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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Marosi Sándor akadémikus

Néhány megjegyzés az alapkutatások
finanszírozásáról
Hosszú tudománytörténeti fejlődés során, jórészt tapasztalati és
gyakorlati alapon, az egyetemes
tudomány diszciplináris differenciálódásával is összefüggésben különült el a spontán megismerési
folyamatokat tudatosan kiegészítő-felváltó kutatási tevékenység
különböző - közelebbi és távolabbi, elméleti és gyakorlati - célokat
szolgáló, ma mar általában alap-,
alkalmazott, illetve fejlesztést-gyakorlati feladatmegoldást rövidebb
távra, sőt közvetlenül elősegítő kutatásra.
Ez oda vezetett, hogy az úgynevezett alapkutatások jórészt felsőoktatási és akadémiai intézmények feladataivá váltak, míg a kormányzati, tervezési-szervezési,
gazdasági-termelési szférában,
tárcák, vállalatok, gazdaságok stb.
égisze alatt közvetlen fejlesztésiinnovációs feladatmegoldást szolgáló kutató intézmények létesültek-működtek, jó esetben mű ködnek.
Ez eleve meghatározta a finanszírozás alapját is, aminek az
alapkutatások esetében az állami
költségvetési támogatás volt a biztosítéka. Ehhez persze hozzátartozik, hogy pl. a tanszéki alapkutatások
is
közvetve
„hasznosul(hat)nak" az oktatásban, vagyis alkalmazott kutatásnak is minő sülnek. Mégis a
fentebbi elkülönítést tükrözte-tükrözi mindmáig az a szervezetileg
is megnyilvánuló finanszírozási
gyakorlat, hogy alapvető en az
OTKA alapkutatásokat, míg az
OMFB fejlesztést szolgáló kutatásokat támogat.
A fenti elsődleges megkülönböztetés persze aligha értelmezhető
mereven, hiszen még újabban is,
az AKT, illetve kuratóriumai által
kidolgozott kutatásértékelési alapelvek is tartalmazzák-megkülönböztetik mind az úgynevezett
publiká-ciócentrikus (alap)kutatási
tevékenységet, mind a feladatorientált (alkalmazott) kutatást, fejlesztést, sőt - ha gyakorlatilag nem
is megfelelő súllyal - „a hazai tudományosság számára nélkülözhetetlen" kutatási szakmai tevékenységet is. Ráadásul számos
akadémiai intézet eme mindhárom
tevékenységi körben működik.
Talán az sem véletlen, hogy a
tudományos fokozatok megszerzésének feltételeként szereplő
disszertációk tézisei hagyományosan megkívánt tematikájának elengedhetetlen fejezete a kutatáseredmények „alkalmazhatóságá"nak összefoglalása.
Ezek szerint is - legalábbis sok
esetben és sok tudományterületen - egymást kiegészítő, sőt egymásra épülő kutatási tevékenységről van szó, „elmélet és gyakorlat egységé"-ről, akkor is, ha az
is vitathatatlan, hogy a természeti, társadalmi, gazdasági folyamatok, törvényszerűségek feltarását,
fizikai, kémiai, biológiai, társadalmi mozgásformák megismerését
célzó alapkutatások gyakran csak
jelentős időbeli késéssel, illetve
közvetve szolgálják a társadalmat,
ám a tudomány belső igényein-fejlődésén kívül az oktatást, a közmű velődést közvetlenül és gyorsan is szolgálhatják, s ezáltal is

megalapozzák a későbbi alkalmazott-fejlesztő-innovációs kutatási
célokat.
Amikor az utóbbi évtizedekben
a kormányzati munka, a tervező,
fejlesztő és irányító állami intézmények, tárcák, termelő vállalatok,
gazdaságok céljai-érdekei lehetővé tették, sőt felismert érdekeik kifejezetten meg is kívánták, gyakran és nem kis összegekkel támogattak-finanszíroztak olyan
kutatási tevékenységeket-munkálatokat, amelyek közérdeket szolgáltak, egyúttal alapkutatási feladatok közvetlen megoldását segítették elő. Hiszen ezek elvégzése (eredeti adatgy ű jtés, laboratóriumi vizsgálatok tömegének feldolgozása, értékelése, publikációs és térképi megjelenítése-kivitelezése) igen költségigényes,
csak akadémiai költségvetési támogatásból megoldhatatlan volt.
Csupán egy-két példa a nem távoli múltból: az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet szervezőikutatói-szerkesztői irányításával
kereken kétszáz, a legkülönbözőbb - úgynevezett élettelen, élő
természettudományi és társadalomtudományi - szakterületet képviselő kutató kollektív munkájával,
több tucatnyi „szponzor" anyagi
támogatásával született meg a
nagy nemzetközi elismerést is
szerzett, méltán Széchenyi díjjal

kitüntetett, a hazai társadalom és
gazdaság, oktatás-közművelődés
számára nélkülözhetetlen, magyar
és angol nyelv ű monumentális
térképmű sorozat, Magyarország
Nemzeti Atlasza. Hatalmas teljesítmény volt az MTA korábbi főtitkárának irányításával, kutatók százainak közremű ködésével Magyarország a9roökológiai potencialjának felmerése-értékelése és
közreadása, ami ugyancsak feltételezte jelentő s küls ő anyagi
forrás-finanszírozás biztosítását.
De így volt ez különböző területés településfejlesztési-rendezési
feladatok-célkit ű zések tudományos megalapozását, sikeres termelési tevékenységeket szolgáló
kutatások elvegzesét lehető vé
tevő-serkentő szponzorálások révén is.
Az ilyen alkalmazott-fejlesztő kutatási megbízások-támogatások ismerjük el, sőt tudatosítsuk magunkban - igen jelentős mértékben tettek lehető vé alapozó alapkutatásokat is. S ez az a finanszírozási forráscsomag, ami az
utóbbi években rendkívüli mértékben beszűkült. Kevés a rövid
távú megtérülés reményében bízó
tőkeerős hazai érdekelt, kutatást
finanszírozó megrendelő. Csak
remélni lehet, hogy akadémiai el
nökünknek a vállalkozói szféra

Ez az év jól kezdődik!
Az MTA költségvetése tartalmazza
közalkalmazottainak
idei béremelésének fedezetét.
(Reménykedjünk, hogy ez nem csak
az országgy űlési választások évében lesz így.)

Keszthelyi Lajos akadémikus

Alapkutatás finanszírozásáról
Magyarországon

Magyarországon alapkutatás lényegében egyetemeken és főiskolákon, valamint az Akadémia kutató intézeteiben folyik. Mindazok,
akik ebben részt veszünk, úgy gondoljuk, hogy az alapkutatás finanszírozása állami feladat. Az állam
fenntartja az egyetemek, főiskolák
infrastruktúráját (úgyahogy), újabban némi célzott támogatás is jut
a kutatásokra, amelyet pályázat
útján lehet elnyerni. Különleges
segítséget jelentett a FEFA során
nyújtott támogatás. Ez némileg
enyhítette a súlyos lemaradást. Az
akadémiai kutatóintézetek esetében ma rosszabb a helyzet, mert
még az infrastruktúrára sem elég
a költségvetési juttatás.
Mindkét kutatóközösség további
(Folytatás a 2. oldalon) forrásokat keres. Áttételesen az ál-

lami támogatás az OTKA és az
OMFB lehetősége, amelyeket pályázat útján lehet elnyerni. Az
OMFB támogatást csak úgynevezett fejlesztő kutatásokra lehet
nyerni, és részben vagy egészben
vissza kell fizetni. Ha csak ezek a
források lennének, akkor nagyon
szomorú helyzetbe jutna Magyarországon a kutatás. Tapasztaljuk,
hogy nemzetközi pályázatokon
részt véve, más országok kutatóival együttműködve eredményesebbek lehetünk, de itt már bizonyos
mértékben alárendelt szerepet játszunk. Az igazán helyes az lenne,
ha a finanszírozás döntő részben
biztos, országon belüli lehetőségeken nyugodna. A jelen kormány
politikáját figyelve kevés remény(Folytatás a 2. oldalon)

Makara B. Gábor, a tudományok doktora

Gondolatok a tudományos
alapkutatások finanszírozásáról
Először is tisztázzuk, miben is
különbözik az alapkutatás az innováció többi területétől? A vita
már itt felizzik, mert komoly következményei lehetnének annak,
ha egy szervezetet, kutató közösséget besorolnak vagy az egyik,
vagy a másik területre. Más lehet
az adózás, más a működési forma. Más a támogatás összege! Az
MTA intézetei 1992-95 közötti teljesítményének értékelése során
világossá vált, hogy alig vannak
olyan szervezetek, akik a tisztázásban érdekelteknek éreznék
magukat.
Vannak olyan kutatások, amelyeket kizárólag a tudomány bels ő összefüggéseivel a kutatói kíváncsiság vezérel, vagy amelyekről pillanatnyilag nem mondható
meg, hogy sikeres kutatás esetén
az eredmények hol hasznosulnak
majd. Egy biztos: eredményei a
tudomány mű velői számára erkölcsi sikereket hoznak, a gazdasági-társadalmi haszon előbb-utóbb
meglesz, de a kutatás indulásakor — sajnos — konkrét haszon
nem látszik. Véleményem szerint,
ezeknek finanszírozására az
egész fizetőképes társadalom (az
adófizetők) és képviselő jük (az
állam) a hiVatott, hiszen ezek a
kutatások sokféleképpen szüksé-

gesek az egész társadalom jövője számára. Azokban a társadalmakban, ahol a civil szféra erős,
valamint (becslésem szerint, nem
több, mint 10 százalék) finanszírozásában ezek is részt vesznek,
de sehol nem tudják helyettesíteni az össztársadalmi szerepvállalást, az adókból történő finanszírozást. Az alapkutatások közhasznúak, közcélúak, végzésük a köz
szolgálatában történik. Eredményeiket a nyilvánosság elé tárják,
azokat bárki hasznosíthatja, az
alapkutatás sikerességét a nemzetközi (benne a hazai) tudományos közösség értékítélete minősíti.
A tudományos kutatásnak a lényegesen nagyobb, nem-alapkutatási része tartozik abba a kategóriába, amely valamilyen feladatra orientált, és már a kutatás idején hasznosulása látható. Ezen
kutatások eredménye elsősorban
egy szű kebb, kisebb társadalmi
kör (kisebb vagy nagyobb vállalkozás, gazdasági ágazat) számára fontos, és ott a megoldás gyakran gazdasági előnnyel jár. A mai
uralkodó gazdaságpolitikai filozófia szerint ezeket a kutatásokat
azoknak kellene finanszírozni, akik
az első dleges haszonélvez ő k,
akiktől elvárható, hogy a feladat

megoldását megrendeljék. Ez a
kör lehet az érdekelt vállalkozás
mellett ágazati, területi vagy állami szervezet is, a konkrét helyzet
és érdekviszonyoknak megfelelően. Ezeknek a kutatásoknak az
eredményességét első sorban a
megrendelő tudja eldönteni, és
csak másodlagos (de egyáltalán
nem jelentéktelen) a keletkezett új
ismeret közzétételében jelentkező
társadalmi haszon. Ezen tudományos tevékenységek egyik részét
alkalmazott kutatásnak, másokat
fejlesztésnek szokás nevezni.
Az alapkutatások és a többi kutatási tevékenység elválasztása
nem lehet merev, és gyakran
használják érvnek azt a vitathatatlan tényt, hogy néha egy-egy
konkrét kutatási kérdésről nehéz
eldönteni, vajon elsősorban alapkutatási, vagy elsősorban valami
más. Az uralkodó zű rzavarban
találni olyan tudományos kérdést,
amelynek megoldásához kereskedelmi, vállalkozási érdek f ű ződik,
és ennek megfelelően alkalmazott
kutatásként is kezelik.
Nézzük ezután az érdekeket. Érdekes lenne megvizsgálni, hogyan
alakulhatott ki a mai zű rzavar, kinek érdeke ez? Az utolsó 20 évben alkalmazott számos finanszírozási (koncepciónak nem mindig

nevezhető) megoldás zavart keltett minden érdekeltben, és a hanyatló, alulfinanszírozott kutatási
és felsőoktatási ágazatokban csak
azok maradtak talpon (és itthon),
akik sikeresen alkalmazkodtak a
tisztázatlan viszonyokhoz, így is
életképesnek bizonyultak. A viszonyok tisztázása, a helyzet felmérése, megismerése és tiszta, világos játékszabályok kialakítása,
tehát, a legtöbb szereplőnek nem
kedvez, hiszen esetleg pozíciója
romolhat a tisztázás következtében. Miért nem érdeke ma az elsősorban az alapkutatásban dolgozóknak a helyzet tisztázása?
Miután az (állami) finanszírozás
elégtelen és sokcsatornás, az
alapkutató abban érdekelt (néha),
hogy eséllyel induljon harcba az
alkalmazási, fejlesztési, oktatási
(egyáltalán bármilyen) pénzekért,
mert így talán fenn tudja tartani
magát és kutatásait.
Miért nem érdeke ma a tisztázás az alkalmazott kutatásokat
végzőknek? Ennek pénzügyi és
sokcsatornás, a vállalkozói finanszírozási piac pedig végzetesen
beszűkült a rendszerváltás óta, az
alkalmazott kutatónak is meg kell
szereznie minden számára elér(Folytatás a 2. oldalon)
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Néhány megjegyzés
az alapkutatások finanszírozásáról
(Marosi Sándor írásának folytatása az 1. oldalról)
jeles képviselőihez intézett felhívása minél kedvezőbb visszhangra talál, meg az is, hogy az
úgynevezett stratégiai kutatások
kiemelt témakörei minél több külön támogatást nyernek el, hiszen
ezek össztársadalmi érdekeket
is szolgáló alkalmazott-fejlesztő kutatáseredményeket ígérnek, ám az alapkutatásokra rendelkezésre álló szű kös keretbő l
aligha finanszírozhatók. Sőt! Az
ilyeneket és közvetve hasonlóan
közérdeket szolgáló alapkutatásokat is kívánatos lenne fokozottabb
mértékben megemelt állami költségvetési keretbő l és célorientált
támogatási összegekből finanszírozni, nem pedig az eddig biztosított rendkívül csekély akadémi-

ai alapkutatási keretekbő l megvalósítani. Ezáltal a szűkös anyagi hátterű alapkutatási tevékenység is némi közvetett többlettámogatást élvezhetne, ami sokkal inkább kívánatos lenne, mint a fordítottja, vagyis az elsőrenden akadémiai-fels őoktatási alapkutatás
profilú, igen szűkös finanszírozási
keretből közvetlenül alkalmazható-fejlesztő kutatáseredményeket
célzó tevékenységet (is) végezni.
Végül is a jelenlegi körülmények
között azt kellene elérni, hogy a
központi költségvetés érzékelhetően nagyobb összegekkel, a jelenleginél fokozottabb mértékben
finanszírozza az úgynevezett
konszolidáció után az akadémiai
intézethálózatban folyó színvonalas alapkutatási tevékenységet, amit OTKA és egyéb - nem

kis mértékben nemzetközi pályázatokon elnyert - támogatások, felsőoktatásban a FEBA s egyéb források egészítenének ki. Am legyen
kellően megbecsült az az akadémiai intézeti tevékenység is, amely
többletbevételt biztosít, különösen
olyan munkálatok-eredmények ellentételezéseként, amelyek közvetlenül vagy közvetve alapkutatási
célok megvalósítását is elősegítik,
vagy - mint ez gyakran előfordul megszületett alapkutatási eredmények gyakorlati hasznosításával,
„eladásával" párosulnak. Hiszen
nem csupán az az elismerést érdemlő alapkutatási eredmény, ami
a tudomány belső fejlődését segíti
és a távoli jövőben - esetleg hasznosul a társadalom számára,
hanem azt is, amely már rövid távon hasznosítható.

Alapkutatás finanszírozásáról
Magyarországon
(Keszthelyi Lajos írásának
folytatása az 1. oldalról)
van egy tisztességes anyagi ellátásra, amely a költségvetésen alapulna. Tanácsokat kapunk, hogy
menjünk a piacra, nyerjünk megrendeléseket a vállalatoktól. Aki ebben
az országban él, az tudja, hogy ez
nem igazán eredményes út. Akkor
mi legyen? Nyugodjunk bele a lassú sorvadásba, amely a meglévő,
jó nemzetközi hírnevünket, az ország szellemi kapacitásának elvesztéset eredményezte? Két régebbi
élményemet szeretném itt ismertetni. 4-5 évvel ezelőtt az SZBK egyik
nagyon lényeges tudományos eredményéről írtak az újságok. Az OTP
(tőkeerős cég) vezetése felfigyelt a
hírre, és rövidesen meglátogatott
bennünket a helyi fiók megbízottja.
Megbeszéltünk bizonyos részleteket, kaptunk ígéreteket, de csak azt.
A kutatás eredményeire alapozva

egy kanadai cég létesült, amely biztosítja a kutatáshoz szükséges
anyagi feltételeket. Jó ez nekünk?
Nem jó. Jó ez az OTP-nek, gondolom, nem jó. Szerintem sokkal több
szervező, tájékoztató munkát kellene végeznünk a hazai cégek körében, hogy megértsék, hogy nekünk
igazában nem az a jó, ha kutathatunk, hanem az, ha eredményesen
kutathatunk. Es ez a cégeknek, de
mindenkinek jó. Indítványozzuk,
hogy tudományt támogató alapítványokba is fizessenek. Ugyan ennek
talán kisebb a látszólagos reklámértéke rövid távon, de hosszú távon biztosan nagyon nagy. Példa is
van, a Soros Alapítvány. Fontos
lenne bevonni a megkeresendők
körébe azokat a szervezeteket,
amelyek tulajdonképpen a kutató
helyeken megtermelt know-how-ra
alapozva termelnek nagy nyereséget. (Itt gondolok például a KFKI-

ból kinőtt rt.-re és kft.-re. Itt erkölcsi
kötelesség is lenne valamit visszacsorgatni.)
A másik lehetőséget izraeli kollégáktól hallottam. Ez már állami feladat lenne. Az izraeli-amerikai tudományos együttműködés pénzalapjárol van szó. Elmondták a kollégák, hogy Izrael adósságából
Amerika egy bizonyos összeget elengedett azzal, hogy ezt az együttműködés programjára használják.
Ugyan Izraelben csak az összeg
felszabaduló kamatját kapják meg,
de az is nagy segítség. Nem lehetne ezt a mi kormányunknak is megpróbálni? Azt hiszem, adósságunk
bőven van. Talán a nemes cél ezt
a lépést megengedné, és nem válnánk adósságátütemezőkké.
Amint látjuk, jó példákat követve
nálunk is juthatna több pénz a kutatásra, persze ismeret és jóindulat kell hozzá.
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Új AKT-tagok
Elnök: Keviczky László, az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára
Tagok: Bencze Gyula, a fiz. tud. doktora, KFKI RMKI
Böhm Antal*, a szociológiai tud. kand., Politikai Tudományok Intézete
Demetrovics János, az MTA rendes tagja (matematikai tud.),
SZTAKI
Dézsi István*, a fiz. tud. doktora, KFKI RMKI
Erdő s Tibor, az MTA rendes tagja, Közgazdaságtudományi
Kutatóközpont
Faigel Gyula, a fiz. tud. kand., Szilárdtestfiz. és Opt. Kutatóintézet
Fazekas Károly*, a közgazd. tud. kand., Közgazdaságtudományi Kutatóközpont
Feund Tamás*, az orvostud. doktora, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Hajós György*, a kém. tud. doktora, Kémiai Kutató Intézete
Hunyady György, a pszichológiai tud. doktora, ELTE Bölcsészettudományi Kar
Hudecz Ferenc*, a kém. tud. doktora, ELTE Pedtidkém. Kutatócsoport
Kéri György*, a biol.tud. doktora, SOTE EKSZ Pedtidkém. Tkcs.
Király Zoltán*, az MTA rendes tagja (agrártudomány), Növényvédelmi Kutatóintézet
Kollár János*, a fiz. tud. doktora, Szilárdtestfizikai és Opt. Kutatóintézet
Lapis Károly, az MTA rendes tagja (orvostudomány), SOTE 1.
sz. Pathológia
Lukács József, az MTA rendes tagja (műszaki tud.), Molek.
Szerk. Tkcs. 1088 Bp. Puskin u. 11-13.
Marosi Sándor, az MTA levelező tagja (földrajztud.), Földt. KK
Földrajztud. Kutatóintézet
Mészáros János, az MTA rendes tagja (állatorvostud.), Állatorvostudományi Kutatóintézet
Monostori László*, a műszaki tud. kand., SZTAKI
Pálinkás Gábor, az MTA levelező tagja (fizikai tud.), Kémiai
Kutató Központ Kémiai Intézete
Párducz Árpád*, a bio!. tud. doktora, SZBK Biofizikai Intézet
Patthy László, az MTA lev. tagja (biológiai tud.), SZBK Enzimológiai Intézet
Poszler György, az MTA rendes tagja (irodalomelmélet), ELTE
Esztétikai Tanszék
Standeisky Éva, a tört. tud. kand., Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokum. és Akadémiai Kut. helye
Szakály Ferenc, az MTA levelező tagja (tört. tud.), Történettudományi Intézet
Szász Domokos*, az MTA rendes tagja (matematikai tud.),
Matematikai Kutatóintézet
Vesztergomi Viktor*, a földtud. kand., Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete
Tétényi Pál, az MTA rendes tagja (kémiai tud.), Kémiai Kutatóközpont Izotóp és Felületkémiai Intézet
* (a csillaggal jelölteket a kutatói fórum választotta)

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Új OTKA-törvény
Az Országgy ű lés 1997 decemberében új OTKA-törvényt fogadott el, amely nem az előző módosítását jelenti. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI.
törvény elolvasható a Magyar
Közlöny (1997.) 112. számában
a 8351. oldalon.

OMFB-vezető k
kinevezése
1997 decemberében lejárt az
OMFB Tanácsa tagjainak kinevezése. A tanács elnökévé három
évre dr. Bihari Istvánt nevezték ki.
A tanács újonnan kinevezett tagjai:
dr. Szili Katalin (Környezetvédelmi és Településfejlesztési Min.)
dr. Geleji Frigyes (Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Alapítvány)
dr. Ginsztler János (BME)
dr. Havass Miklós (MTESZ)
dr. Horváth Mátyás (BME)
dr. lnzelt Annamária (Innovációs
Kutatóközpont)
dr. Keviczky László (MTA).

KSZ-regisztrálás
A munkaügyi miniszter az Érdekegyeztető Tanáccsal egyetértésben megállapodott arról, hogy

szükséges a kollektív szerződések
regisztrálása. Két évvel ezelőtt az
ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) felmérést készített a keletközép-európai országokban meglévő kollektív szerződésekről, azok
tartalmáról, megkötésük módjáról.
Ez alapján összehasonlításokat
tettek az iparilag fejlettebb országok kollektív szerződései és a mieink között, és ajánlásokat fogalmaztak meg a kormány számára.
A most bevezetésre kerülő rendszer nemcsak a kollektív szerződések létét, hanem azok tartalmát
is regisztrálja, valamint a munkahelyekre vonatkozó munkaügyi és
bérstatisztikai adatokat is.
Az adatlapok alapján elkészített
statisztikai elemzéseket a minisztérium minden évben megküldi az
Érdekegyeztető Tanácsban helyet
foglaló munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek számára.

lyeknek a felsőoktatási intézményben részmunkaidőben foglalkoztatott kutatóival.
A fels őoktatási tevékenységre
és az ösztöndíjas időszak során
betartandó szabályokra vonatkozóan a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia szerződést
kötött, a kutatóknak ennek megfelelően kell eljárni. (Olvasható a
rendeletben)
Ezen szerz ő dést a pályázati
csomagban lehet elolvasni.
Pályázhatnak olyanok is, akik
elő zetes megállapodást kötnek
arról, hogy az ösztöndíj elnyerése
esetén valamely felsőoktatási intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatja őket.
Változtak az elbírálás szempontjai is.
A pályázóknak ez évtől dokumentálnia kell az elmúlt öt év tudományos teljesítményét, de nem
Széchenyi
szükséges a szakmai ajánlás és
Professzori Ösztöndíj a munkahelyi vezető véleményének csatolása.
A Mű velő dési és Közoktatási
A felkért szakértők csupán a
Miniszter módosította a Széche- pályázati lap adatai és a részletes
nyi Professzori ösztöndíjról szóló munkaterv alapján értékelnek.
rendeletét.
Bővült az ösztöndíjra pályázhaBeadási határidő: március 5.
tók köre az állami, egyházi, önA pályázati kiírás, az adatlapok
kormányzati vagy köztestületi tu- és minden információ lekérhető:
lajdonú kutató-fejlesztő intézmé- http:\\www.prof.iif.hu
nyek, közgyűjtemények, kutatóhe- Vpi\szpo\szpo.htm

Gondolatok a tudományos
alapkutatások finanszírozásárol
(Makara 8. Gábor írásának
folytatás az 1. oldalról)
hető alapkutatási támogatást is,
hogy tevékenységét fenntarthassa, a kutatási kapacitást átmentse jobb időkre. Pénzügyi ok még,
hogy az alapkutatási besorolás
révén jobb pénzügyi, adózási helyzetbe is kerülhet, a versenyt is
jobb esélyekkel veszi fel a vállalkozásban dolgozó kutatókkal,
akiknek tevékenysége előnytelenebb adózási feltételek között folyik, ezért az egyetemi, kutatóintézeti szférában működő alkalmazott kutató mindig arra az oldalra
állhat, ahonnan nézve jobbak a pillanatnyi feltételek.
Az anyagi érdekeken túlmenően az alkalmazott kutatókat és a
fejlesztőket pszichológiai és presztízs okok is erő sen motiválják.
Számos tudományos elismerés,
cím és fokozat van (formálisan)
olyan kutatási eredményekhez
kötve, amelyek elérése csak az
alapkutatásban lehetséges. A fejlesztő-kutató is szeretne Nobeldíjat kapni, lehetőleg fejlesztési
eredményei alapján (ha nincs
más).
Mi az érdeke a társadalomnak,
az adófizető polgárnak? Nem érdeke a jelenlegi z űrzavar! Érdeke
lenne, hogy adóforintjait a gazdasági, és az attól elválaszthatatlan
tudományos fejlő dés érdekében jól
használják fel, jó alapkutatásokat

finanszírozzanak kellő alapkutatási
versenyeztetéssel, a tudományos
közleményekben és más alkotásokban megnyilvánuló eredmények tudományos értéke és újdonsága értékelésével döntve a forrásokért, címekért versenyző kutatók között.
De érdeke a társadalomnak az
is, hogy a vállalkozások által nem
m űvelt, de a fejlődéshez szükséges alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket is támogassa. Itt azonban a mérce, és részesíteni egyes
kutatókat, fejlesztőket, mennyire
hasznosak eredményeik, mennyi
pénzben vagy közvetlen szakmai
eredményben, regionális információban mérhető hasznot hajtanak
eredményeik. Elsősorban az alkalmazott kutatásokat, fejlesztéseket
megrendelők piacát kellene kialakítani.
Természetesen, vannak olyan
kutatások, amelyek eredménye
mind a két területen értékelhető
és értékes. Lehet valami egyszerre hasznos is, és a tudomány fejlődése számára is jelentős. Ez a
legjobb kombináció! Én is tudok'
erre számos példát. Mégsem örülök annak, ha a határesetek, a
különleges értékek felemlegetésével a vita eredményeként elmossák az alapkutatás és a többi tudományos kutatás közötti különbségeket, és megakadályozzák a
tisztánlátás, és a tiszta finanszí-
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Pártprogramok a tudományról és az innovációról

Tudománypolitika
A közelgő parlamenti választások
előtt a Szószoló a politikai pártok
programjaiból tallózik. A szerkesztőség figyelmét elsősorban a pártok tudomány-, illetve innovációpolitikai elképzelései keltették fel.
Először a Fidesz Magyar Polgári
Párt „Tudomány- és innováció-politikai elképzeléseiből" válogattunk
mozaikokat. Ezt követően a Szószoló idézett a Magyar Demokrata
Fórum „Közoktatás-felsőoktatáskutatás" című, 350 soros dokumen' tumából „A tudományos kutatás és
vállalható célok" című alfejezetekből. Most az SZDSZ felsőoktatás
és tudománypolitikáját adjuk közre, következő lapszámunkban pedig a Magyar Tudományos Akadémia és kutatóintézeteiről, valamint
az ipari kutatóintézetekről szóló
SZDSZ-programot tesszük közzé.

Bevezetés
A magyar tudomány színvonala
sok évtizedre visszanyúló történeti
és társadalmi okok miatt az ország
gyönge jövedelemtermelő képességéhez viszonyítva még most is
magas. A tudomány egyike annak
a néhány területnek, ahol legalább
az Európai Unió kevésbé fejlett
tagjainál kedvezőbb a helyzetünk.
Ezt a nemzeti kincset nem szabad
elherdálni. Európai csatlakozásunk
küszöbén a tudomány relatív fejlettsége elősegítheti és megkönnyítheti az ország felzárkózását, a
modern technológiák átvételét és
széles körű elterjedését. Általában
iS elmondható, hogy a tudás-ipar
Mára a nemzetek boldogulásának
Meghatározó tényezőjévé vált.
Mindezen túl, a magyar tudomány

kiemelkedő teljesítményeiről társadalmunk széles köreiben elterjedt,
nemritkán illuzórikus elemeket is
tartalmazó, de végső soron mégis
a realitásokban gyökerező nézetek
részét képezik a nemzeti énképnek
(pl. egy közelmúltban lebonyolított
közvéleménykutatás szerint a középiskolások a magyar tudomány
színvonalát második helyen említették, mint nemzeti büszkeségük
tárgyát.) Egy viharos változásokon
átmenő közösség számára óriási
jelentősége van az identitástudat
ilyen pozitív elemeinek, és a tudásra való büszkeségnél kevés hasznosabb és nemesebb ilyen identifikációs tényezőt találhatnánk.
A gazdasági válság legmélyebb
pontján átjutva alapvetően fontossá válik tehát, hogy a tudományos
kutatás és fejlesztés további
visszaesését meggátoljuk, ami
megköveteli, hogy a támogatásoknak a GDP-hez viszonyított mértékét gyors ütemben a fejlett országok szintjéhez közelítsük.

Általában
A tudománypolitikában az államnak általában két szerepe van:
lefekteti a szabályokat — törvényeket, jogszabályokat alkot — és
anyagi forrásokkal támogatja a
kutatást a legkülönbözőbb intézményi alrendszerekben: a felsőoktatásban, a kutatóintézetekben, az
alkalmazott kutatóintézetekben.
1990 óta a magyar tudományosság nagy veszteségeket szenvedett el, melyek jószerével kikerülhetetlenek voltak. A tudományos
kutatás és felsőoktatás korábbról

Haditudósítás
Kuti László több mint öt esztendeje vesz részt — az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az
Erdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Télen rövidülnek a napok, s
fogynak az Érdekegyeztető Tanács (ET) plenáris üléseinek témái, kedves Olvasóim. Az utóbbihoz mi is hozzájárultunk, hiszen
minden fontos kérdésről (minimálbér, bérajánlások, adótörvények,
költségvetés, stb.) már idejekorán
megállapodtunk. Ennek ellenére
azonban nem maradtunk téma
nélkül: decemberre is hagytunk
egy "kicsiny" megbeszélni valót,
a kollektív szerződések (KSZ)
nyilvántartásáról (bár ez a témakör számunkra meglehetősen fontos, ennek ellenére valami miatt
nem tárgyaltunk erről korábban).
December 1?-re tehát összehívták ezért az ET plenáris ülését,
amelyr ől azt prognosztizáltuk,
hogy nem tarthat túl sokáig, hiszen „jól elő van készítve" a téma,
s a titkárság ebédet sem rendelt.
Az ember azonban csodákra képes, s majdnem sikerrel jártunk
itt is, amikor a kb. másfél óra időtartamra tervezett ülést sikerült
egy kissé elhúzni.
Mint annyiszor máskor, most is
napirend elő tti felszólalással
kezdtük a napot. Ezúttal a munkáltatók egyik képviselő je szólalt
fel a már elfogadott társadalombiztosítási költségvetéssel kapcsolatban. Kifogásolta, hogy a
Parlament olyan módosító javaslatot fogadott el, amely megfosztja az önkormányzatot a Club
Aligától. Nem a kormány adta a
vagyont, ne is vegye el, mondta,
kijelentve, hogy a TB 1949-ben

államosított vagyonának értéke ma
900 milliárd forint lenne. Egy oldalról megtámadja a kormány az önkormányzatot, hogy nem jól gazdálkodik a vagyonával, más oldalról
pedig megfosztja a vagyonától. Ez
a megoldás az államosítást juttatja
eszébe, mondta. Az elhangzott információ mindenkit meglepett, s ha
valóban ez történt, akkor szükségesnek tartjuk ennek a megvizsgálást, s ha kell indítványozni fogjuk
a korrekciót, - így reagált a mi képviselőnk a munkáltatók felszólalására.
A kormány képviselője először
arról beszélt, hogy e téma nem az
ET-re tartozik, tehát nem kell vele
foglakoznunk, majd amikor meggyőztük az ellenkezőjéről, kijelentette: mivel csak most ismerték meg
a felvetés lényegét, nem tudtak rá
előre készülni, például a Pénzügyminisztérium képviselője sincs jelen., Érvelését azzal folytatta, hogy
az ET-megállapodások a kormányra nézve kötelezőek, de a Parlamentre nem, ha a kormány a megállapodás szerint be is nyújtja a
javaslatát, attól eltérően is dönthet
azonban a Parlament.
Ezek után mi még megjegyeztük:
a későbbiekben igényt tartunk a
válaszra, a Club Aliga kérdéskörről, majd rátértünk az eredetileg
meghirdetett napirend megtárgyalására, amelynek előterjesztője a kormányzati oldal volt. A Munkaügyi
Minisztérium államtitkára bevezetőjében kifejtette: hosszas egyeztetés előzte meg e tárgyalást, s a tár-

keletkezett szétválasztását csak
fokozatosan lehetett föloldani, a
gazdasági átalakulásban a vállalati, szintúgy mesterségesen fenntartott kutatások összeomlottak, az
általános gazdasági visszaesés és
pénzügyi szűkösség körülményei
között nem maradt forrás a kutatások számára. Mindez összességében azt eredményezte, hogy
1995-re az 1990-es év felére csökkent a kutatásra és fejlesztésre
(K+F) fordított forrás a GDP-hez
viszonyítva. A központi források
részesedése 1990-hez képest
valamelyest csökkent, s ma alig
valamivel több mint 50 százalék.
Az összkiadáson belül a gazdasági szféra aránya közel 40 százalék és 1994 óta növekszik. Ez
elfogadható arány, bár a költségvetési forrás szerepe még mindig
valamivel nagyobb az OECD-átlagnál — az OECD országokban
a gazdasági szféra hozzájárulása
az összes K+F ráfordításon belül
hozzávetőleg 50-60 százalék.
A probléma, tehát, az összkiadás GDP-hez viszonyított alacsony arányában van. Míg az
OECD országok esetében a GDPhez viszonyított összes K+F ráfordítás 1,5 százalék, addig Magyarországé 0,69 százalék. Ebből
következik, hogy a K+F-re fordított kiadások GDP-hez viszonyított aránya hosszabb távon meg
kell, hogy duplázódjék (ugyanez
igaz az egy lakosra jutó abszolút
K+F ráfordításokra is, hozzávéve,
hogy a GDP növekedése és az
arányok szinten tartása az egy
lakosra jutó K+F ráfordítást, természetesen, növeli). Következésképpen a költségvetési ráfordítáSt
hozzávetőleg másfélszeresére kell

Különösen az 1996-os felsőoktatási törvénymódosítás hozott
számottevő változásokat a felsőoktatás és tudományos kutatás
viszonylatában.
Megerősödött a doktoranduszképzés, mely a kutatói utánpótlás
iskolája. Ugyanakkor külön normatív összeg áll rendelkezésre a tudományos kutatások, műszaki fejlesztések, valamint tudományos
műhelyek támogatására (összesen 700 millió forint 1998-ban). A
Széchenyi professzúra, Bolyai
ösztöndíj, posztdoktori foglalkoztatás mind-mind a kutatói életformát választók megtartására született, miközben elismeri a tudományos kutatás minőségét, a teljesítményt is. A tudományos intézetekben dolgozók számára, a
közalkalmazotti bértábla elégtelensége mellett, kitörési pontot is jelenthet a Széchenyi professzúra

caegyeztetés is megvolt. Ennek néhány javaslatát — melyek egyike
sem érintett lényegi, vagy korábban
vitatott kérdést — átvezették a javaslaton. Ezek után ismertették és
kiosztották a változtatásokat, illetve a korrigált előterjesztéseket.
Szóvivőnk mindenekelőtt felvetette: a kormány képviselője jogosan tette szóvá, hogy a napirend
előtti felszólalásnál nem lehet úgy
érdemben reagálni a témára, ha azt
öt perccel az ülés előtt ismeri meg
az ember, de egy napirendi téma
módosításait sem az ülésen kellene megkapnunk. Egyébként a javítások jók, és elfogadhatók. Ezek
után arról beszélt, hogy a kollektív
szerződések megkötését miként lehetne elősegíteni. Ezért is célunk a
regisztrálás, mivel így bővebb információkkal rendelkezhetünk a
kollektív szerződésekről. Kijelentette azt is, hogy nem szabad olyan
helyzetet indukálnunk, ami elriasztana a kollektívszerződés-kötésektől, ezért támogatjuk a javaslatnak
azt a változatát, amelyik partnereink számára is könnyebben elfogadhatók. Ugyanakkor nem tekintjük lezártnak az ügyet, s szükség esetén
szeretnénk folytatni a vitát. Az oldalunk elfogadja azt, hogy csak
szűkebb körben legyen előírt a szerződések letétbe helyezése, de közösen forduljunk a szerződést kötők felé azzal a javaslattal, hogy
minél többen éljenek a letétbe helyezés lehetőségével. Javasolta továbbá azt is, hogy a Kjt. hatálya
alá tartozó KSZ-eket legyen kötelező letétbe helyezni.
Ezek után a munkáltatók képviselője is „megmorogta" a módosítások utolsó pillanatban történő ismertetését, majd arról beszélt,
hogy rendkívül fontos a kollektív
szerződések helyzetének rendezése, mivel a KSZ-ek elősegítik a
munkahelyek békéjét. Fontosnak
tartják, hogy az érintettek mindegyikének megfelelő ismerete le-

gyen, és fontosnak tartják a statisztikai adatszolgáltatásnál az
anonimitást, az adatok bizalmas
kezelését és a bizalomkeltést.
Ugyanakkor ellenzik, hogy olyan
megállapodás szülessen, ami
sérti a versenysemlegességet. A
letétbe helyezést csak olyan
esetben tartják szükségesnek,
amelyek más munkahelyekre is
hatással vannak. A közös ajánlást elfogadják, de nem túlzottan
„erőltetnék".
A kormányoldal szóvivője szerint nagyon fontos, hogy megegyezés szülessen, már csak
azért is, mert a javaslat nem idegen az európai gyakorlattól.
Egyetértenek azzal, hogy most állapodjunk meg, viszont folytassunk a tapasztalatokról további
eszmecseréket. A közös ajánlást
el tudják fogadni, ugyanakkor kijelentette: a Kjt. hatálya alá tartozó témakörökről a KIÉT-en kell
megállapodni.
Ezek után belekezdtünk abba,
hogy tételesen átnézzük a törvénytervezetet, de szóvivőnk ekkor bejelentette, hogy alapvetően nincs ellenvetés a tervezettel
szemben, ezért a három oldal
szakértői nézzék át még egyszer,
s plenáris ülésen csak akkor foglakozzunk ismét ezzel, ha valami probléma adódna. A javaslatot elfogadták, s a szakértők
visszavonultak átnézni a szöveget, valamint elkészíteni a tájékoztató tervezetét. Eltelt egy kis
idő, amire visszajöttek, de ezután már a záró szakaszhoz foghattunk hozzá. Abban is egyetértettünk, hogy egy év elteltével
áttekintjük a nyilvántartásba
vétel tapasztalatait, de azon már
hosszasan elvitatkozgattunk,
hogy ez 1998 végén, vagy 1999
tavaszán legyen-e. Végül azonban ebben is megegyeztünk, s
bezártuk az ülést.
Q-ti

növelni, miközben ügyelni kell a
költségvetési és a magánszféra
arányának legalábbis a mai állapotban való megőrzésére. Az arányok megőrzése csak úgy lehetséges, hogy a költségvetési források növelését olyan technikákkal
kötjük össze, amelyek ösztönzik
az e szférában megnyilvánuló
magánráfordítást.
El kell érni, hogy minden, az
eddigiekhez képest plusz költségvetési forint kifizetése legalább
ugyanannyi, de inkább több magánforint, ebben a szférában való
elköltését eredményezze, különféle adópolitikai kedvezmények és
egyéb pénzügyi technikák segítségével.

Felsőoktatás
és tudomány

elnyerése. Utóbbi a felsőoktatásban és kutatóintézetekben dolgozók "integrációját" is elősegíti.
A normatív kutatástámogatás
azért jelent áttörést, mert nem
pusztán forrásokat biztosít a kutatásokra, de teljes kiépültségében
a nemzetközi szokásokhoz igazodó kutatásértékelést is meghonosítja.

A rendszer kialakítása
három szakaszban
történik
Az első szakaszban, jelenleg a
tudományos fokozattal rendelkezők száma, a kutatásból származó bevételek és az elnyert pályázatok, megkötött szerződések száma, valamint a doktoriskolák súlyozott létszáma számít. Ezek
alapján, a mérhető, összehasonlítható adatok alapján, alakulnak
ki a normák. Ez a rendszer alkalmas a humán és természettudományok sajátosságainak kezelésére (a kutatási bevétel figyelembevétele a természettudományoknak, a pályázatok darabszámának
a figyelembevétele pedig a humán
tudományoknak kedvez, így egyik
sincsen hátrányban). Itt tudatosan
hiányzik a minőségi kritériumok
alkalmazása, nem számít például a fokozattal rendelkezők aktivitása, jelenlegi publikációs tevékenysége. A második szakasz indítása most kezdődik az egységes kutatás-nyilvántartási rendszer
előkészítésével. Kezdetben hat
intézmény részvételével megindul
ennek kísérleti bevezetése, majd
1999 nyarára országossá válik. Itt
egységes lesz a kutatási eredmény megnevezése, nyilvántartása (pl. publikáció, klinikai teljesítmény, fajtanemesítési teljesítmény
stb.). Itt még mindig nem különböznek egymástól az egyes teljesítmények (pl. nincs minőségi különbség a publikációk között). A
harmadik szakaszban szakértői
csoport kezdi majd kidolgozni az
értékelési kritériumokat, s ekkor a
végeredmények minősége is megjelenik. (Mennyire értékes egy
kutatási teljesítmény).
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Felhívás a Széchenyi levelező lista használatára
A tudományos emberfő mennyi- Önök véleményének megismerése
sége a nemzet igazi hatalma. és a legfontosabb kérdésekben
közös álláspont kialakítása, ameSzéchenyi István: Hitel, 1830. lyet a felsőoktatási, tudományos és
gazdasági kérdésekben fontos szeTisztelt Kollégák!
repet játszó fórumok elé tárunk.
A hazai felsőoktatás és kutatás
A vitafórumot a "Széchenyi-I" lemélyreható átalakulása zajlik. Kér- velezési listán kezdeményezzük.
jük Onöket, hogy ezen a fórumon
Kérjük, fejtsék ki véleményüket
fejtsék ki véleményüket e folya- ezen a fórumon.
matról: segítsék az átalakulást Vitaindítónak szánjuk az alábbi
egyúttal az oktatási és kutatási kérdéseket:
szféra csatlakozását az Európai
1. Hogyan ítéli meg a magyar
Unióhoz.
alkotó értelmiség szerepét a gazKezdeményezésünk célja az daságban?

2. Hogyan látja a magyar felsőoktatás és tudomány jövőjét európai viszonylatban?
3. Milyennek ítéli a magyar felsőoktatás és tudomány anyagi és
erkölcsi támogatottságát?
4. Saját területén mit őrizne meg
az alap- és alkalmazott kutatásokból?
A vitafórum kezdeményezői:
Fisenyó V. László, kandidátus
(Ifrenyo@ns.univet.hu)
Horváth József, az MTA levelező tagja (h11895hor@ella.hu)
Kőmíves Tamás, a kémiai tudo-

Heller Farkas Nyugdíjpénztár

Tájékoztató a nyugdíjrendszer reformjáról
A Heller Farkas Nyugdíjpénztár elsőként alakult a közigazgatásban, közszolgálatban dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak, szolgálati viszonyban
állók és családtagjaik ágazati nyugdíjpénztáraként. Munkáltatói tagjai között
vannak az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), a Vám- és Pénzügyő rség Országos Parancsnoksága
(VPOP), az Allami Számvevő szék
(ASZ), a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH), a bíróságok, az ügyészségek, a
Miniszterelnöki Hivatal, a Pénzügyminisztérium (PM) és más minisztériumok.
A nyugdíjpénztár jelenleg a legnagyobb öt pénztár között szerepel. Dinamikus fejlődésének köszönhetően a taglétszám megközelíti a 20 ezret, a pénztár vagyona pedig rövidesen meghaladja
az 1,5 milliard forintot. A vagyon biztonságos, jó befektetése 1996-ban
36,84 százalék átlaghozamot eredményezett.
Hosszabb ideje folyik a társadalmi
párbeszéd a jóléti rendszerek és ezen
belül a társadalombiztosítás, a nyugdíjrendszer reformjáról. A társadalmi párbeszéd nyomán megszülettek azok a
törvények, amelyek az időskori ellátások rendszerét részben új alapokra
helyezik. Az állampolgárok a magánnyugdíjpénztári rendszerben a nyugdíjjárulékuk egy részét a saját
számlájukra fizetik be, befizetéseiket
magukénak tudhatják, és e megtakarításaik felett megfelelő ellenőrzést gyakorolhatnak.
A törvény lehetővé teszi azt, hogy az
önkéntes nyugdíjpénztárak az új rendszerbe bekapcsolódva magánnyugdíjpénztári feladatokat is elláthassanak. A
Heller Farkas Nyugdíjpénztár élni kíván
e lehetőséggel. Biztosítani kívánja, hogy
a munkavállalók választás szerint az
egyébként is kötelezően fizetendő társadalombiztosítási járulékuk egy részét
ide fizessék be, megtakarításaik gyarapodását folyamatosan figyelemmel kísérhessék, és így a Heller Farkas Nyugdíjpénztár segítségével a nyugdíjas
éveik biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá váljanak.
Az alábiakban röviden az új nyugdíjrendszer, illetve a magán-nyugdíjpénztár néhány legjellemzőbb vonását ismertetjük.
A magánnyugdíjpénztár olyan, a mai
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárhoz
hasonló intézmény, amely az ellátásokat az egyén kötelező megtakarításaiból és e megtakarítások befektetéseiből származó hozadékból fedezi. A
rendszeres megtakarítások és a majdan folyósítandó nyugdíjrész nagysága
között közvetlen összefüggés van. A
megtakarítások nagysága folyamatosan

és személyre szólóan nyomon követhető. A megtakarítások örökölhetők, illetve kedvezményezett jelölhető meg. A
befizetések a munkavállaló tulajdonát
képezik, és ellenőrizhető a gyarapodás.
A törvény közvetlen lehetőséget biztosít a befizetőnek a pénztár életét meghatározó stratégiai döntések meghozatalában való részvételre, a szervezet
működésének figyelemmel kísérésére
és ellenőrzésére.
Hosszabb távon a kötelezően fizetendő nyugdíjjárulékok mintegy negyede a
tőkefedezeti pillérbe folyik be. Ez annyit
jelent, hogy eddig a társadalombiztosítás felosztó-kirovó rendszerébe fizetett
nyugdíjjárulékból 1998-tól 6 százalékot
a tőkefedezeti rendszerbe fizetne be az,
aki ezt választja, illetve akik kötelezően
az új rendszer hatálya alá esnek. 1999ben ez a mérték 1 százalékkal, majd
2000-ben további 1 százalékkal növekszik. Lehetőség van a befizetések 10
százalékig történő önkéntes kiegészítésre is, amely megtakarítási hajlandóságot az adórendszer keretei között az
önkéntes nyugdíjpénztárak megtakarításaihoz hasonló módon honorál majd
az állam 50 százalékos adó-visszatérítés,sel.
Altalában elmondható, hogy a magánnyugdíjpénztár-rendszerben más viszony alakul ki a fizető állampolgár és
a befizetéseit kezelő pénztár között. A
régi rendszerhez képest alapvető és
meghatározó különbség az, hogy a
pénztártag által befizetett pénz a befizetőé marad. A pénztártag dönthet arról, hogy az ilyen módon képződő megtakarításait életjáradékként, meghatározott időre garantált járadékként vagy
más — törvényben meghatározott módon — használja fel. A megtakarítás
örökölhetősége szinte külön életbiztosítást is jelenthet a család számára.
A megtakarítások védelme érdekében
külön garanciákat fogalmaz meg a törvény. Ezek közül a legfontosabbakat
említjük. A pénztáraknak tartalékot kell
képezni a hozamingadozások kiküszöbölésére azokban az években, mikor
magas hozamot sikerül elérniük. Igy kevésbé eredményes években is kiegészíthetik a hozamot. Létrejön egy közös garanciaalap is, háttérben allami
jótállással. A törvény szigorú feltételeket szab mind az alapításhoz, mind a
pénztárüzem működtetéséhez. A befektetések biztonságát szolgálják a portfolió előírások, valamint a működés nyilvánosságára vonatkozó rendelkezések.
A megtakarításokra sem az egyén, sem
a pénztár hitelezői nem tarthatnak
igényt. Az állam a minimális ellátási
szintet a normajáradék intézményével
garantálja.

Heller Farkas Nyugdíjpénztár

Az új rendszerre való áttérés, a
magánnyugdíjpénztárba történő belépés
— az újonnan munkába lépő generációk, a pályakezdők kivételével — nem
kötelezettség, hanem pusztán lehetőség. Az egyénen múlik, hogy e lehetőséggel kíván-e élni. Abban, hogy valójában megéri-e a magánnyugdíjpénztárba történő belépés — átlagos szolgálati idő mellett — lényeges szerep jut
a bizalmi elvnek is.
A Heller Farkas Nyugdíjpénztár arra
törekszik, hogy rászolgáljon a munkavállalók bizalmára.
Az Internet segítséget ad az előzetes
számításokhoz. Elérhető: www.meh.hu/
pm/nyugdíj/elet.html
Várjuk magánnyugdíjpénz-tári tagjaink sorába!

mány
kandidátusa
(h10450kom@ella.hu)
Nagy Béla, az állatorvos-tudomány doktora (h4826nag@ella.hu)
Szegő Károly, a fizikai tudomány
doktora (szego@rmki.kfki.hu)
Várallyai György, az MTA levelező tagja (h92var@ella.hu)
Vizi E. Szilveszter, az MTA rendes tagja (h2550viz@ella.hu)
A listára küldött levél a küldő
személyes véleménye, a levél tartalmáért minden felelősséget a
küldő vállal.
A lista levélírói elfogadják és betartják az Interneten való kommunikációt szabályozó netikettet és
a Hungarnet Hálózat Használatának Szabályzatát (AUP).
Ezek a dokumentumok megtalálhatóak a hálózaton a következő URL-eken:
netikett:
gopher://gopher.mek.iif.hu:7072/
000/ektelen-porta/szint/muszaki/
szamtech/wan/rfc1855h.hun
AUP:
http://www.hungarnet.hu/magyar/halszolg/aup.html
A KFKI RMKI munkatársai, beleértve a lista adminisztrátorát is,
a levelek tartalmáért semmilyen
felelősséget nem vállalnak. Az
RMKI fenntartja magának a jogot,
hogy a fenti dokumentumokban
foglalt szabályok ellen súlyosan,
vagy figyelmeztetés ellenére ismé-

eiteesed Fuji iámoiscieet

A levelezési lista a következőképpen működik:
Minden levelet, amelyik a
Szechenyi-l@lists.kfki.hu címre
érkezik, automatikusan megkap
mindenki, aki a listára feliratkozott.
A levelezési listára a következőképpen lehet feliratkozni.
Feliratkozás:
írni
a
Levelet
kell
majordomo@lists.kfki.hu címre. A
levél egyetlen sorból álljon:
subscribe Szechenyi-I
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Kérjük, tisztelje meg bizalmával nyugdíjpénztárunkat,
hívjon fel bennenünket, látogasson el hozzánk!
Ügyfélszolgálatunk munkatársai minden Önt érdeklő
információt szóban és írásban készséggel megad,
kérdéseire szakszerűen válaszolnak.
Telefon: 313-1405 vagy 313-7285
Címünk: 1081 Budapest,
Kiss József u. 8., II. emelet
Ügyfélfogadás:
hétfő—kedd—csütörtök: 7.00-15.00
szerda: 8.0 —18.00
péntek: 7.00-13.00

telten vétőket a levelezési listáról
kizárja.
A lista nem moderált, tehát a leveleket megjelenés előtt senki
nem ellenőrzi. A levelek továbbítása automatikusan történik. A lista adminisztrátora csak technikai
problémák esetén avatkozik be.
A listára csak a listára feliratkozott tagok írhatnak levelet. Felhívjuk a tagok figyelmét arra, hogy a
listakezelő program az előfizetőket az E-mail címük szerint, és
*nem* az előfizetők személyneve
alapján azonosítja. Tehát a listakezelő program csak akkor fogadja el a levelet a feliratkozott előfizetőtől is, ha az a feliratkozási
címről érkezik.
Ha az adminisztrátor meg tudja
állapítani egy kiszűrt levélről, hogy
azt egy listatag írta, de nem megfelelő címről, igyekszik a levelet a
listára továbbítani.
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Belügyi Dolgozók
(Szakszervezete

