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1997. X. ÉVFOLYAM

Kjt.-módosítás

(2. oldal)

Posztdoktori foglalkoztatás és a Bolyai ösztöndíj
(3. oldal)

A járulékok csökkentését javasolja a MAT
Új özvegyi nyugellátás

(4. oldal)

(4. oldal)

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
1997. április 30-i ülésének (AKT 3/97.)
állásfoglalásai

El őzetes megállapodás

ozaiKairnazottak
évi keresetnövekedéséről
A KIÉT kormányzati oldala és a közalkalmazotti szférában tevékenykedő, alább felsorolt szakszervezetek
képviselői előzetes megállapodást kötöttek a következők szerint
1) 1998. február 1-jétől a 10 fizetési osztályból és 14
fizetési fokozatból álló, a közalkalmazotti szféra egészére egységesen érvényes illetménytáblázat törvényben garantált illetménytételei átlagosan 16 százalékkal
növekedjenek.
2) Az illetménytáblázat változásával egyidejűleg a
közalkalmazotti törvény szerinti pótékalap 13500 forintra emelkedik.
3) A kormány vállalja, hogy a központi költségvetésből fenntartott intézményeknél a tervezett infláció mértékének megfelelő (13,5 százalékos) bruttó átlagkereset-növekedés megvalósulásához szükséges garanciát megteremti.*
4) A helyi önkormányzatok körében - az 1. és 2.
pont szerinti illetménytáblázat és pótlékalap (a kormány
által eddig tervezetthez képest keletkezett növekményének) finanszírozása érdekében - a kormány az
önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból származó felhasználható forrásait a költségvetési törvényjavaslatban 1,5 százalék keresetnövekedésnek (és járulékainak) megfelelő összeggel felemeli a jelenlegi (a
KIÉ-nek benyújtott) tervezethez képest.
5) A kormány - a 4) pontban említett növekmény
finanszírozása érdekében - az Egészségbiztosítási
Alap költségvetésében az eddig számításba vett keresetnövelési forrásokat 1,5 százalék keresetnövekedésnek (és járulékainak) megfelelő összeggel felemeli a
Pénzügyminisztérium által a Gazdasági Kabinet szá-

AKT 3/1/97. (V. 30.) állásfoglalás:

mára javasolt gyógyító-megelőző előirányzathoz ké
pest.
6) A felek támogatják, hogy a fenntartók és a munkáltatók - a szakszervezettel egyeztetett módon helyi döntések alapján élhessenek a teljesítményösztönzés lehetőségével. A kereset-kiegészítések forrásául szolgáló személyi juttatási előirányzat kötelező elkülönített tervezését 1999-től célszerű bevezetni.
7) A felek az 1998-as központi és társadalombiztosítási költségvetési javaslatokról folytatják a tárgyalásokat a Költségvetési Intézmények Erdekegyeztető Tanácsában, illetve a Népjóléti Érdekegyeztető
Tanácsban a jelen megállapodás végrehajtásának
és biztonságos pénzügyi megalapozásának érdekében.
Az előzetes megállapodásban foglaltak a prognosztizáltnak megfelelő (17-19 százalékos mérték ű ) 1997.
évi infláció, a versenyszféra 1998. évi keresetnövekedési maximumára vonatkozó, 16 százalékot meg
nem haladó ÉT ajánlás elfogadása, valamint a személyi jövedelemadó olyan módosulása esetén válnak véglegessé, amely a munkavállalók nettó bérpozícióját átlagosan 0,5 százalék-ponttal javítja.
Budapest, 1997. szeptember 10.
*3. A pontban szerepl ő „...garanciát megteremti"
nem jelenti azt, hogy az intézményeknek a Kjt.-vel
kapcsolatos béremelés tekintetében olyan kötelezettségeik legyenek, amelyek forrását pótlólagos
költségvetési támogatásként nem kapták meg.

AZ 1998. ÉVRE JAVASOLT KÖZALKALMAZOTTI ILLETMÉNYTÁBLÁZAT
A szorzók alapján számított összegek (100 forintra kerekítve)
Fizetési osztályok
Fiz.fok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A
19 700
20 500
21 300
22 100
22 900
23 600
24 400
25 200
26 000
26 800
27 600
28 400
29 200
29 900

B
22 100
23 200
24 300
25 400
26 700
28 100
29 400
30 700
32 000
33 400
34 700
36 000
37 300
38 700

C
23 200
24 400
25 500
26 700
28 100
29 500
30 900
32 200
33 600
35 000
36 400
37 800
39 200
40 600

D
24 400
25 600
26 800
28 100
29 500
31 000
32 500
33 900
35 400
36 800
38 300
39 800
41 200
42 700

E
27 900
29 300
30 700
32 100
33 800
35 400
37 100
38 800
40 500
42 100
43 800
45 500
47 200
48 800

F
33 600
35 600
37 600
39 600
41 700
43 700
45 700
47 700
49 700
51 700
53 800
55 800
58 100
60 500

G
37 100
39 300
41 600
43 800
46 000
48 200
50 500
52 700
54 900
57 100
59 400
61 600
64 200
66 800

39 500
41 900
44 200
46 600
49 000
51 400
53 700
56 100
58 500
60 800
63 200
65 600
68 300
71 100

44 100
46 700
49 400
52 000
54 700
57 300
60 000
62 600
65 300
67 900
70 600
73 200
76 300
79 400

48 700
51 600
54 500
57 500
60 400
63 300
66 200
69 200
72 100
75 000
77 900
80 800
84 300
87 700

A testület első ként a támogatott tanszéki kutatócsoportok elmúlt évi
tevékenységéről készült írásbeli tájékoztatót és a hálózati tanács ezzel
kapcsolatban megfogalmazott javaslatait tárgyalta meg. A hálózati tanács
elnöke szóbeli kiegészítésében az 1996-tól működő pályázati rendszerről
megállapította, hogy az jól bevált és az előterjesztett javaslatból kiemelte,
hogy a pályázati ciklus 5 éves legyen, mert így biztosítható, hogy elegendő
idő álljon a munka értékelésének áttekintésére.
Az AKT egyetértett az évenkénti beszámoltatással, de kizárta, hogy egy
éves teljesítmény alapján születhessen döntés a támogatás esetleges megvonásáról. A szervezeti és mű ködési szabályzat átdolgozása folyamatban
van, elkészülte után kerüljön az AKT elé. A pályázati ciklus id őtartamáról a
következő pályázat kiírásának előkészítésekor döntenek. Az AKT a pályázati feltételek megállapításánál kívánatosnak tartja a ITT véleményének meghallgatását.

AKT 3/2/97. (V. 30.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a kutatóintézetek értékelésének lezárására vonatkozó előterjesztéseket. Elsősorban a felülvizsgálati anyag eredményeinek közzétételével kapcsolatban tettek észrevételt a testület tagjai.
Az AKT megállapodott, hogy az észrevételek figyelembe vételével a kiadvány kéziratát el kell készíteni és az AKT következő ülése elé terjeszteni.

AKT 3/3/97. (V. 30.) állásfoglalás:
Az AKT megvitatta és megállapította az 1997. évi fiatal kutatói álláshelyek elosztási elveit. A testület elnöke bevezető jében hangsúlyozta, hogy
megengedhetetlennek tart bármilyen különbségtételt a fiatalok alkalmazási
feltételeit tekintve az intézetek és a támogatott kutatóhelyek között. Elfogadásra került, hogy különítsék el a támogatott kutatóhelyek keretét, s annak
felhasználásáról a hálózati tanács döntsön.
A testület az elosztással kapcsolatban a kisebb dotáció, nagyobb létszám
változat mellett foglalt állást (11 igen, 5 nem szavazattal és 4 tartózkodással), továbbá ezen belül a minimum 80 fő, csak pályakezdő foglalkoztatását
hagyta jóvá (16 igen, 4 tartózkodó szavazattal).

AKT 3/4/97. (V. 30.) állásfoglalás:
Az AKT tájékoztatót hallgatott meg a közgy űlés által hozott konszolidációs határozatok végrehajtásából adódó feladatokról. Ezt kiegészíttette
az AKVT képviselő je, aki ismertette az intézeti igazgatók által kialakított
állásfoglalást a konszolidációra rendelkezésre álló keret felhasználásról. A
vita során a testület szavazással az alábbi álláspontokat fogadta el:
1. Az intézeteket három csoportba kell sorolni (egyhangúlag).
2. Az AKT fenntartja eredeti javaslatát arról, hogy az intézetek létszámát
három év alatt összességében 14 százalékkal kell csökkenteni (13 igen, 1
nem szavazat).
3. Az AKT elvetette azt a javaslatot, amely szerint a konszolidációs keretbő l legfeljebb 90 millió forintot a kilenctagú bizottság pályázat útján bocsásson az intézetek rendelkezésére (2 igen, 3 nem szavazattal, 8 tartózkodással).
4. Az AKT egyetértett a kilenctagú bizottságnak azzal a javaslatával, hogy
a konszolidációra rendelkezésre álló 600 millió forintot az alábbiak szerint
használják fel:
- 60 millió forint az intézetek kutatási infrastruktúrájának javítására,
- 180 millió forint költözésekre,
- 360 millió forint az intézetek teljesítményének értékelése és a hiány
figyelembe vétele alapján az intézetek konszolidációjára (8 igen, 1 nem
szavazat, 5 tartózkodással).

Veszélyben az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa?

Levél Jánosi Györgynek, az Országgy űlés Oktatási, Tudományos,
Ifjúsági és Sportbizottsága elnökének
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zeti tikáraiként aggodalommal követjük az 1998. évi költségvetés készíAlulírottak, a Tudományos és Inno- tését, miután az MTA fő titkárától kavációs Dolgozók Szakszervezetének pott tájékoztatás szerint az Akadéa Magyar Tudományos Akadémia ku- mia a közalkalmazottak esetében
tatóintézeteiben működő titkárai 1996 7,34%-os keresetnövelésre tud
novemberében az MTA kutatóintéze- csak garanciát vállalni, a Kormány
teiben foglalkoztatottak nevében kér- által ajánlott 14,5%-os keresetnövetük az Önök segítségét. Az MTA költ- kedéssel szemben. A Kormány javasségvetése személyi juttatásaira ter- lata szerint 13,5% az illetménytáblávezett összege ugyanis nem tartal- ban garantált keresetnövekedés, és
mazta a Közalkalmazottak jogállásá- a most kezdődött bértárgyalások soról szóló törvény új bértáblájának rán ennél magasabb illetménynövebevezetéséhez szükséges fedezetet. kedést garantáló bértábla várható.
Akkor, mint válaszlevelükből kitűnt,
Ez azt jelenti, hogy a kutatóintézemár nem volt mód a költségvetés tek az illetménynövekedés fedezetét
módosítására. Megoldást a Kormány csak további létszámcsökkentéssel
1997. július 29-ei határozata jelentett, teremthetnék elő. Akkor, amikor a
mely a költségvetés általános tarta- Kormány már nem tervez további létlékának átcsoportosításával biztosí- számcsökkentést.
totta a forrást. Ezúton köszönjük a
Az elmúlt évek 20-25-százalékos
Kormány segítségét, amely bizonyí- létszámcsökkenése után megmaradt
totta, hogy az akadémiai kutatóinté- kutatóhelyek léte kerülhet veszélybe
zetek dolgozóinak problémáját nem- akkor, amikor a gazdaság további
csak a miniszterelnök úr, hanem a fellendítéséhez, az ország nemzetkökormány is súlyosnak érzi és figye- zi hírneve gyarapításához kollegálemmel kiséri.
ink változatlan munkaszeretettel kíAz MTA intézeteinek szakszerve- vánnak hozzájárulni.

Úgy véljük, most a tervezésnek
azon szakaszában vagyunk, amikor
lehet ő ség van az újabb méltatlan
helyzet kialakulását megelőzni. Ehhez
kérjük támogatásukat, és amennyiben
szükséges, módosító indítványukat.
Budapest, 1997. szeptember 4.
a TUDOSZ elnökének
és alapszervezeti titkárainak
aláírásai
Megjegyzés: A bizottságnak küldött
levélben szerepl ő pénz (469 millitó
forint), amit kormányhatározat biztosít az MTA kutatóintézeteinek személyi juttatásként, nem az ezévi Kjt.
bértábla bevezetéséhez szükséges
összeg, hanem a létszámcsökkentés
miatti végkielégítésekre érkezett. Az
idei bérhiány el őteremtése továbbra
is „a megoldás útján" van. Joggal
kifogásolta Keviczky f őtitkár úr, hogy
a szakszervezetek olyat köszönnek,
ami nincs. A szakszervezetek ily
módon értesültek arról, hogy a kormány mekkora keretet biztosított az
MTA intézeti létszámcsökkentésre.

Az AKT az Akaaumíai

IhÓdOSI-1.L.51101

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) alkalmi bizottságot küldött ki a szeptember 29-én tartott ülésen az akadémiai törvény módosítására készült javaslattal kapcsolatban elhangzott vélemények
összegzésére és felkérte elnökét, továbbítsa a véleményt az MTA
elnökségéhez, amelyet kommentár nélkül közreadunk a Szószólóban.
1. Az AKT üdvözli a törvényjavaslat azon pontjainak módosítására
vonatkozó elképzeléseket, amelyek erő sítik az Akadémia autonómiáját,
köztestületi jellegét és vagyonkezelői jogait.
2. Az AKT tagjai bár sajnálták, hogy nem ismerkedhettek meg a javaslattal korábban, úgy vélték, hogy nem illetékesek a javaslat azon részének megítélésére, amely az AKT jogállásának módosítására vonatkozik.
Az AKT tagjainak mandátuma rövidesen lejár, el kell végezni az AKT
hároméves munkájának értékelését, és meg kell fogalmazni mind a
munka eredményeit mind a hiányosságait. Az AKT-tagok azt ugyancsak
sajnálattal állapították meg, hogy az MTA intézetei és a kutatóhálozatában
dolgozó kutatók sem ismerkedhettek meg a javaslatokkal azelő tt, hogy
azokat tárcaközi egyeztetésre küldték volna. Az AKT javasolta, hogy a
kutatóhálózat kapjon lehető séget arra, hogy az érvekr ől és a javaslatok
esetleges törvényerő re emelkedése utánra tervezett helyzetról tájékoztatást kapjon.
3. Az AKT aggályosnak tartotta, hogy ha a törvényjavaslat szerint az
AKT-nek jelenleg törvény biztosította jogköre megsz ű nik, lesz-e olyan
demokratikusan választott, felhatalmazással rendelkez ő testület az MTA
szervezetében, amely első sorban a kutatóhálózat érekeit tartja szem
elő tt a döntések kialakítása során.
4. Mindezek alapján az AKT javasolja a törvénytervezet megváltoztatását oly módon, hogy az továbbra is biztosítsa egy a kutatóhálózat
érdekeit megjelenítő, hatékonyan mű ködő, a kutatóhalozatot érintő stratégiai döntésekben résztvevő intézmény mű ködését. A javaslat során
támaszkodni kellene, mind az AKT felgyű lt tapasztalataira, mind a kutatóhálózat dolgozónak véleményére. Az AKT felajánlja, hogy megfelel ő
formában részt vesz egy ilyen javaslat kidolgozásában.
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TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

1997. évi LVI. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
(a törvényt az Országgy ű lés az 1997. június 24-i ülésnapján fogadta el)
1.§ (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban Kjt.) 1.§-ának (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ (1) E törvény hatálya - ha törvény eltér ő en nem rendelkezik - az
állami és a helyi önkormányzati szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyára terjed
ki."
(2) A Kjt. 1.§-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően e törvény hatálya nem
terjed ki a helyi önkormányzat által
közhasznú munkavégzés (1991. évi
IV. törvény 16.§-a) vagy közmunkaprogram keretében foglalkoztatottakra."
2.§ A Kjt. 11.§-a a következő (2)
bekezdéssel egészül ki, egyidejű leg
a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A Munka Törvénykönyve 25.§át azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy az önkormányzat, az érintett
munkáltatók és a szakszervezet megállapodása alapján, a több munkáltató szakszervezeti tagságának képviseletében az önkormányzati szint ű
érdekegyeztetésen eljárni jogosult
szakszervezeti tisztségviselő részére
a munkaidő-kedvezmény vagy annak
egy része az egyes munkáltatóknál
meglévő szakszervezeti taglétszám
alapján összevonható. Az összevont
munkaidő-kedvezmény mértéke nem
haladhatja meg a tisztségviselő havi
munkaidejének ötven százalékát."
3.§ A Kjt. 38.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38.§ (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a munkaviszony megszűnéséről és a megszüntetéséről szóló
rendelkezései közül (Harmadik Rész,
IV. fejezet) a 86.§, a 86/A.§, a 87.§
(1) bekezdése, a 88.§, a 89.§, a 91/
A.§, a 92.§, a 93.§ (1)-(2) bekezdése, a 95-96.§, a 97.§ (1) és (3) bekezdése, a 98.§ (1) bekezdése, a 99101.§ nem alkalmazható.
(2) A Munka Törvénykönyve 94/A.§
(1) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy csoportos létszámcsökkentésnek minő sül, ha a munkáltatónál a 30.§ (1) bekezdés a)-b)
pontja alapján - 30 napon belül - felmentésre tervezett közalkalmazottak
száma
a) 20 fő vagy annál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén
legalább öt fő,
b) a 20-nál több és 100-nál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása
esetén legalább tíz fő ,
c) 100 vagy annál több, de 300-nál
kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább a közalkalmazottak 10%-a,
d) 300 vagy annál több közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább haminc fő.
(3) A 30.§ (1) bekezdés b) pontjában megjelölt szervek létszámcsökkentést eredményező döntését megelőzően a Kormány a Költségvetési
Intézmények Érdekegyeztető Tanácsában, a miniszter az ágazati
(alágazati) érdekegyeztető tanácsban, az önkormányzat az önkormányzati érdekegyeztető tanácsban - az
érdekegyeztetésben részt vevő felekkel - tárgyalást kezdeményez.
(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérő en a nemzetbiztonsági
szolgálatoknál fennálló közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyve 94/A,§-át nem kell
alkalmazni.
(5) A Munka Törvénykönyve 97.§
(2) bekezdését azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a jogelőd munkáltató kezesi felelő ssége

a) a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonynak a jogutód munkáltató által a jogutódlás idő pontjától
számított egy éven belül, a 30.§ (1)
bekezdésének a) és c) pontján alapuló felmentéssel történő megszüntetésével, továbbá
b) a határozott idejű közalkalmazotti
jogviszonynak a jogutódlás időpontjától számított egy éven belül, a 30.§
(1) bekezdésének a), c) és e) pontjában foglalt okok alapján történő megszüntetésével összefüggő, a közalkalmazottat megillető járandóságokért áll
fenn."
4.§ A Kjt. 57.§-ának (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A föld alatt állandó jelleggel
dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát töltő munkavállalót
évenként öt munkanap pótszabadság
illeti meg. Ha a közalkalmazott ilyen
munkahelyen legalább öt évet eltöltött, évenként tíz munkanap pótszabadságra jogosult."
5.§ A Kjt. 59.§-a (2) bekezdésének
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Munka Törvénykönyvének/
„b) a 128.§-ában foglaltakon túl a
miniszter szabályozhatja a készenlét
(ügyelet) elrendelésének feltételeit,
valamint a készenlét és a készenlét
alatt végzett munka díjazását egyaránt magában foglaló átalánydíjazás
(készenléti díj, ügyeleti díj)' mértékét."
6.§ A Kjt. 72.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72.§ (1) A közalkalmazott illetménypótlékra jogosult, ha
a) a foglalkoztatására munkaideje
legalább felében jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy
b) a védelem csak egyéni védő eszköz olyan állandó vagy tartós használatával valósítható meg, amely a
közalkalmazott számára fokozott
megterhelést jelent.
(2) A pótlékra jogosító munkaköröket a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.
(3) A pótlék mértéke a pótlékalap
100%-a."
7.§ A Kjt. 74.§-ának a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(4) Nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék a nyelvtanári, tolmácsi,
valamint a fordítói (revizor-fordítói)
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához
szükséges idegen nyelv használata
alapján."
8.§ A Kjt. a 83.§-t követően a következő címmel és 83/A.§-sal egészül
ki:
„VII. Fejezet
Az önkormányzattal közalkalmazotti
jogviszonyban állókra vonatkozó eltér ő szabályok
83/A.§ (1) Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében a kinevezés és a felmentés, a
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása és az állásból való felfüggesztés a képvisel ő-testület kizárólagos hatáskörébe
tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(2) A fegyelmi felelősségre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 46.§
(3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében megállapított határidőket
a polgármester tudomásszerzésétől
kell számítani, a fegyelmi tanács tagjait és a vizsgálóbiztost a képviselőtestület saját tagjai közül jelöli ki.
(3) Ha a fegyelmi eljáráshoz szükséges személyi feltételek - a képviselő-testület létszáma vagy összeférhetetlenség folytán - a képviselő-testület tagjai közül nem biztosíthatók, a
fegyelmi tanács tagjait és a vizsgálóbiztost a képviselő-testület a polgármesteri hivatalnak a fegyelmi eljárás

alá vontnál magasabb besorolású,
ennek hiányában legalább a fegyelmi eljárása alá vonttal azonos szint ű
iskolai végzettségű alkalmazottai közül jelöli ki.
(4) Ha a vizsgálóbiztos kijelölése a
(3) bekezdésben foglaltak alkalmazásával sem lehetséges, a képviselőtestület a vizsgálóbiztosi feladatok
ellátására a fegyelmi eljárás alá vonttal azonos szintű iskolai végzettségű
független személyt kérhet fel.
(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 14-19.§, a 23.§, a 25/A.§, a
30.§ (1) bekezdésének c) pontja és
(6) bekezdése, valamint a (3) bekezdésből a c) pontra utaló szövegrész,
a 37.§ (2) bekezdésének harmadik
mondata, valamint az 53/A.§ nem
alkalmazható."
9.§ A Munka Törvénykönyvér ő l
szóló 1992. évi XXII. törvény 2.§-ának
(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési szervekkel (intézményekkel), valamint - a közhasznú munkavégzés vagy közmunkaprogram keretében történő foglalkoztatás kivételével - a helyi önkormányzattal fennálló, az (1) bekezdés szerint közszolgálati jogviszonynak nem
minösülő munkavégzésre irányuló
jogviszony e törvénytő l eltérő szabályait külön törvény állapítja meg."
10.§ (1) E törvény - az 1., a 3., a
7-9.§, valamint a 10.§ (2)-(4) bekezdése kivételével - 1998. január 1-jén
lép hatályba. A 3. és a 7.§ 1997. július
1-jén, az 1., a 8-9.§, valamint a 10.§
(2)-(4) bekezdés 1997. szeptember 1jén lép hatályba.
(2) A helyi önkormányzat által foglalkoztatott - az 1., valamint a 8-9.§ban foglalt rendelkezéssel érintett személyek munkaviszonya 1997.
szeptember 1-jével közalkalmazotti
jogviszonnyá alakul át.
(3) A Kjt. 1.§-ának (3) bekezdése
szerinti foglalkoztatás idő tartamának
kivételével
a) a helyi önkormányzattal 1992.
július 1-je után fennállt munkaviszony
időtartamát a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításánál [Kjt.
64.§ (2) bekezdés, 87.§ (2) bekezdés] figyelmbe kell venni;
b) a Kjt. 37.§ (4) bekezdésének
alkalmazása szempontjából a helyi
önkormányzattal 1992. július 1-je után
fennállt munkaviszonyok idő tartamát
a helyi önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő ként kell
figyelembe venni.
(4) A (2) bekezdés alapján létrejött
közalkalmazotti jogviszonyok esetében a közalkalmazott alapilletményének és illetménypótlékának együttes
összege a jogviszonyváltozást megelőző személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékának [Mt. 151/A.§ (2)
bekezdés] együttes összegénél nem
lehet kevesebb
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
Dr. Gaál Zoltán s. k.,
az Országgyű lés elnöke
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
1997. április 25-i ülésének (AKT 2/97.)
állásfoglalásai
AKT 2/1/97. (IV. 25.) állásfoglalás:
Az ülés legfontosabb feladata a Konszolidációs bizottság jelentésének és
javaslatainak megvitatása és elfogadása volt. Az AKT pontonként megvitatta és szavazott az egyes határozati javaslatokról:
1./ Az MTA KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóintézet elnevezése az MTA
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetére változik, és jogutódja az önálló
jogi személyként megszű nő és vele egyesülő MTA Természettudományi
Kutatólaboratóriumoknak a Kristályfizikai Kutatólaboratórium tevékenységi
köre tekintetében.
Az AKT 19 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.
2./ Az MTA Mű szaki Fizikai Kutatóintézet elnevezése az MTA Mű szaki
Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetére változik, amely jogutódja az
önálló jogi személyként megsz űnő és vele egyesülő MTA KFKI Anyagtudományi Kutatóintézetének.
Az AKT ülése a fenti, eredeti javaslat mellett megvitatta a Xl. osztály
módosító indítványát is: „Az MTA M ű szaki Fizikai Kutatóintézet és az
MTA KFKI Anyagtudományi Kutatóintézet egybeolvad, és jogutódként
létrejön az MTA Mű szaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet."
A két javaslatról az AKT szavazatai a következő képpen oszlottak meg:
eredeti javaslat - 10 igen, 10 nem szavazattal, 3 tartózkodás;
- módosított javaslat: 10 igen, 10 nem szavazattal, 3 tartózkodás. Az
AKT Alapszabálya szerint szavazategyenlő ség esetén az elnök dönt, így az
eredeti javaslat került elfogadásra.
3./ Az MTA KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézete önálló jogi
személyenként megsz űnik, és egyesül a jogutód a MTA Számítástechnikai
és Atomatizálási Kutatóintézetével.
Az AKT az Információkutatási Központ létrehozására tett javaslatot elvetette, figyelembe véve a III. és VI. osztályok egybehangzó véleményét.
Az AKT 15 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodással az eredeti javaslatot
elfogadta.
4./ Létrejön az MTA Kémiai Kutatóközpontja, amely jogutódja az önálló
jogi személyként megszűn ő MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének, és az
MTA Izotópkutató Intézetének, valamint a megsz ű nő MTA TTKI-nek a Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium tevékenységi köre tekintetében.
Az AKT 19 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
5./ Az MTA Mű szaki Kémiai Kutatóintézete az MTA és az érintett egyetem
közötti megállapodástól függő szervezeti formában működik tovább.
A javaslatot az AKT 20 igen, 0 nem szavazattal, 32 tartózkodással elfogadta.
A vita során felvetődött, hogy az 5., 7., 1., 12., 13. és 14. pontban foglaltak megkívánják egy újabb határozati javaslati pont beiktatását, amely 15.
pontként jelenik meg.
6./ Létrejön az MTA Földtudományi Kutatóközpontja, amely a megszű nő
MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumok jogutódja (kivéve a Kristályfizikai és a Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium tevékenységi köre
tekintetében), és amelynek keretében működik az önálló jogi személyenként
változatlanul megmaradó MTA Földrajztudományi Kutatóintézete és az MTA
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete.
Az AKT 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.
7./ Az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratórium az MTA és a Miskolci
Egyetem közötti megállapodástól függő szervezeti formában mű ködik tovább.
Az AKT 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.
8./ Az MTA Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézete önálló jogi személynek megszű nésével egyesül az MTA Közgazdaságtudományi Intézetével,
amely jogutódként az MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpontja nevet
veszi fel.
Az AKT 22 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
9./ Az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja önálló jogi személyének megszű nésével egyesül az MTA Szociológiai Intézetével és a jogutód
MTA Politikai Tudományok Intézetével.
Az AKT 19 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta.
10./ Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének elnevezése MTA Jogtudományi Intézetére változik.
(Módosító indítvány: a IX. osztály a 10. pont elhagyását javasolja.)
Az AKT 13 igen, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodással elfogadta.
11./ Az MTA Néprajzi Kutatóintézete az ELTE vagy a Néprajzi Múzeum
kutatóhelyévé válik, ha az MTA és az egyetem, illetve az MTA és az MKM
között az erre vonatkozó megállapodás létrejön.
Az AKT 18 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással elfogadta.
12./ Az MTA Filozófiai Intézete az ELTE kutatóhelyévé válik, ha az MTA
és az egyetem között az erre vonatkozó megállapodás létrejön.
Az AKT 19 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással elfogadta.
13./ Az MTA Mű vészettörténeti Kutatóintézet az ELTE vagy a Magyar
Nemzeti Galéria kutatóhelyévé válik, ha az MTA és az egyetem, illetve az
MTA és az MKM között az erre vonatkozó megállapodás létrejön.
Az AKT 18 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással elfogadta.
14./ Az MTA Régészeti Intézete a Magyar Nemzeti Múzeum kutatóhelyévé
válik, ha az MTA és az MKM között az erre vonatkozó megállapodás létrejön.
Az AKT 17 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással elfogadta.
15./ A közgyű lés felkéri az Akadémia elnökét és főtitkárát, hogy az 5., 7.,
11., 12., 13. és 14. pontban foglaltak végrehajtásáról kezdeményezzen tárgyalásokat a Mű velődési és Közoktatási Minisztérium és az érintett egyetemek vezető ivel. Azokban az esetekben, ahol az 1997. évi decemberi közgyű lésig nem jön létre az érintett kutatóhelyek megfelelő mű ködését biztosító megállapodás, a közgy űlés felülvizsgálja és szükség esetén módosítja
mostani döntéseit.
Az AKT 21 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
16./ A közgyűlés felkéri az eddig
mű ködő kilenc tagú konszolidációs bizottságot, hogy 1998. december 31ig folytassa munkáját és belső munIngyenes
kamegosztása szerint irányítsa a fenti
adótanácsadást
döntések végrehajtását.
és jogsegélyszolgálatot
Az AKT 16 igen, 0 nem szavazattal, 7 tartózkodással elfogadta.
tart
Az AKT egyetértett azzal, hogy
a TUDOSZ-irodában
külön szavazás a teljes anyagra nem
(XIII., Victor Hugo u.
szükséges, mivel minden pontja elfo18-22., f sz. 17.)
gadásra került.

minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós

(Változatlan formában közöljük az
AKT titkárságától 1997. októberében rendelkezésünkre bocsájtott
dokumentumot.)

1997. SZEPTEMBER-OKTÓBER SZÓSZÓLÓ
Szabad Demokraták Szövetsége:

K+F és tudománypolitika
Az SZDSZ M ű szaki- és Természettudományi Tagozata K+F—tudománypolitika címmel tartotta meg ez évi
májusi konferenciáját, melyet szokás
szerint Mécs Imre, a tagozat elnöke
nyitott meg.
Vizi E. Szilveszter, az MTA alelnöke bevezető jében az informatikáról,
mint a III. t ű zgyújtáSról beszélt, amely
globalizálta a világot. Eközben Magyarország 1996-ban Európában a
legkevesebbet, a GDP 0,6%-át
fordítottta kutatás-fejlesztésre, s az
MTA kutatóintézeteinek támogatása a
bérre sem elég. Az innovációs lánc
néhány évre csökkent, a mérce pedig sajnos a rövid távú hasznosság
lett. Vizi professzor kijelentette, extraprofitot csak az anyagi tőke és a
szellemi tőke együttmű ködése fog biztosítani, az ország jövő jét pedig a kutatás-fejlesztés fogja eldönteni.
Pungor Ernő, a Bay Zoltán Alapítvány főigazgatója a tudománypolitika
problémáit foglalta össze. A világban
a kutatás-fejlesztésre szánt pénzek
20%-át fordítják alapkutatásra, ha
ennél többet, akkor kicsi az ipar felvevő képessége, ha ennél kevesebbet, akkor a kutatás leépül. Magyarorszgon a felvevő képesség alacsony, 30-40% megy alapkutatásra.
(A nemzetközi felmérések szerint a

GDP 20%-át kell oktatásra, egészségügyre, környezetvédelemre fordítani,
masként a GDP csökken.) A multik
ott kutatnak, ahol jobb a megtérülés.
Ezt Magyarországon is figyelmbe kell
venni, hiszen az ipar jelentős részét
eladták.
Magyarországon 1990-ben a GDP
1,2%-át fordították K+F-re, ennek
60%-a a kis- és középvállalatokhoz
került. Három év alatt ennek a támogatásnak 50%-a bekerült a termelésbe. Magyarországon a nagyvállalatok száma csekély, ezért és a technikai rabszolgaság elkerülésére adótámogatással, vamkedvezményekkel
kellene a kis- és középvállalatokat az
új termékek bevezetésére ösztönözni.
Patkós András (MKM) „A kutatás
minőségének védelme a felsőoktatásban" címmel tartott előadást.
A felső oktatási törvény (1996) határozza meg a kutatástamogatás elveit, ezek a kiválóság, a szakmai
prioritás, a piaci megbízások és a
nemzetközi források bevonása, felhasználása. A kutatók 70%-a a fels őoktatásban van, ezért minden zsűriben ezek az elvek érvényesülnek.
Az MKM nem akar visszatérítendő
hitellel élni,
— nem akar tematikus kiemelést
tenni,

ir

Haditudósítás
Kuti László több mint négy esztendeje vesz részt — az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban
rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".

Miért, induljon normálisan az, ami „hülyülésként" is indulhat? Ez volta jellemző az Erdekegyeztető Tanács (ET) szeptember 12-i ülésére, melynek már az
előzményei is furcsák voltak... Kedves Olvasóim! No nem a TB Önkormányzatok tisztségviselőinek megválasztása körül kialakult huzavonára gondolok, mert
ezen azért túl tudtuk tenni magunkat, hanem az ET-ülés előjátékára. E tárgyalás ugyanis eredetileg korábbra, szeptember 9-ére volt tervezve, ami megfelelt
a hasonló témájú nyara ülésen megállapodottaknak, miszerint a költségvetésről
még a „benyújtás előtt" konzultálunk. Előbb az ET-ülés foglakozik a következő
évi bérekkel, majd utána lesz KIÉT-ülés hasonló témában. (Ez egyébként másnapra, szeptember 10-ére volt tervezve.) Ekkor még a munkavállalói oldal
elképzelései között az szerepelt, hogy szeptemberben állapodjunk meg a jöv ő
évi minimálbérről és a versenyszféra bérajánlásairól.
A tervezett ülést megelőz ően, kedd délután két órára hívták össze az oldalt.
Ami nem meglepő, de abszolút értelmetlen volt. Ugyanis a költségveté,st csak
néhány nappal korábban kaptuk meg, még úgy, hogy megfeleljen az ET szabályainak, de kés őn egy második oldalegyeztetéshez. Azt viszont semmi nem
indokolta, hogy mi ilyen korán tartsunk oldalegyeztetést, eltérve a megszokott
csütörtök délutántól, ami mégiscsak közelebb lett volna a következő hét keddjéhez. Biztos valakinek nagyon bokros teendői adódtak, s nem gondolt arra,
hogy az oldalülést nemcsak előre lehet hozni, hanem még hátra is lehet tolni.
Volt idő rá. No mindegy, ha kedd akkor legyen kedd. Az oldalülésen mikor az
ET tárgyalására került a sor, az Autonómok képviselője közölte, hogy túl kevés
volt az idő a felkészülésre, ezért a költségvetésről most nem hajlandó tárgyalni, a bértárgyalások pedig nem időszer ű ek. A versenyszféra területén m ű ködő
konföderációk végül is egyetértettek ezzel, annak ellenére, hogy mi a SZEF
képviselőjével jeleztük: a költségvetésben foglalkoztatottaknak elemi érdeke,
hogy az illetménytábláról még a benyújtás elő tt tárgyaljunk, és ha lehet egyezzünk meg a KIÉT-ben. Sokkal könnyebb ugyanis egy ilyen változást az alakulóban lév ő tervezeten elérni, mint a kormany által lezart és a parlamenthez
benyújtott előterjesztésen. Ezt a véleményt figyelmen kívül hagyva végül is az
a döntés született, hogy javasoljuk az ET elhalasztását. Igy került át az ülés
keddrő l péntekre, azaz 12-ére, a költségvetést tárgyaló és lezáró kormányülés
után ra.
Az ET oldal döntése következtében meghiúsult tehát az az elképzelés, hogy
előbb az ET és utána a KIÉT tárgyaljon a 98-as bérekről. A költségvetési
szféra szakszervezeteinek (a KIET-ben, amint az ismeretes, nem konföderációk, hanem szakszervezetek tárgyalnak, s hogy ez mennyire jó vagy sem,
arról ne most polemizáljunk... ) azonban nem lehetett „leállni". Abban a tudatban is tárgyalnunk kellett a 98-as illetménytábláról, hogy nincs országos minimálbér (a közalkalmazottaknál lényegében annyi elemes minimálbér van, ahány
hely van az illetménytáblán), és nincs bérajánlás, mert ha ezek, különösen az
utóbbi nem is érvényesülnek direkt módon a közszférában, mindenféleképp
hatnak rá, és természetesen a közszféra bérmegállapodásai is hatással vannak még a versenyszférára. Ez az összefüggés — véleményem szerint — mindaddig fenn marad, amíg a közalkalmazotti illetménytábla legkisebb elemének
(A1) az értéke nem lesz észrevehetően nagyobb a mindenkori minimálbérnél
(no eddig még el fog telni egy kis idő , de törekedni kell rá, hogy minél rövidebb). Sót bizonyos összefüggések ezen állapot bekövetkezte után is lesznek,
de jóval gyengébbek, mint most.
Mindenestre, amint az a napi sajtóból is tudható, tárgyaltunk, s az utolsó
pillanatban meg is állapodtunk a nagyobb szorzójú (16 százalékos ) illetménytábla emelkedesről, ami viszont az ET munkavállalói oldalán nem váltott ki
osztatlan örömöt. A 12-ei ET ülést megelőző 11-ei oldalülésen ugyanis a SZEF
képviselő ivel együtt az MSZOSZ és az Autonómok képviselői reszéről komoly
támadásokat kellett kiállnunk a megállapodás miatt. Nehezményezték, hogy
azt az ET-megállapodás előtt kötöttük meg, nem akarták megérteni, hogy nem
tehettünk mást. Azt hiszem eljött az ideje egy a problémát tisztázó tárgyalás-

— nem kívánja a kutatást a minőségi képzéstől elválasztani.
Cél a személyes kiválóság elismerése. 400 millió forintos alapból középiskolák-f ő iskolák-egyetemek
együttmű ködésében tehetségfelkaroló hálózatot hoznak létre, diákköröket támogatnak. Az állami doktori
ösztöndíj mellett, ami az előző évi
minimálbér kétszerese, létrehozzák a
posztdoktori és a Bolyai ösztöndíjakat. A doktorátus megszerzése utáni
ösztöndíja Glatz és Horn megállapodás szerint, a bér felett a minimálbér
háromszorosa lesz, így a jövedelmük
magasabb lesz a docensekénél,
1998. január 1-től kétmilliárd forint
lesz a felsőoktatásban a docensi-professzori pótlékrendszerre, emellett
újabb 500 oktató részesül Széchenyi
ösztöndíjban. (Ez a minimálbér kétszerese. A szerz ő megjegyzése.)
A tömegképzés hatékonyságának
emelésére 150 milliárd forint világbanki hitelt kap a felsőoktatás, amihez a
kormány 100 milliárdot tesz hozzá.
Az infláció teszi lehetővé a felsőoktatásban a modernizációs politikát, mert
más formában, célzottan megy vissza
az a pénz, amit az infláció elvisz.
Gordos Géza, a BME rektorhelyettese a tudománypolitikáról egyetemi szemszögb ől beszélt. A tudománypolitika gazdái az állam, a társadalom és a tudóstársadalom. Az
állam biztosítja a keretrendszert a felsőoktatási törvénnyel és az akadémi-
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ai törvénnyel, valamint a finanszírozást. A felső oktatási törvény pozitívuma a doktoranduszképzés és a
modern finanszírozási rendszer. Hátránya, hogy vagy dolgoznak, vagy pályáznak a kollegák. A felsőoktatási és
az akadémiai törvény véget vetett a
két terület közötti vitának - állapította
meg a rektorhelyettes. Az egyetemek
több funkciót látnak el, így van kutató egyetem, tanító egyetem, szórakoztató egyetem és szolgáló egyetem. A felsőoktatási intézményekben
célok és mű ködés szerint megindult
differenciálódás nem tükröző dik a
felső oktatási törvényben, hiszen a
főiskolák és egyetemek közötti határ
kezd elmosódni. Helyesnek tartaná,
ha főiskola helyett főiskolai ill. egyetemi irányultságú felsőoktatási intézményrő l beszélnénk és további tagoltságot is helyesnek tartana. Például
3,5 év után a fizikus hallgató dönthessen, hogy mérnök vagy közgazdász lesz belőle. Hibának tartja, hogy
ismét kialakult a háromlépcsős tudományos rangsor, phD-habilitáció-akadémiai doktor. A K+F-re fordított egy
főre jutó összegek a következők: az
európai átlag 330$, Írország 138$,
Magyarország 35$. Ha szegények
vagyunk, ennyi jut. Veszélyesnek látja azt a nézetet, miszerint a piacgazdaságban az állam kivonul az alapkutatásból. Ez nem igaz sem az USAban, sem Európában. Magyarországon a gazdaság egyáltalán nem vesz
részt az alapkutatás finanszírozásában.
Végezetül arról hallottunk, hogy a
káderállomány értékelése módosításra szorul, hiszen egy oktató-kutató
különböző idő szakokban más-más
típusú tevékenységeket folytathat
magas színvonalon, az alapkutatástól a menedzselésig. (A szünet után
Vámos Tibor vezetésével vitára került sor.)

sorozatnak a konföderációk között, ugyanis a következő években is hasonl ó
helyzet elé kerülhetünk Olyan megoldást kell találnunk, ahol mindkét szféra
érdekei kölcsönösen és elfogadhatóan érvényesülnek.
Ilyen előzmények után vágtunk neki az idei esztendő 9. ÉT ülésének, am
a kormányzati oldal némi vihart kavaró napirend előtti hozzászólásával kezdő dött. Képviselőjük ugyanis,felolvasott egy nyilatkozatot, melyben örömét
kívánta kifejteni, hogy a TB Önkormányzatok „felálltak", s tisztségviselő ikel
is megválasztották, de a nyilatkozat kitért bizonyos ET-n belüli összefüggésekre is. A szociális partnerek azonban a közös öröm helyett másként reagáltak rá. Lényegében mindkét oldal visszautasította, mivel kioktatónak tartotta a hangnemét. Megjegyezték, hogy a kormánynak is nagy felelősége
volt az ügyek alakulásában, s „kész csodának" minosítették, hogy egy gyengén előkeszített törvény ellenére meg lehetett állapodni (csak sok ilyen „csodában" ne legyen részünk a jövő ben!). A nyilatkozatnak egyébként sikerüli
olyan indulatokat kiváltani, hogy — szinte pelda nélküli módon, de legalábt
is nagyon régóta nem fordult elő hasonló eset — a Munkavállalói oldal minden kepviseloje hozzászólt az ügyhöz. Az MSZOSZ és az Autonómok képviselői természetesen itt is kritizalták a KIÉT-ben kötött elő zetes megállapodást, a SZEF és az ÉSZT képviselői pedig visszautasították ezt a kritikát is .
Ezek után az már természetes volt, hogy az első napirendi pont: „Konzul.

táció az 1998. évi adótörvények tervezetér ől, valamint a jöv ő évi költségve.
tési el őirányzatokról' tárgyalása sem volt zökkenőmentes. A kormányzat
oldal szóvivője, a Pénzügyminisztérium államtitkára ugyanis javasolta, hogy
a két résztémát egyszerre tárgyaljuk. Mi ezt el tudtuk fogadni, megjegyezve
hogy a mai napot első fordulónak tekintjük, és szükségesnek tartunk e témákban egy második fordulót is. Ezzel a munkáltatók szintén egyetértettek
de ők a ket résztémát külön szerették volna tárgyalni, amit azzal is erősítettek, hogy két szóvivő jük is volt. Ezek után 10 perces szünetet kértek, majc
jelezték, hogy összefüggéseiben nem hajlandók tárgyalni a javaslatokat, de
a szakértők a részletkérdésekről tárgyalnak. A PM képviselője ezek utár
még azt is megjegyezte, hogy nem a kormány javasolta a téma halasztását ,
mire mi azzal reagáltunk, hogy mindennek hatása lehet a parlamenti vitára .
A napirend tárgyalása a PM képviselőjének szóbeli kiegészítésével kezdődött, melyben kiemelte az egyensúly javításáról szóló további törekvést, azt,
hogy a költségvetés nem javasol túlköltekezést (nem „választási" költségvetés), s hogy 99-re kívánunk „ráállni" arra a pályára, amit „Mastricht" követe
meg.
Oldalunk képviselője jelezte, hogy mi abból a szempontból nézzük a költségvetést, hogy az mennyire érinti a munkavállalókat, s az általunk kívánatosnak tartott gazdaságpolitikát mennyire támasztja alá. Megjegyezte továbbá: a kormány alapvető gazdaságpolitikai célkitűzéseivel egyetertünk, a különbségek a prioritásokban vannak.
A munkáltatók részéről külön szóvivő mondta el a költségvetéssel és a2
adókkal kapcsolatos gondjaikat. A kormányzati oldal válasza után futottunk
még egy kört, majd egy rövid ebédszünetet követően (az almás rétes egészen kiváló volt) megallapodtunk, hogy bizottsági szinten (Gazdasági- és
Szociálpolitikai Bizottság) folytatjuk a tárgyalást, s a konzultációt újabb plenáris ülésen folytatjuk.
Végezetül egy tájékoztatót hallgattunk meg az 1997. évi első félévi keresetalakulásokról, amely a minimálbérr ől és a versenyszféra bérajánlásairó
folytatott konzultációt készítette elő. E napirend még rövidebben zajlott le,
mint az elő bbi, bár ez is „megélt vagy két kört", ugyanis számok nem hangzottak el, csak szándékok, s így nem volt mirő l megállapodni, csak arrol,
hogy a konzultációt folytatjuk.

„A foglalkoztatás el ősegítésér ől és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1990
évi IV. törvény, valamint a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI törvény
módosítása" cím ű harmadik napirendi ponthoz, mivel szakértői szinten többször tárgyalták, a kormány nem kívánt kiegészítést fű zni (pedig nem ártot t
volna!). A szociális partnerek véleménye ugyanis meglehető sen eltért a kor.
mányetól, s ő t a munkáltatók nemcsak az eltérő véleményüket hangoztatták
hanem a napirendre tűzés idő pontját is: a munka világát erintő legfontosabt
törvény tárgyalását nem volna szabad 3. napirendi pontként péntek délutár
t űzni tárgyalásra. Azt hiszem, az előzmények után nem kelt meglepetést
hogy e napirendi pont tárgyalása se hozott különösebb eredményt és általános egyetértést.
Mindezek után megállapodtunk arról, hogy kb. három hét elteltével térünk vissza
a költségvetés és az adótörvények tárgyalására, majd berekesztettük az ülést.

Q-ti

Rendelet a posztdoktori
foglalkoztatásról
és a Bolyai János
kutatási ösztöndíjról
A kormány rendeletet alkotott a
tudományos fokozat megszerzését követő (posztdoktori) alkalmazásáról, valamint a kiemelkedő kutatói teljesítményt ösztönző és jutalmazó ösztöndíjas
támogatás megteremtésérő l.
A felső oktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény az európai gyakorlattal megegyező keretek közé helyezte a kutató-fejlesztő munkakörök betöltésére felkészítő képzést.
Évi 500-600 új tudományos fokozat
kiadása várható 1997 és 2000 között. A tudományos fokozatot szerzők legjobbjait a magyar kutatási
fejlesztési intézményhálózatban kellene tovább foglalkoztatni.
A posztdoktori foglalkoztatás történhet közalkalmazotti és egyéb
jogviszony alapján is. A rendelet a
kutatási versengést hangsúlyozó
életpályaszakasz beiktatását célozza. Az ágazati minisztériumok, közöttük az MKM feladata a posztdoktori alkalmazás pályázati rendszerének részletes szabályozása a
meglév ő források felhasználásával,
erre központi költségvetési többletforrást a kormány nem tervez.
A Bolyai ösztöndíj teremt hidat a
doktori hallgatók ösztöndíja és az
érett, kiváló kutatók-oktatók Széchenyi Professzori Ösztöndíja között.
A hármas ösztöndíjrendszer lefedi
a kutatói-fejlesztői életpálya egészét. A Bolyai ösztöndíj létrehozásával a kormány kiteljesíti a kiemelkedő tudományos-fejlesztési tevékenységgel társítható kiemelt anyagi megbecsülés versenyrendszerét,
amelynek kialakításához 1996-ban
kezdett hozzá.
A Bolyai ösztöndíj a tárgyévet
megelő ző évi legkisebb kötelez ő
munkabér háromszorosa, szja-köteles jövedelem, amelynek fedezetére az 1998. évi költségvetési törvény tervezetében 300 millió forint
szerepel az MTA fejezetében.
A posztdoktorként való foglalkoztatást és a Bolyai ösztöndíjat állampolgárságra tekintet nélkül, a kiválóság kritériuma lapján lehet elnyerni. Ez a nyitottság megfelel az Európai Unió alkalmazási politikájának
és a csatlakozás időszakában jól
felhasználható érv a magyar K+F
érv a magyar K+F szektor nyitottságának jellemzésére.
Budapest, 1997. szeptember 11.
[Magyar közlöny, 1997/80. szám,
5723. oldal, 156/1997(IX.19.)
Korm. rendelet]

Magyarországon
két év múlva

UNESCO
világkonferencia
A kormány döntött arról, hogy Budapest otthont adhat az UNESCO
1999-es Tudományos Világkonferenciájának, amennyiben a szervezet novemberi közgy ű lésén elfogadják a magyar javaslatot.
A tanácskozás fő célja, hogy a
természet- és társadalomtudományok képviselői kijelölték a XXI. század tudományának főbb fejlődési
irányait, különös tekintettel az etikai problémákra. Az előzetes elképzelések nagy hangsúlyt fektetnek a
tudomány és a politika valamint a
tudománypolitika kérdéseinek megvizsgálására. Az összes érdekelt
magyar fő hatóság és szervezet támogatja a javaslatot, mert meggyőződésük szerint fontos lenne, hogy
Magyarország fogadhassa az évszázad végének egyik legjelentősebb szellemi fórumát.
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1997. SZEPTEMBER/OKTÓBER

SZÓSZÓLÓ

Nyugdíjasok figyelmébe ajánljuk
Felhasználatlanul hever negyven milliárd forint a Munkaer ő-piaci Alapból

A járulékok csökkentését javasolták
Az alábbi sajtóközleményt a "Munkaerő-piaci Alap"-ot Irányító Testület (MAT) véleménye
az 1998. évi költségvetésének tervezetéről, valamint "A foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásról" szóló 1991. évi IV. törvény módosítási javaslatról, Böhm Zsuzsa
(ÉSZT) a testület munkavállalói oldalának soros elnöke bocsátotta a Szószóló rendelkezésére.
1. A MAT munkavállalói oldala
(továbbiakban: Oldal) nem tartja elfogadhatónak, hogy a Munkaerő piaci Alap (továbbiakban: Alap)
1998. évi költségvetésének tervezésénél lényegében változatlan járulékkulccsal számoltak az előterjesztők.
Javasolja az Oldal, hogy a mun-

káltatók által fizetett bérgarancia-járulék 0,3 százalékos mértéke a tervezettől (1998. április 1.) hamarabb,
1998. január 1-jétől szűnjön meg.
A munkavállalói járulék is hasonló
mértékben, legalább 0,3 százalékkal csökkenjen.
2. Az Oldal elfogadhatatlannak
tartja, és határozottan tiltakozik az

ellen, hogy az Alap többlete
(szuficitje) tovább nő, és — a kormányzati előterjesztés szerint —
1998-ban csaknem 40 milliárd forint lehet.
Az Alap bevétele és költségvetési egyenlege megfelelő fedezetet
biztosít a munkanélküli járadék
összegének emelésére. Erre figye-

Munkaer ő-piaci Alap (felhasználása jogcímenként)

A bevételek és a kiadások
Előirányzat
csoport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kiemelt
előirányzat
száma

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadói járulék
Munkavállalói járulék
Egyéb bevétel
Rehabilitációs hozzájárulás
Visszterhes támogatások törlesztése
Privatizációból
Szakképzési hozzájárulás
Szakképzési kamatmentes kölcsön
visszafizetés

1998. évi
előirányzat

91 562,7
31 164,7
597,2
3 200,0
100,0
6 000,0
4 000,0
100,0

Elői-

Ki-

rány- emelt
zat előicso- rányport
zat
száma
1.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Folyó bevételek
ÖSSZES BEVÉTEL
Folyó bevételek
Folyó kiadások
GFS. egyenleg

136 923,9
136 923,9
136 923,9
131 923,9
5 000,0

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

Aktív foglalkoztatási eszközök
Egyéb aktív foglalkoztatási eszközök
Foglalkoztatást fenntartó támogatás
Szakképzési célú kifizetések
Munkanélküli ellátások
Jövedelempótló támogatás
Bérgarancia-kifizetések
Rehabilitációs célú kifizetések
Megváltozott munkaképességű ek
támogatása
Atadott pénzeszközök
Alapkezelő nek működési célra
Alapkezelőnek felhalmozási célra
Munkaerő-piaci szervezetnek
működési célra
Munkaerő-piaci szervezetnek
felhalmozási célra
Működési célú tartalék
Munkaerő-piaci szervezet
fejlesztési program
Rehabilitációs célú fejlesztési program
Folyó kiadások
ÖSSZES KIADÁS

Új özvegyi nyugellátás
A törvény lehető séget ad az új szabályok visszamenőleges alkalmazására: ha az 1998. január 1-je elő tt megözvegyült özvegyi ellátásra jogosultak számára az új szabályok szerinti
ellátás kedvezőbb, a jelenlegi ellátásuk helyett ez jár számukra. A választás az 50 százalékos mérték ű, de
a saját nyugdijra tekintettel részösszegben, illetve egyáltalán nem
folyósított özvegyi nyugdíj és a 20
százalékos mérték ű, de korlátozás
nélkül folyósítható özvegyi ellátás
közötti választást jelenti.
A korábban megözvegyült, özvegyi
ellátásra jogosultak személyi körébe
tartoznak azok az özvegyek, akiknek
házastársa (élettársa) a halála időpontjában rendelkezett a jogosító feltételekkel (I. 1.a) pont) és az özvegy
a) a házastárs halálakor betöltötte az
öregségi nyugdíjkorhatárt (1998 elő tt
nők: 55 évet, férfiak 60 évet), rokkant
volt, vagy 2 árvaellátásra jogosult gyermekeket nevelt, vagy
b) az a) pont szerinti jogosultsági
feltételek a házastárs halálától számított 10 éven, illetve 1993. március 1-je
elő tti elhalálozás esetén 15 éven belül
bekövetkeztek.
Az a), vagy b) pont szerinti jogosultsági feltételekkel számos olyan özvegy
is rendelkezett korábban is és jelenleg
is, akinek állandó özvegyi nyugdíjat —
a saját nyugdíjának összegére tekintettel — egyáltalán nem folyósítottak. Ok
is jogosultak 1998. január 1-jétől a 20
százalékos mérték ű özvegyi ellátásra.
Az a), vagy b) pont szerinti jogosultsági feltételekkel számos olyan özvegy
is rendelkezett korábban is és jelenleg
is, akinek állandó özvegyi nyugdíjat —
a saját nyugdíjának összegére tekintettel — egyáltalán nem folyósítottak. Ok
is jogosultak 1998. január 1-jétől a 20
százalékos mérték ű özvegyi ellátásra.

Millió forintban

Konkrét példák
a) 1977-ben megözvegyült, ma 75
éves n ő a nyugdíjra jogosult, illetve már
nyugdíjas házastársa elvesztésekor
betöltötte az 55. évét, életkora alapján
tehát már 1977-ben és ma is jogosult
özvegyi nyugdíjra. De neki a saját nyugdíja akkor is és jelenleg is magasabb
összeg ű volt, mint a saját és az özvegyi nyugdíj együttfolyósítására el őírt
összeghatár, de magasabb volt a nyugdíja az özvegyi nyugdíjnál is (férje nyugdíjának 50 százalékánál). Ezért ő a
házastársa halálát követ ően egy évig
járó ideiglenes özvegyi nyugdíjat követ ően állandó özvegyi nyugdíjat egyáltalán nem kapott, bár özvegyi jogosult
volt, de a folyósítási korlát miatt az állandó özvegyi nyugdíját szüneteltették.
E példa szerinti özvegyünket 1998. január 1-jét ől megilleti a férje 1997. évi
szintre átszámitott nyugdíjának a 20
százaléka.
b) 1977-ben megözvegyült nő ma
66 éves, a jogszerző házastársa halálakor 45 éves volt, ekkor életkora
alapján nem volt jogosult állandó
özvegyi nyugdíjra, de rokkant sem
volt, csak egy árvaellátásra jogosult
gyermeket nevelt (nem kettő t). özvegyünk 1987-ben — tehát az akkor
ervényes 15 év jogosultsági feléledési idő n belül elérte az 55. év korhatárt, s ettől kezdve állandó özvegyi
nyugdíjra jogosulttá vált. Ha azonban
az ó saját nyugdija 1997-ben az a)
példához hasonló magas összegű
volt, szintén az a) példa szerinti özvegy sorsára jutott: jogosultsága ellenére nem folyósították számára az
özvegyi nyugdíjat. Most ő is a 20 százalékos mérték ű özvegyi nyugdíjat
fogja kapni.
c) E példa szerinti özvegyünk a b)
példa szerinti jellemz őkkel bír, egyetlen
eltérés van, a saját nyugdíja kevesebb,

1998. évi
előirányzat

28 500,0
4 100,0
59 163,3
20 260,1
420,0
1 300,0
7 000,0
275,0
17,0

lemmel az Oldal kezdeményezi,
hogy 1998-tól növekedjék a munkanélküli járadék legalább olyan
mértékben, hogy az tartsa meg reálértékét, és felső határa az öregségi nyugdíjminimum 90 százalékának háromszorosa legyen.
3. A munkavállalók és a munkáltatók a munkahelyüket elvesztőkkel
való szolidaritás jegyében fizetik a
munkaer ő-piaci célú közterheket,
ugyanakkor az így képződött bevételt nemcsak a munkanélküliség
megszüntetésére, illetve a munkanélküliek ellátására fordítják.
Mindezek miatt az Oldal kifogásolja, hogy az Alap költségvetése
továbbra is tartalmaz olyan kiadásokat, amelyeket nem a munkaerő piaci célú pénzeszközökből kell finanszírozni (például jövedelempótló támogatás).
Az Oldal elfogadhatatlannak
tartja, hogy az Alapból 7 milliárd
forint átadására kerüljön az állami
költségvetésnek rehabilitációs célú
kifizetésekre. A rehabilitáció állami
szociális feladat, és azt nem a
munkaerő-piaci célú pénzeszközökből kell finanszírozni.
4. Az Oldal helyesli, hogy az Alap
1998. évi költségvetésének tervezésénél — az indokoltnál és a lehetségesnél alacsonyabb mértékben ugyan, de — az aktív eszközök szerepe növekvőben van. Az
Oldal támogatja azt az elképzelést,
amely szerint a foglalkoztatási alaprészből 25 milliárd forintot terveznek a megyei munkaügyi tanácsok
részére decentralizáltan elosztani.
5. Az Oldal nem támogatja "A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról" szóló törvény
tervezett módosítását. A módosítás

a munkavállalók által több év óta
szorgalmazott ellentmondásokat nem
szünteti meg, a szabályozási hiányosságokat nem rendezi, és lényegi koncepcionális változásokat nem
tartalmaz.
Az Oldal koncepcionális változásnak tekintené az Alap irányítása önkormányzati jellegének erősítését, amely mind a döntési jogosítványok növelését, mind pedig a
gazdálkodási önállóság bő vítését
eredményezhetné.
Lényegi változást az jelentene, ha
a törvényi szabályozás a biztosítási
elv érvényesülését segítené elő, továbbá a munkanélküliség teljes időtartamára járó ellátást tenne lehetővé.
Hiányolja az Oldal azt is, hogy
az aktív foglalkoztatási eszközök
(amelyek segítségével a munkanélküliek visszakerülhetnek a munkaerő-piacra) alkalmazása nem kellően összehangolt és hatásfoka nem
kielégítő .
Böhm Zsuzsa
Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés
Fehér József
Szakszervezetek Együttmű ködési
Fóruma
Horváth Lajos
LIGA Szakszervezetek
Lengyel Zoltán
Munkástanácsok
Országos Szövetsége
dr. Pék Zsolt
Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége
Tóth Mihály
Autonóm Szakszervezetek
Szövetsége
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? szerkeszt ő rovata

388,5
150,0
1 000,0
300,0
131 923,9
131 923,9

mint a jelenleg el őírt 20.400,- forint
együttfolyósítási összeghatár. Ma számára a postás 20.400,- forintot kézbesít, ebb ől a saját nyugdíja 19.000,- forint, az özvegyi nyugdíjából folyósítható
rész pedig 1.400,- forint. Az elhunyt
házastársának az 1997. évre számított
nyugdíja 20.000,- forint, ennek 20 százaleka 4.000,- forint özvegyi nyugdíj
megilleti özvegyünket, így 1998. január
1-jét ől 19.000,- + 4.000,- = 23.000,forint nyugdíjat fog kapni. (Természetesen mindkét nyugdíj az éves nyugdíjemelés szabályai szerint emelésre kerül.)
d) Az előző példánkban szereplő
özvegynek a saját nyugdíja kevesebb
volt 'és ma is kevesebb (16.000 forint), mint a férje nyugdíjának 50 százaléka, de az 50 százalékos özvegyi
nyugdíj magasabb az együttfolyósítass összeghatárnál, 22.000 forint.
Ebben az esetben az özvegyünknek
jelenleg a két nyugdíj közül a kedvezőbbet folyósítják: 22.000 forint özvegyi nyugdíjat, a saját 16.000 forint
nyugdíjának folyósítása szünetel.
1998. január 1-létől özvegyünk 16.000
forint saját nyugdíja mellett megkapja a 20 százalékos özvegyi nyugdíjat
8.800 forint, így összes ellátása
24.800 forint lesz (jövő évi nyugdíjemelés nélkül).
A példa szerinti esetekben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel az érintett özvegyek minden olyan adata, amely a kedvezőbb
ellátás meghatározásához szükséges,
így a NYUPIG hivatalból, külön kérelem nélkül hoz határozatot az özvegyi
nyugdíj új összegéről. Ezt természetesen csak azoknak az özvegyeknek az
esetében tudja megtenni, akik a megözvegyüléskor, illetve b) példa szerinti
esetben a jogosultság feleledésekor az
özvegyi nyugdíj-igényüket benyújtották.
Ha ez nem történt akkor meg, az érintett özvegyeknek most kell igénybejelentést tenniük, a szokásos özvegyi
nyugdíj igénybejelentő nyomtatványon.

A t űzgömbjelenségek természete
Többen érdeklődtek a tűzgömbjelenség mibenlétér ől. Nem tudom,
válaszolt-e valaki rá érdemben. Röviden összefoglalom, amit érdemes
tudni róla.
A „tű zgömb" nem más, mint egy Új özvegyi nyugellátás „nagyra nőtt

meteor". Persze a folyamat iránya a valóságban éppen fordított. A világű rben mindenféle dolog kering, és ezek néha bizony ütköznek egymással (finoman vagy kevesbé finoman). De nem is ez termeli manapság a
„kozmikus törmelék" jelent ő s részét, hanem a Nap közelébe tévedt
üstökösök szétdarabolódása. Az üstökösök a jelenlegi elképzelések
szerint a Naprendszer szélső régióban található „üstökösfelhőből" bebetévednek a Nap közelébe. Itt azután szomorú sors vár elég nagy
részükre: anyagszerkezetüket - ami illékony Új özvegyi nyugellátás „gázjégbe" ágyazott szilárdabb szemcsékként képzelhető el, mint egy „piszkos hógolyó" - alaposan megviseli a napközelség heve. A jég elpárolog
(szublimál) - ezt és a magával ragadott port látjuk az üstökös csóvájaként -, a szilárdabb szemcsék pedig „kiszabadulnak", s idő vel szétszóródnak az üstökös pályája mentén, majd még nagyobb térségben. Nagyjából így keletkeznek a meteorrajok, illetve a METEOROIDOK.
A meteorjelenség nem más, mint amikor egy ilyen szerencsétlen sorsú darabka belevágódik Földünk légkörébe. Még szerencse, hogy van
légkörünk, érdemes megnézni egy távcsövön keresztül a Holdat! Hogy
mi lenne errefelé is, ha nem lenne légkörünk. Egy átlagos „hullócsillag"
esetében nem kell hatalmas méretekre gondolnunk: a légkörbe 30-40
km/s sebességgel belépő GYUFAFEJ NAGYSÁGÚ meteoroid-darabka
a legfényesebb csillagok fényességével vetélkedő fényjelenséget okoz!!
(Az energia nagysága a sebességben rejlik.)
Persze nem magát a felizzó darabkát látjuk, elég szép teljesítmény
lenne nagyjából 100 km távolságból - ugyanilyen ilyen magasságban történik tipikusan megsemmisülésük! Az ionizáció egy elég nagy cső alakú
légteret érint - teljesen hasonlóan egy villámlás ioncsatornájához. Fényes
tű zgömbök után esetleg percekig is látszik a „maradandó nyom", amint
rendesen sodródik (kiszámítható!) hatalmas sebességgel a magaslégköri
áramlatok hátán. A por azután lassan lefelé lebeg a légkörben, megfelelő
technikával nagyszerű en kimutatható a csapadékban.
Vannak az év során „tű zgömbaktív" idő szakok, amelyek egy része
meteorrajokhoz kapcsolható, más részük nem nagyon. (Azaz valószínű leg dehogynem: olyan rajokról lehet szó, amelyek sokkal inkább nagyobb meteorokból, t űzgömbökb ől állnak!) Ilyen idő szakok például: január vége, május közepe, július vége (Aquaridak), szeptember közepe
november eleje, közepe (Tauridak). Ezek közül a novemberi az idén
épp újholdas idő szakra esik. Érdemes vadászni t űzgömbökre: korábbi
tapasztalataink szerint szinte minden éjszakára esik egy-két olyan, amit ől
kivilágosodik az egész égbolt!!!
Ha akadna valaki, aki nem látott meteor-tű zgömbjelenséget, és nem
is tudja elképzelni, milyen is az, nézze meg az animackot:
ftp://ftp.mcse.hu/pub/astro/misc/peekskil.mpg (cca. 1 MB)
A videofelvétel egy híres amerikai tű zgömbhullás pillanatait mutatja
be egy esti baseball-meccs „melléktermékeként". (A menet közben a
kamerába vakító nagy fény a telehold!) A jelenség földet ért darabja
New York külvárosában landolt egy autó motorházán, amint az utolsó
(hatásvadász) képkockákon megszemlélhető . A biztosító persze nem
fizetett, de a tulaj mégsem járt rosszul a meteorit eladott darabkáinak
árából!)
Tepliczky István csillagász

