 örömmel fedeztük fel a TUDOSZ azon jaezer alatti befizetés. 90%-a kerül a tag egyéni számlájára, 8% a működési vaslatát is, amely a tudomány javára törtéköltségre, 2% a likviditási alapra kerül, évi 100 e Ft feletti befizetés 95%-a nő befizetést közérdekű kötelezettségvállakerül az egyéni számlára.
'ásnak minősíti.
A Heller Farkas Nyugdíjpénztár új címe: 1081 Budapest, Kiss József u. 8.
(198/1996. (VII. 10.) Korm, rendelet,
em. Telefon: 113-1405.
Magyar Közlöny 56. szám, 3538. oldal)
Heller Farkas
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pedig egyenrangú tényezőként, mert nincs
többletjövedelmet. Abban viszont tökélete- kise bb és nagyobb, értékesebb vagy érdeksen igaza van Náray-Szabó Gábornak, hogy telenebb követelmény. Ikertestvérek, megilyen többletjövedelem és bevétel nem le- ítélése csak egyenrangú inéicével lehetséhet kizárólagos igény magasabb besorolás- ges. Elismerem, hogy ennek az egyenranra. Ilyen igény csak akkor merülhet fel, ha gú értékelési módszernek a kidolgozása és
a kutatóbelynék többletjövedelmet biztosí- alkalmazása rendkívül nehéz feladat, de
tó kutató egyúttal az alapkutatásban is az meggyőződésem, hogy kidolgozhatók olyan
élvonalban van. Következésképpen a általános értékelési alapelvek, amelyek
Rubik-Egerszegi hasonlat nem sántít, ha- alapján jó közelítéssel egyenlőségjelet lenem egyesen félrevezető", mert valóban e het húzni egy alkalmazott kutatási eredkét kiváló személynek nincs köze a tudo- mény és egy magas impaktfaktorú folyómányhoz, az alap- és alkalmazott kutatá- iratban megjelent tudományos cikk közé.
sok azonban elválaszthatatlan „ikertestvé- Egy ilyen módszernek a kidolgozását, természetesen, sok vita előzheti meg, de inrek".
3) A fenti ellenvetés az Akadémián be- kább ezt kell vállalnunk, mint azt, hogy az
lül egy nagyon- fontos tudománypolitikai alkalmazott eredményeket mellőzzük a
kérdésre követel gyors választ: követelmény kutatómunka értékelésénél.
6) Természetesen, vannak és lesznek
vagy időleges engedmény egy akadémiai
kutatóhely számára, hogy eltartóképességét olyan akadémiai intézetek, amelyek funkolyan anyagi forrásokból is fedezze, ame- ciójukból - következően - csak alapkutalyek alapkutatási eredményeikre épülő al- tással tudnak foglalkozni (csillagászat, elkalmazott kutatásokat támogatnak. Ha az méleti kutatások stb.). Ezek az intézetek
alkalmazott kutatás csupán engedmény, (részlegek) az értékelésnél, természetesen,
nem kerülhetnek hátrányba, e kérdés megakkor ennek két következménye lehet:
a) Az akadémiai intézetek kutatási stra- oldását is az értékelési módszer kategóritégiáját, személyi állományát, forrásszerke- ájába kell sorolni. Következésképpen az
zetét gyökeresen át kellene alakítani úgy, sem lehetséges, hogy egy akadémiai intéhogy egy elfogadható időn belül (amire az zetben kizárólag alkalmazott és (vagy) fejengedmény megszűnése várható) kizárólag lesztő kutatással foglalkozzanak.
7) Mindebből következik, hogy minden
alapkutatással tudjanak foglalkozni.
b) Mindez azonban nem oldaná fel azt intézetnél az intézet sajátosságainak, kutaaz ellentmondást, amely az alap- és alkal- tási profiljának és szerkezetének, az alapmazott kutatások „ikertestvér" koncepció- kutatásokra épült alkalmazott kutatási eredjából, a természettudományok nemzetközi mények piacának megfelelően megállapítható egy olyan optimális arány (vagy rufejlődésének tendenciájából adódik.
4) Ebből is következően Úgy vélem. hogy galmasabban: arányintervallum), amelyen
a kuratóriumok, az AKT, az elnökség e belül az alap- és alkalmazott kutatásokat
kérdésben nagy valószínűséggel úgy fog- folytatni kell. Az arányintervallum megállalnának állást, hogy az alkalmazott kuta- lapításának alapja a kétfajta kutatásra fortásokat (sőt, egyes kivételes esetekben a dítható forint/kutató/év lehet, de ez terméfejlesztő kutatásokat) nein lehet id őle.ges szetesen, még vita tárgyát képezhetné épengedménynek tekinteni, sőt az eredmé- pen úgy, mint a fentebb vázolt egész gonnyes alkalmazott kutatást éppen olyan alap- dolatsor.
Összefoglalva a leírtakat, úgy gondolom,
követelményként írnák elő; mint a nemzetközi színvonalú alapkutatás', amely kétség- hogy az Akadémia vezetésének először stratelenül továbbra is az akadémiai kutatóhá- tégiai jelentőségű döntéseket kellene hozlózat alaphivatását jelenti. Ilyen egyértel- nia, különösen a 3-4. pontokban említett
m ű döntés nemcsak tudománypolitikai kérdésekben, s ezután lehetne nyilatkozni
szempontból lenne helyes, hanem a gazda- arról, hogy az alkalmazás része-e az értékelésnek, vagy sem.
sági és társadalmi érdek is ezt kívánja.
Tóth József
5) Ha viszont az alkalmazott és alapkua kémiai tud. doktora,
tatás egyaránt követelmény, akkor az emaz MTA Matematikai és Természettudolített versenyben, az .értékelnél, .az almányi Kuratórium tagja
kalmazást is figyelt-mbe kell venni, még-

intézetük és maguk számára megérdemelt

zi, a magasabb végzettségűek bére magasabb.
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A Népszabadság nemrég összehason- Egyéb felsőfokú vagy középfolító adatokat közölt egy, a Munkaügyi kú képzettséget
Minisztériumban készült tájékoztatóból, *génylő foglalkozások
amely a tavalyi kereseteket hasonlítotAlaplér
Térulrgür ken,
Foglalko.1s nrgurrezér,
ta össze.
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MüM-ben már készül az újabb tájékoztató, amelyben az 1996. első félévi bér- Az iskolai végzettség a követkeátlagokat hasonlítják össze.
zőképpen tükröződik
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A szakgyógyszerészek és vegyészmérnökök átlagát a gyógyszergyárakban és
privatizált nagyvállalatoknál dolgozók
bére emeli. Az orvosok bére szégyenletesen alacsony, még akkor is ha ilyenkor mindenki a paraszolvenciát és a
magánpraxist emlegeti. A pedagógusoknál a kereset a túlórák díjazása miatt
magasabb, az orvosoknál főként az
ügyelet miatt, mint az alapbér. A táblázat a Kjt. bértáblájának elvét tükrö-

110 00

250%

A nem vezetőként alkalmazott főis
kolai alkalmazottak átlagkeresete
47 000 Ft (147%), az egyetemi diplomával rendelkezőké pedig 63 000 Ft
(197%). Az elmúlt évtizedekhez képest
nagymértékben csökkent az az idő,
amely ahhoz szükséges, hogy az egyetemi végzettségűek életkeresete elérje
a szakmunkásokét. Már 40 éves koruk
előtt, 15 év munkaviszonnyal össze
tudják gyűjteni azt az életkeresetet,
amit a szakmunkások elérnek 6 évvel
korábban munkába állva, 38 éves korukra.

A baloldali értékrendről
Háromszor egynapos konferenciát
szervez a Fridrich Ebe_rtAlapítvány és
dekképviseleti
az MSZP Munkás és Ér
Tagozata a baloldali 'értékekről, a szakszervezetek feladatairól, valamint a
szakszervezetek és a szociáldemokrata
pártok kapcsolatairól külföldi és hazai
előadók részvételével. Az első rendezvény szeptember 21-én 10-15 óra között lesz a Villányi úti Konferenciaközpontban, címe: Napjaink baloldali értékrendje.

1996. SZEPTEMBER
Pit-bull ország
Furcsa álmom volt az éjjel. Azt álmodtam, hogy betiltották a harci kutyák tartását. Meg a harci emberekét. Nem kéne
ezt így összekapcsolni, morfondíroztam
és a másik oldalamra fordultam. Hát
akkor meg nem az tolakodott az ágyamba, hogy egyesek szerint a harci kutyákat ivartalanítani kellene. Fejemre húztam a kispárnát és megfeddem magam:
„most már állj, túl messzire mentél, nem
kutyákról, hanem emberikről van szó".
A másik énem csúful mosolyogva gyorsan fülembe súgta, hogy egyáltalán embernek lehet-e nevezni azt, aki parancsra képes egy ártatlan másik embert leütni, majd többedmagával puhára klopfolni. Hogy, hogy nem, betolakodott az álmomba egy igen tekintélyes úr is. Német nemzetiségű. Büszkén mondta, hogy
ő a Szekszárdi Húsüzem Új tulajdonosa.
Mutatóujjával mellbe bökött és nyomatékosan figyelmeztetett, hogy harci emberei egyrészt nem kaptak parancsot pofozkodásra, és ezt jó, ha álmomban sem
felejteni el. Másrészt, ha mégis kaptak
volna, az a bizonyos sárga földig lepofozott személy nem ember volt, csupán egy
a gyárral együtt dobra vert magyar munkások közül, ráadásul nem átallotta valamiféle szakszervezeti vezetőnek mondani magát. Szepegve megjegyeztem,
Hogy a harci emberek maguk mondták:
parancsot kaptak a szigorú létszámellenőrzésre és amennyiben szükséges, egy kis
heveny rendcsinálásra. Persze, csak akkor, ha a munkások brutálisan megemlítenék a fizetésemelést, vagy nehezményeznék a szeretetteljes lökdösést és a
szóvirágoktól illatozó vezényszavakat. És
ez bizony, a verőlegények legnagyobb
sajnálatára, megtörtént. Sarokba voltak
szorítva, tenniük kellett hát a dolgukat.
A tiszteletre méltó tulajdonos — vagy

megbízottja — (már nem is emlékszem
pontosan) erre mindezt kikérte magának,
hisz bizony isten, azt sem tudja, hova
tűntek a harci emberek. Na most, én
álmomban gyorsan fellapoztam néhány
újságot és az orra elé dugtam: a brávók
vagy gorillák, egyszóval az őrző-védők
egy közeli szállodában pihenik ki a fá-

radali»akat, nein is a legolcsóbb szobák
puha kényelmében. Az eset után nem
porzottak el egy másik államba, al►ogy
divatban volt réges-rég az amerikai vadkapitalizmus idején. Nem mentek el egy
másik államba. Egyrészt, mert nálunk
csak egy állam van, másrészt, mert nem
érzik szükségét a rejtőzködésnek. Büszkén vállalják, hogy ők csak a kötelességüket teljesítették. Mégpedig jól. A harci emberek arra szerződtek, hogy erkölcsi gátlások nélkül leüssenek és megta-

Haditudósítás
Kuti László négy esztendeje vesz részt az — Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés képviseletében — az Erdekegyeztető Tanács (ET) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az
érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Kedves olvasóim! Az idei nyár kegyes volt hozzám, ugyanis július-augusztus hónapokban két alkalommal
is összeült az Erdekegyeztető Tanács,
s így nem kellett kitalálnom valamilyen ÉT-vel kapcsolatos történetet,
hogy arról tudósíthassam önöket.
Az egyik ülés még július elején volt,
és nem is akárhogyan kezdődött. Az
első napirendi pont egy ILO által kezdeményezett téma volt, s ennek megbeszélésére nemcsak a helyi ILO-vezérkar jelent meg az ÉT ülésén, hanem a genfi központból is érkeztek
magas beosztású vendégek. Ettől eltekintve, azonban, normális ÉT-n voltunk, amit az is bizonyított, hogy napirend előtti felszólalással kezdődött
az ülés.
Ezúttal a munkáltatók képviselője
jelezte, hogy a kormány második féléves programja rendkívül érdekel
minket, s kérte, hogy mielőbb kaphassuk meg azt a változatot, ami a
parlament elé lett benyújtva. A kormány képviselője a válaszában megnyugtatta a felszólalót, hogy ugyan a
parlament elé még semmilyen program sincs benyújtva, de ez nem akadályozza a kormányt abban, hogy átadja nekünk a második féléves programot, sőt jelezte. azt is, hogy a parlament programját is meg fogjuk kapni. Ettől mindenki fellélegezhetett, s
folytathattuk az ülést az első napirendi ponttal, ami lényegében egy helyzetelemzés közeljövőboni elkészítésének beindítása volt. "A foglakoztatás

és fenntartható (biztos) megélhetés"
című országtanulmány az ENSZ intézményei közös helyzetelemzésnek a
része, s Magyarország azon kiválasztott országok közé tartozik, ahol a felmérést el akarják végezni. Szakértők
szerint, ugyanis, mi kiválóan reprezentáljuk az átmeneti országokat.
A felvezetőben a kormány képviselője üdvözölte a vendégeket, külön
megemlítve, hogy ez idáig is milyen

sok segítséget kaptunk az ILO-tól. Ezek
után beszélt a felmérés indításának körülményeiről, majd kért minket, hogy
vegyünk aktívan részt a munkában. Javasolta: hozzunk létre egy szakértői bizottságot (3x2 fő), amely kapcsolatban
áll az ILO szerkesztőivel, és együttműködik az ILO szakértőivel.
Utána a munkavállalók képviselője üdvözölte azt a döntést, hogy Magyarországot *kiválasztották az országtanulmány elkészítésére, majd kijelentette, hogy készek 'Vagyunk közreműködni, és kijelöljük a bizottságba a megfelelő személyeket.
A munkáltatók képviselője hasonlóképpen pozitívan állt a kérdéshez, és
megjegyezte, hogy az ügy sokkal nagyobb
előzetes tájékoztatást is megérdemelt
volna. Megemlítette azt is, hogy az összeállítás befejezése előtt szükséges egy
konzultáció, tehát lezárás előtt a tanulmány kerüljön vissza az ÉT elé. Ez
egyébként egyezett a mi elképzelésünkkel is, s kormány sem kifogásolta.
Végül az ILO képviselője kért szót.
Közölte, hogy a tanulmánycsokor elkészítésének az igazi oka, hogy a munkanélküliség, az alulfoglalkoztatottság és
a szegénység a világ majd minden országában elfogadhatatlan méreteket kezd
ölteni, s ezeket a problémákat az országok önmagukban nem tudják megoldani. Ezért közös fellépésre van szükség.
Miután így egyetértettünk, rövid szünetet tartottunk, majd rátértünk a második napirendi pont tárgyalására, amely
nem volt kevésbé izgalmas téma: az
1997-es költségvetési irányelvek. A kormányt a Pénzügyminisztérium politikai
államtitkára képviselte, aki elmondta,
hogy egyelőre konkrét számok még nincsenek, csak a költségvetési politika végiggondolásáról van szó. Az egyensúly
tekintetében további romlás és javulás
nem várható. Arról is beszélt, hogy nagyszabású adócsökkentést kívánnak végrehajtani, s kitért az egyéb adóelképzelésekre • is. Ellensúlyozásul a kiadási
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possanak bárkit, akire a felkavezér —
akarom mondani az ideiglenes falkavezér, más szóval a megrendelő — rámutat. Pontosabban rámutattat, esetleg csupán megsúgja, ki legyen a célpont, hiszen ő egy tiszta ember, tiszta pénzen
privatizálta a Szekszárdi Húsüzemet. A
pénz bizonyára tiszta, ezért nem is kellett belőle túl sok. A hírek szerint az
üzem nagyságrendekkel többet ér, mint
amennyit a •tiszteletre méltó német úr
letett a magyar állam orra elé. És ki érti
ezt, a magyar állam mégis lecsapott a
vételárra, mint héja a kiscsibére.
No, ekkor végleg fölébredtem. A reggeli kávé után még biztos voltam abban,
hogy gondolataimat nem zavarja meg
holmi félálomheli képzelgés. Igy aztán
végiggondolhattam az őrző-védők magyarországi honfoglalását. Felidéztem
magamban a bankok bejáratánál álldogáló kétajtós szekrény méretű urakat, a
minisztérium ajtajában posztoló marcona fiatalembereket, akik felváltották a
jó szóval útbaigazító portás bácsikat,
számbevettem az áruházak, raktárak,
gyárak, különféle kft.-k környékén harci kutyákkal őrjáratozó harci embereket,
a terepszínű egyenruhában pózoló kefehajú deszantosokat és mindazokat, akik
az amerikai akciófilmek kemény fiúit
majmoló pózban azt suttogják rekedten:
„eddig és nem tovább!". Csak azt nem
tudtam megemészteni, hogy ezek a rettenthetetlen bajnokok főként akkor mutatják meg természetfeletti képességeiket, amikor náluk gyengébbekkel akadnak össze. A pisztolyokkal hadonászó
bankrablóktól, a sikító gumikkal elsöprő autótolvajoktól, az aluljárókban lövöldözőktől távol tartják magukat. Viszont
halált megvető bátorsággal lökik félre a
hivatalba panaszra érkező nyugdíjast,
vagy kismániát és mészárosokat megszégyenítő taglóütéssel beszélik rá az Új
tulajdonos iránti tiszteletre például a
szekszárdi szakszervezeti vezetőt.

De mi lenne, ha a béremelést kérő
munkások, a panaszos nyugdíjasok felfogadnának egy másik őrző-védő társaságot? Ez a veszély nem fenyeget. Túl
sokba kerülnek.
A harci kutyák is veszélyesek, de a
harci emberek még inkább. A parlamentben fontolgatják, hogy pszichológiai alkalmassághoz kéne kötni a harci kutyák
tartását. Es az őrző-védők felbérlését nem
kellene? Vagy erkölcsi bizonyítványra
lenne szükség? Miért ne! Mert ne feledjük, a harci emberek, akár a harci ku-

tyák, manapság bárkire ráuszíthatók.
Akinek pénze van, mindent megtehet.
Attól tartok, hogy a privatizáció befejeztével a külföldi, meg persze az új gazdák gazdagabbak lesznek, mint az állam. Biztos, hogy mindegyikük tisztességesen viselkedik majd? Mert ha nem,
akkor az lesz, amit ők akarnak. Pit-hull
ország leszünk? Egy harci kutyák helyett
harci emberekkel rendben tartott, vagyis
humanizált pit-bull ország?

Az utolsó 12 hónap alatt, vagyis 1995 júniusához viszonyítva, 23,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, tavaly júniusban az 1994 júniusához viszonyított
növekedés magasabb, 31 százalékos volt. Az idei év első félévében az árak
átlagosan 25,8 százalékkal voltak magasabbak, mint az előző év azonos időszakában. A 12 hónap alatti árnövekedés tekintetében az élelmiszerek drágulása
alig 16 százalékos volt. Ezen belül a liszt ára 56, a rizsé 34, az étolajé 29, a
margariné 27 százalékkal emelkedett. Átlagosnál kisebb volt viszont az árnövekedés a tojásnál (15 százalék), a baromfihúsnál (12 százalék), a sertéshúsnál
(4 százalék). A többi árucsoport közül egy év alatt az átlag fölött, 27-29 százalékban nőtt a háztartási energia, a szeszes italok, a dohányáruk, a ruházati
cikkek és a szolgáltatások ára. A tartós fogyasztási cikkek árnövekedése átlag
alatti, 17,2 százalékos volt.
Az év első felében a versenyszférában 24,2 százalékkal emelkedett a bruttó
átlagkereset. A nettó átlagkereset 29.784 forint volt, ami 19,8 százalékos
emelkedés az előző év hasonló időszakához képest. A fogyasztói árindex ugyanezen időszak alatti 25,8 százalékos növekedése miatt a reálkereset a versenyszférában átlagosan 4,8 százalékkal csökkent az elmúlt év első feléhez képest.
A KSH adatai szerint az idei év eddig eltelt időszakában a bruttó átlagkereset
45.940 forint volt. A szellemi foglalkozásúak átlagosan 69.321, míg a fizikaiak
34.813 forintot kerestek, ami 25, illetve 22,6 százalékkal magasabb, mint az
előző év azonos időszakában. A legnagyobb mérték ű bruttó keresetnövekedés
— 27,3 százalékos — az első félévben a postai és a távközlési dolgozók esetében volt, a villamos energia, a gáz-, hő- és vízszolgáltatási ágazatban ugyanakkor 26,3, a pénzügyi tevékenység és szolgáltatások területén pedig 25,9 százalékkal kaptak több fizetést az ott dolgozók. A legkisebb mértékben a feldolgozóiparban (14,6 százalék), a fa-, papír- és nyomdaiparban (16,3 százalék), az
építőiparban (16,7 százalék) emelkedtek a bérek.

oldalon folytatni kell a "fogyókúrát" (úgy
vélem, ez ránk nézve nem igazán biztató, ugyanis a PM eleddig csak egyfajta
fogyókúrát ismert, a faragást, azaz ;a,költségvetési intézmények és létszámok további karcsúsítását, ami ,számunkra. ek
fogadhatatlan). Természetesen, biztatott
is minket. Az adóhivatal létszámát például tovább kívánják növelni. Ez azért
jó, mert mi végül is az adókból élünk. A
mindenkori adóbevétel fedezi az intézetek költségvetését és a béreinket is (legalábbis részben). Megemlítette azt is,
hogy a költségvetési szférában 17 százalékos bérnövekedést terveznek. (Erről
azóta kiderült, hogy egy elméleti szám,
mivel pénzt nem kívánnak hozzárendelni. Lesz tehát munkánk az ősszel...)
Mindkét oldal ezután kérdéseket tett
föl, amire természetesen, meg is kapta a
választ. Majd a szakszervezetek szóvivői
beszéltek arról, hogy gondot okoz az inflációs ráta magyarországi alakulása, s
hogy az inflációt nem lehet a bérkérdésre szűkíteni. Megemlítették, hogy a társadalom nagyobbik része a létminimum
környékén él, s nagy haj lesz, .ha a középosztály alsó részét kivonjuk a szociálisan támogatottak köréből. Az öngondoskodás feltételei még nem alakultak
ki Magyarországon. Elmondták azt is,
hogy vigyázni kell a közszféra karcsúsításával, mert egy idő után olyan karcsú
lesz, hogy már működésképtelenné válik. Elfogadhatatlan az a logika, ha egy
intézmény tudja csökkenteni a létszámát,
lesz béremelés, ha viszont nem, akkor
nem. Eszerint ugyanis, az a legjobban
fizető közintézmény, ahol egyetlen alkalmazott sincs, s ez a legolcsóbb is. Ennek az intézménynek csak az eredményességével lehet némi gond, de emiatt
nem a PM feje kell, hogy fájjon.
A szakszervezetek után a munkáltatók
szóvivője következett, s ő sem repesett a
gyönyörűségtől. A kormány képviselője
ezek után még reagált a felvetésekre,
majd lezártuk a napirendet azzal, hogy
ősszel folytatjuk (szokás szerint).
A harmadik napirend a szakképzési
hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvénytervezet vitája volt, egy régóta húzódó téma,
mely most sem akart lezárulni.• Ugyanis
a szóvivők, itt is, mint a bizottságokban
a szakértők, hosszasan beszéltek el egymás mellett, különösebb eredmény nél-

kül. Végül is abban maradtunk, hogy további szakértői egyeztetésre van szükség, mert a még nyitott kérdéseket ott
célszerűbb megtárgyalni.
Ezek után vége is lett volna az ülésnek; ha nem jövünk elő mi három témával, amit a változatosság kedvéért napirend után kívántunk megtárgyalni.
Először a Liga képviselője szólt arról,
hogy módosítani kell a nehézgépjárművek hétvégi tilalmára vonatkozó rendeletet, s engedélyezzék, hogy magyar kamionok a tilalmi idő alatt is visszatérhessenek telephelyeikre. A felvetést a
munkáltatói oldal is támogatta, a kormány képviselői - miután ismételten
kérték, hogy előre jelezzük a hasonló
hozzászólásainkat, hogy érdemben felkészülhessenek - közölték, hogy továbbítani fogják a kérést.
Ezek után az oldalelnökünk vezette elő
az oldal közös álláspontját, miszerint
kérjük, hogy az ÉT közösen ítélje el a
magát Kis- és Középvállalkozók Szakszervezetének nevező formációt (már a
neve is milyen érdekes), mivel ez egy
adócsalásra létrejött alakulat, amely komoly károkat fog okozni nemcsak a szakszervezeti, hanem a munkáltatói oldalon
is. A nevezett alakzat ugyanis nem törődve azzal, hogy az egész világon a szakszervezeti tagdíj szokásos mértéke a havi
fizetés egy százaléka (vagy annál valamivel kevesebb), arra biztatja a tagjait,
hogy teljes jövedelmüket fizessék be tagdíjként. Ez így önmagában még nem is
lenne baj, de a tagokról ezek után gondoskodni kell, ezért ők komolyan veszik
az önsegélyezést, azaz segélyezik magukat a havi jövedelmük erejéig, természetesen, némi költséggel csökkentve. Az
adóhivatal meg szívhatja a fogát (szerintük). A gond csak az, hogy ezzel a "zseniális" ötlettel veszélybe került a tagdíjak adómentessége, meg a komoly segélyezések lehetősége.
A partnereink regisztrálták a felszólalásunkat, de információ hiányában nem
reagáltak rá. Azért jelezték, hogy foglalkozni fognak az üggyel.
Ezek után már csak azt kértük, hogy
az úgynevezett Európai Közösség-kérdőívre adott válaszokat elküldés előtt láthassuk. (Ez azóta meg is történt, majdnem. Ugyanis csak az átadás után kaptuk meg azokat, de most tanulmányozhatjuk a néhány tonnányi válaszköteget.)

f.

Növekvő árak, csökkenő reálbérek

Itt véget is ért a júliusi ÉT-ülés, majd
csönd következett egészen augusztus
végéig, amikor ismét összeültünk,
mert találtunk egy napirendi témát,
amit sürgősen meg kellett tárgyalnunk. Ez a téma a foglakoztatási törvény módosítása volt, amelyet egy korábbi ígéret szerint a kormánynak augusztus végéig be kell terjeszteni a
parlament elé, s a szociális partnerek
érdeke is az, hogy ez megtörténjen.
De nem ÉT az ET napirend előtti
felszólalás nélkül. Most a munkáltatók következtek. Felszólalásukban kifejtették., hogy elítélnek minden olyan
társulatot, mely érdekvédelem címén
kizárólag adóelkerülésre jött létre, és
támogatják a kormányt az ezek elleni
kemény föllépésben, de ugyanakkor
kérték a kormányt, hogy az ilyen, s
hasonló alakulatok elleni fellépés ne
abban csúcsosodjon ki, hogy a tisztességes érdekvédelmi szervezetek
tagdíját adóztassák meg, mert ez tönkreteheti ezeket a szervezeteket.
Mi egyetértettünk a felvetéssel, hiszen találkozott a korábbi hasonló értelmű felszólalásunkkal. A kormány
képviselője most sem reagált erre a
felvetésre,' de jelezte, hogy az adójogszabályok tárgyalásakor vissza kíván térni rá.
Ezek után a napirend tárgyalása
példás gyorsasággal, és viszonylag
nagy egyetértéssel zajlott. Igaz, hogy
egy viszonylag régi és többször tárgyalt témáról volt szó, de ez kellett
ahhoz, hogy a munkaerőpiaci alap önkormányzati jellegű irányítása (korábban már beszéltem róla) végre megvalósulhasson. Végül is az "ügy" érdekében még abba is beleegyeztünk,
hogy néhány, még tisztázatlan, kérdés ellenére a kormány a hó végéig
beterjeszthesse a javaslatot a parlament elé. Igaz, azzal a garanciával,
hogy .addig még egy szakértői konzultáció lesz a témában, s szeptemberben még ÉT-n is visszatérünk a
nyitott kérdésekre, amit majd a kormány módosító javaslatok fórmájában
visz a parlament elé.
Végül megbeszéltük a következő
néhány hét feladatait, megállapítottuk, hogy a szeptember nagyon kemény lesz, majd elköszöntünk egymástól és hazamentünk.

Q-ti.
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A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatra
jelentkezett

Kozma Károly pályázata
Tisztelt ÉRDEKEGYKETTŐZTETŐ
TANÁCS
BUDAPEST
Spenót Haus
Alul ( és középen ) is írott - ménk ű
hosszú nevű - állampolgár tisztelettel
benyújtom pályázatomat a
KONFLIKTUSELÓKÉSZÍTŐ ÉS
SZTRÁJKGENERÁLÓ SZOLGÁLAT
listájára, igazgatói vagy titkári posztjára és minden egyéb funkciójára (úgy
mint belső konfliktuselhárító, TUK irodavezető, sorhajókapitány stb.), ami
csak lesz.
Azért bizonytalankodom, mert a
macskánk lecsinálta a hirdetést, igy
bizonyos sorokat ki kellett fejteni a
macska ... alól.
I. SZEMÉLYI ADATAIM
NÉV: DR. O'KOZMÓZES. SALAMON, MAHATMA, FREUD, BULDOG, MACHIAVELLI, KASPAR
HAUSER, RINO, NURMI, DALNOKI
JENŐ.
SZÜLETTEM: á la carte
Nem tudom, ho,gy a TISZTELT BÍRÁLÓ BIZOTTSAG milyen korhatárszabályokat állapít/ott/ meg, ezért 1526
és 1969* között bármikorra hajlandó
vagyok bevallani a születési dátumomat.
Nem szeretnék ugyanis túl juniornak
vagy seniornak számítani. (Csak jelzem,
hogy már az óvodában, kiscsoportos
koromban beválasztottak a VENEK
TANÁCSÁBA.)
* (Ha gyakorlati időnek számít az
anyaméhben az ikertestvéremmel folytatott folyamatos egyeztetés, akkor 1970
is lehet.)
CSALÁDI ÉLET: folyamatosan kiegyensúlyozott és rendezett
Hatszor nősültem, kétszer elváltam,
három esetben - a sikeres konfliktuskezelés eredményeként - megözvegyültem.
Ot fiúgyermekem többé-kevésbé
rendszerszerűen született. Miklós
1942-ben, Mátyás 1950-ben, János
1958-ban látta meg a napvilágot - ők
már kirepültek a családi fészekből.
József 1991-ben, Viktor fiam pedig
1994-ben született. ( Ez utóbbi esetben anyósom tévedett a keresztelőn, a
névváltoztatás - Gyulára - már elbírálás alatt áll a BM-ben ).
Osi békítő és konfliktussegítő családból származom, egyik üköm tartotta
a Kupát a vérszerződéskor, magam
pedig a Horváth Balázst az ablakban.
A szépapám volt az inas Trianonban,
ő fésülte Gróf Apponyi Albert szakállát, a nagyapám mint futár kézbesítette
a párizsi békét.
Minden feleségeinről elmondható,
hogy legszívesebben a munkaerőpiacra
jártak bevásárolni.
Fentiek egyértelműsítik, hogy az
ARBITRÁLAS
MEDIÁLÁS (MEDITÁLÁS?) a vérembn van.
(Unikális vércsoportomat AB-MED
pozitív-nak HIV-ják)
ISKOLÁIM: sokoldalú felsőfokú
ML-esti Nehézagrárvegyipari Tudományegyetem
Vasútjogászati kar (summa cum nulla minősítés) 1919.
Ezenkívül a szegedi JATE minden
HUMAN-nal kezdődő szakán graduáltam, illetve posztgraduáltam.
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A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ), illetve
annak igazgatója sikeresen debütált. A Szekszárdi Húsüzemben a
tulajdonos és a munkavállalók közötti konfliktus feloldásában dr.
Gulyás Kálmán, a szolgálat igazgatója eredményesen közreműködött.
A Magyar Közlöny 54. száma közli
annak a 98 közvetítő/döntőbíró
nevét, akik az MKDSZ listájára
felkerültek. (A jelentkezés háromszoros volt.) Bízunk abban, hogy a
Szolgálatra, az alapelveinek megfelelően, „rugalmasság és a költséghatékonyság" lesz a meghatározó. Igény alapján, a konfliktusok
megelőzése érdekében, szakmai tanácsokat is adnak a munkaügyi
kapcsolatok körébe tartozó kérdésekben.

BUDHOLOGIAI INTÉZET jóga tanfolyamát, a RABBIKÉPZŐBEN pedig sábeszdekli viselési szakon diplomáztam,
egy rövidített - három és félperces tanfolyamon.
Beszélek norvégul/gül/gel ... bírom a
norvégot.
A NASA szervezésében ORBITÁLIS
ARBITRATOR képzésben is részesültem, igy bolygóközi vagy galaxisméretű
konfliktusokban is jártasságot szereztem.
SZAKMAI PÁLYAFUTÁSOM:
A MÁV Személyiségvizslató állomáson voltam váltókezelő.
Hóhérként eredményesen vettem
részt munkahelyem, a Gyűjt őfogház
létszámcsökkentésében.
A Forradalmi Rendőrezred Antiterrorista csoportjával sikeresen oldottunk meg hazai és nemzetközi konfliktusokat.
Dolgoztam a MUNKA ÜGYI-FOGYI
KÖZPONT-ban is.
Társadalmi megbízásként a SÖRPÁRT és a BORLIGA között döntőbíráskodtam.
Szakszervezeti tevékenységem eredményeként jött létre a LEEPITŐIPARI
DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZET
( LEÉDSZ ), mely hatalmas sikereket
ért el a munkanélküliségi ráta emelésében.
PUBLIKÁCIÓIM: számtalan tanulmány, 4 kézikönyv:
A blöff szerepe a pókerben és a bértárgyalásokon, Bp.1991.
Problétnamegoldásos közvetítés vizeldében. (Eltérő módszertani sajátosságok kifelé, vagy befelé menet, illetve
bent.) Szeged,1988.
A precíziós nyomásos kokillaöntés
technológiájának alkalmazása a közvetítésben, Miskolc 1996.
A kacérság mint a sztrájkmegelőzés
végső eszköze, Bp. Nőtanács 1973.
Megjegyzés: Erkölcsi bizonyítványt
nem csatoltam, mert szerepelek a BUNÜGYI NYILVANTARTÁSBAN - a lap
alján mint hitelesítő aláíró.
Meggyőződésem, hogy meggyőző érveimből meggyőződni képes a bizottság képességeimről.
ITÉLETÜKET türelmesen várom
1996. április - május - június (esetleg július is)
Melléklet: Válasz a TISZTELT BIZOTTSÁG feltételezett kérdéseire ?
1. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik e jelöltségre ?
Mind, talán, a nevem is mutatja rendelkezem egy ír próféta gyorsaságával,

Ingyenes
adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot tart
a TUDOSZ-irodában (VIII.
ker., Puskin u. 4. II. em.
83.)
minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós

egy orrszarvú béketűrő képességével,
KASPAR HAUSER bölcsességével.
Ha kell süket vagyok, mint FREUD,
és a buldog analizálókészsége rejtőzik
bennem, ravasz vagyok mint NURMI,
erőszakos mint MÁHATMA GHANDI,
türelmes mint DALNOKI JEN Ő.
Nyitott vagyok, mióta kivették a vakbelemet és elfelejtettek összevarrni.
Hibám, hogy gyakran meghasonulok
iinmagammal, de jól közvetítek magaim
között, sőt halott szülőmmel is rendszeresen kibékülök.
Retorikai képességem átlagosan kiváló, hol hadarok, hol meg dadogok.
Tudatom automata célravezető, rendszerszerűen működik. (Erről plagizálták aPATRIOT légvédelmi rakétarendszert)

Fogyatékosságaim közé tartozik, hogy
csak a kiélezett, vagy kihegyezett helyzeteket kedvelem, unalmas egyeztetéseken bökverseket írok.
Ugyanakkor diszkrét vagyok, álmomban sem beszélek.
2. Mi a véleménye a sztrájkról ?
A./ A sztrájk a süketnémák és a vakok párbeszédének folytatása más eszközökkel.
B./ SZemélyes
Trehányságok
Reménybeli
Átfordítása
Jólfésült
Kompromisszumokra
C./ Nagyon legvégső eszköz, bár ez
inkább a bérgyilkosokra illik.
3. Miért jelentkezett ide ?
Kérem szépen, piaci szegmensem
bővítése miatt ! Magyarán pénzér mindent !
Még ezt az rabit
izet
arborét
micsodát is csinálni tudom, illetve fogom, fognám.
Egyébként rendszeresen olvasom a
tisztelt BIZOTTSÁG összes műveit,
kívánságra - kis felkészüléssel - citátumokat is hajlandó vagyok előadni.
Szerintem a jó közvetít ő olyan, mint
a BILAGIT! Görcsoldó!
4. Milyen sikerei és kudarcai voltak?
Munkahelyemen, ahol a humánpolitikai csoportvezető, társadalmi kapcsolatok ápolásával megbízott helyettese voltam, 33 szakszervezet működik. Legnagyobb sikerem, hogy mára
meztanultam a nevüket.
Életfilozófiám: LE KELL NYELNI A
MUNKABÉKÁT.
Kudarcélményem még nem volt, s
remélem, hogy nem ez lesz az első:
"Télen nyaralok
Nyáron telelek
Ha kérdezel
Felelek.
Kudarc:
ha pofám bevered!"
Nem kudarcnak, inkább sikernek tekintem, hogy előző munkahelyemen a
hatezer ember után önmagamnak is felmondtam.
Munkaügyi vitám jelenleg jogerős
ítéletre vár.
5. Hogyan kezdene hozzá a közvetítéshez?
Először begyűjteném a szúró-, vágóés lőfegyvereket.
Ezt követően ízlésemnek (és hajlamaimnak) megfelelően szorosabb vagy
távolságtartóbb kapcsolatokat próbálnék kialakítani a felekkel.
6. Milyen területen vállalna közvetítést?
Bármilyenen, mert módszertani felkészültségem az összes helyzetben tudja a megoldást.
Például:
- a vasútnál elhárítanám az ütközéseket,
- a mezőgazdaságban elvetném a béke
magvait, elboronálnám a konfliktusokat,
- az iparban kikovácsolnám az egyességet,
- a bányászatban kifejteném a lényeget,
Taszáron az IFOR és konyhaszemélyzet konfliktusában kihámoznám a problémát.
Fő módszerem - a mellékfoglalkozásban próféta vagyok - lángoszlopként
vezetném a feleket a megoldás felé.
7. Vállalkozik-e egy konfliktuskezelő kérdőív kitöltésére?
Szívesen, bár szeretném megjegyezni, hogy én írtam.
K.K.

1996. SZEPTEMBER
Dohnányi-hangversenybérletek
Két hangversenybérlet programjára hívjuk fel kollégáink figyelmét. Reméljük, mindkét bérlet ezután is népszerű lesz olvasóink előtt.
A Dohnányi Zenekar 1996/97. évi Universitas bérlete
(Zeneakadémia 19,30 óra)
1996. október 4. péntek
Dolinányi: d-moll hegedűverseny Op. 27
Mahler: I. szimfónia
•
1996. november 17. vasárnap
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny
Dvorak: VII. szimfónia
1996. december 14. szombat
Schumann: Nyitány, Scherzo, Finale
Bartók: A Kékszakállú Herceg vára
1997. február 16. vasárnap
Haydn: D-dúr szimfónia No. 86

Ibert: Fuvolaverseny
Elgar: Enigma variációk
1997. március 22. szombat
Stravinsky: Petruska
Petrovics: Lysistraté
1997. április 19. szombat
Madarász Iván: Sába királynőbe
Mozart: Requiem
1997. május 10. szombat
Versenymű
Brahms: III. szimfónia

A Dohnányi Zenekar 1996/97. évi Közszolgálati bérlete
(Főpolgármesteri Hivatal díszterme és Zeneakadémia 19,30 óra)
1996. szeptember 30. hétfő
- Főpolgármesteri Hivatal
Dohnányi: d-moll hegedűverseny Op. 27
Mahler: I. szimfónia
1996. november 15. péntek
- Főpolgármesteri Hivatal
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny
Dvoak: VII. szimfónia
1996. december 18. szerda
- Főpolgármesteri Hivatal
Schumann: Nyitány, Scherzo, Finale

Weber: Klarinétverseny
Csajkovszkij: Diótörő
1997. március 8. szombat
- Zeneakadémia
Bottesini: fisz-moll bőgőverseny
Mozart: Requiem
•
1997. április 27. szombat
- Zeneakadémia
Walton: Brácsaverseny
Csajkovszkij: Rokokó variációk
Kodály: Galántai táncok

Mindkét hangversenysorozatra bérleteket -1200 forintos áron - most is a
TUDOSZ-titkároknál, vagy a Puskin u. 4. sz. alatt Ermannénál lehet vásárolni.

NÉZŐPONT
a szerkesztő rovata

Te fizetsz, én segélyezlek

Az adóhivatal a hunyó
A szakszervezet-alapító Sallai Tamás, amikor már mindenki azt hit,w,
hogy a politika csak a politikusoknak üzlet, Osztap Benderként Új komtb,i,
nációt talált. Nem elveszett ember.
Kohn bácsi Ferihegyen igencsak megszomjazott. Az automatánál bedobta
az érmét, s várt a hűsítő nedűre. A gép elnyelte a pénzt, hörgött egy kicsit,
de italt nem adott. „Ügyes" - mondta az öreg, s bosszankodott egy sort,
hogy ez is másnak jutott eszébe. A Kis- és Középvállalatokban Dolgozók
Szakszervezete nem Kohn bácsi, hanem az automata. Kihasználva egy joghézagot, az ( adóból leírható) tagdíj fejében a befizetés nyolcvan százalékát
segély formájában fizeti vissza, s ez bizonyos feltételek között szintén adómentes. A trükk persze végül nem fog bejönni, de a Sallai Tamás rokonaival és üzletfeleivel máris kapott ( ingyen ) egy sokmilliós reklámot. Ma,
amikor a szakszervezetek száma csaknem eléri a foglalkoztatottak számát,
ez nagy dolog. Némely szakszervezetnek ekkora publicitásért ki kellene
vinni vagy százezer embert a Kossuth térre.
A politikai biznisz a rendszerváltás idején indult. Aki 1989-1990-ben
pártot alapított, jelentős költségvetési támogatáshoz jutott. Az új pártok
bemondott taglétszámuknak megfelelően kaptak költségvetési támogatást,
amivel elszámolni csak a választások után kellett volna. A létszámokat
ellenőrizni viszont sem ideje, sem joga, sem politikai ereje nem volt senkinek. Nos, némely párt úgy gondolkodott, mint a Harmadik Birodalom a
háború előtti hitelfelvételekről: ha győz, ki meri, ha veszít, ki tudja elszámoltatni? Egy rendszerváltás fennforgásakor nagyobb dolgoknak sem igen
néznek utána. A számítás bejött, de a konjuktúra rövid volt. Az új parlament legitim pártjai fityiszt mutattak a később jövőknek: aki mulatni akar,
fizesse a cigányt; stabilizálódott tehát a pártrendszer. Míg a pártok (és a
civil szervezetek) számára a költségvetés volt a vadászmező, a szakszervezetek a szakszervezeti vagyon dzsungelében portyáztak. A zsákmány kövér
volt, az állami vagyon után a legnagyobb. Bár az új kormány szíve szerint
einstandolta volna e vagyont, de végül is nem tette meg. Viszont lehetővé
tette az újrafelosztását az arra rászorulók között. Ennek is megvolt, persze,
a koreográfiája. A régi szakszervezetek érezték, hogy igazság szerint már
nem tagdíjat kellene szedni, hanem hűségjutalmat kellene fizetni a megmaradt tagságnak. Az újak, érezve az elődök elbizonytalanodását, sorra-rendre
alakultak (már tíz fő elég a bejegyzéshez), s harsányan illegitimnek nyilvánítva a régieket, bejelentették igényüket az osztozkodásra. A szakszervezetek közötti vitáknak, tehát, volt komoly, férfias tartalma is. Mert elvekről
lehetett ugyan locsogni, de komolyan beszélni a pénzről kellett. Végül persze,
ez az aranyláz is véget ért: a választásokon az osztozkodás is megtörtént.
Szakszervezetet alapítani már nem üzlet, hogy a működtetése mennyire, azt
fedje ezoterikus homály. Mindenesetre, ha valaki független szakszervezetről álmodott, nyugtázhatja. ez az álom sem hazudott. A szakszervezeti vagyon néhol működtethet tagságtól független szakszervezetet is. Sőt, a tagság
néha még gátja is lehet a politikai szabadságnak, hiszen a szégyentől és a
pirulástól való megszabadulás tette politikai színpadukon ágáló hőseinket
valóban szabaddá.
Nos, az új szakszervezet nem érdekvédelmi ígéretekre, nem üres locsogásra épül és működik a többieknél magasabb arányú bevételből. Az adózás joghézagai fölött becsületes üzleti ajánlat ível át: te fizetsz, s leírod, én
segélyezlek, s az adóhivatal a hunyó. Kár, hogy az APEH meg fogja találni
a módot arra, hogy elrontsa ezt a játékot is. De én nem féltem az alapítókat.
Aki ezt kitalálta, nemcsak az adózást érti, hanem a nyilvánossággal is tud
bánni. S aki ezekhez ért, mindenhez ért. Abból nálunk minden lehet. Annak
hazánk boldog vadászmező.

