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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Dr. Kuti László, a TUDOSZ elnöke

Kedves TUDOSZ-tagok!
Ismét elmúlt egy esztendő,
amely a tavaszi parlamenti választások miatt meglehető sen
felemásra sikeredett. Az év elején még reménykedhettünk,
hogy az a munka amelyet az
elmúlt években fektettünk az
érdekegyeztetésbe fokozatosan
meghozza a gyümölcsét. Hiszen az év elejére állt be az a
bértábla, amely már megfelelt
a kutatóintézeti dolgozók képzettségi, végzettségi állapotának. Ugyanakkor elkezdő dött
az a munka, amely egy olyan
szakmai táblán, vagy segédtáblán alapuló illetményrendszert
alakított volna ki, amely tartalmazza a kutatóintézeti dolgozók sajátosságait, és eltünteti
a különbségeket a felsőoktatás
és a kutatóintézetek alkalmazottai között. De ennek
egyelőre vége, hiszen a második fél évben nem a jobbításért,
hanem a létért kellett fellépnünk.
Az új Országgy ű lés megszüntette azt a minisztériumot (Munkaügyi Minisztérium), amelynek
feladata volt többek között a
bérek, illetmények kezelése, s
ezzel teret adott a Pénzügyminisztériumnak vágyai kiélésére.
Ennek eredménye pedig az illetménytábla befagyasztása lett:
s megszűnt a béremelés garanciája...

Visszaállt egy olyan állapot
amely csak nagyon keveseknek
lehet előnyös, s amelynek megszüntetéséért éveken át harcoltunk. A tárgyalásokon nem értünk
el eredményt, a keményebb fellépést pedig Onök utasították el
Kedves Tagtársaim.
Úgy gondolom azonban, nem
árt — ha más közalkalmazottakhoz hasonlóan — barátkoznak a
gondolattal, hogy az érdekeinkért
összefogva kell fellépnünk, kihasználva a szakszervezeti harc
minden törvényes és lehetséges
eszközét. Ez pedig csak egy érdekeiért cselekedni is tudó és
akaró tagsággal bíró szakszervezetnek megy. En,hiszem, hogy a
TUDOSZ ilyen. Es Onök...? Remélem Önök is így gondolják.
Szakszervezetünk az idén töltötte be a tizedik életévét. De meg
fogjuk-e ünnepelni a huszadikat is?
Ahhoz, hogy a válaszunk igen
legyen, komoly önvizsgálatot kell
tartanunk. Vajon igaza van-e azon
állításoknak, hogy a kutatóintézetekben nincs szükség szakszervezetre(!), hogy a kutatók nem igénylik a szakszervezetet(!), hogy a
szakszervezet nem tud semmit
tenni a kutatóintézeti dolgozók
érdekében!
Azt hiszem az elmúlt 10 év bizonyította ennek az ellenkezőjét.
De tudomásul kell vennünk, hogy
a szakszervezet nem a vezetőség,

nem az elnökség (ők csak szolgálók), hanem a tagság, Önök.
Ha Onök elhagynak minket, ha
nem tudják meggyőzni munkatársaikat, hogy lépjenek be, vagy
lépjenek vissza a szakszervezetbe, ha nem tudják, vagy nem
akarják megmagyarázni a fiataloknak, hogy köztünk a helyük,
akkor előbb-utóbb megszűnünk,
mert éppen azt veszítjük el, ami
a szakszervezetet szakszervezetté teszi. Én bízom benne,
hogy a TUDOSZ-nál ez nem
következik be, lassan ismét fejlődésnek, növekedésnek indulunk. És Önök...?
Januárban lejár a jelenlegi elnökség mandátuma, s újat kell
választanunk. Hamarosan megkeresik Önöket a jelölőbizottság
tagjai. Kérem jelöljenek bátran.
Továbbra is olyan elnökségre
van szükségünk, amelyik még
jobban tudja képviselni a
TUDOSZ-t, az Önök érdekeit.
Ez pedig csak az Önök hathatós közreműködésével lehetséges. Én bízom benne, hogy sikerül. Es Önök...?
Kedves TUDOSZ-tagok, Tagtársaim!
Abban a hitben, hogy a következő évünk eredményesebb
lesz az elmúltnál, kívánok
Önöknek eredményes, békés,
de ha kell harcos, boldog új
esztendőt!

Béremelés 1999
kutatóintézeteknek
MTA-intézeteknek

0 azaz nulla
5-6 százalék

Eddig a PM-előterjesztés szöveghű közlése.
Mi mit jelent?

Pénzügyminisztériumi előterjesztés a közszféA bírósági, ügyészségi és igazságügyi alkalmara 1999. évi keresetalakulásáról
zottaknál 1998. július 1-jétől új bérrendszer lépett
életbe, ami akkor közel 50 százalékos béremelést
A közszféra 1 főre jutó személyi juttatási növek- jelentett a számukra. (Ennek hatására nő a jövő
ménye 1999-ben 13 százalékkal nő, ami 11 szá- évi bérük közel 20 százalékkal 1998-hoz képest.)
zalékos infláció mellett 2 százalékos reálkereset- A fegyveres szerveknél bevezették ugyan az új bérjavulást eredményez. A központi intézményeknél táblát, de csak 1999-ben kell elérniük azt 100 szá12,6 százalékos átlagos személyi juttatási növe- zalékos mértékben. (Ők a 20,9 százalékos emelés
kedést biztosítanak.
ellenére elkeseredettek, mert a köztisztviselői illetményalap befagyasztása miatt ők is 11-13 százaSzemélyi juttatás szórása:
lékkal kevesebbet fognak kapni, mint amit ígértek
nekik.)
1999. évi 1 főre jutó személyijuttatás-változás
A közalkalmazotti területen a közoktatásban dolaz előző évhez viszonyítva
gozó pedagógusok 16 százalékos emelésre számíthatnak, ha az önkormányzatok ezt ki akarják
bírák, ügyészek
122,5 százalék
és ki tudják fizetni. A nem pedagógus munkakörfegyveres szervek
ben dolgozóknak 13 százalékos emelést tervezhivatásos állomány
120,9 százalék
nek.
közalkalmazottak
109,7 százalék
Az egészségügyben dolgozók béremelése azért
köztisztviselők
106.4 százalék
bizonytalan, mert nincsen elkülönített bérkeretük.
összesen:
113,6 százalék
A felsőoktatásban oktatók bérét 13 százalékkal
kívánja emelni az OM, emellett a fiatal oktatók
A determinációval nem érintett közalkalmazottak megtartását a központi pótlék kiterjesztésével kíés köztisztviselők körében minden 1 százalékos vánják elősegíteni.
többlet 1 milliárd forintos támogatással jár, ezért
A köztisztviselők béremelése is megoldható,
1999-ben az illetményalapok és pótlékalapok nö- hiszen eddig a bértáblájuktól +/-20 százalékkal
vekedésével nem lehet számolni.
térhetett el a bérük, ez az eltérés januártól +20
Béremelési lehetőség a közalkalmazottaknál: százalékról +40 százalékra nő , tehát lehet többet fizetni, csak a költségvetés nem ad hozzá
1. ,a közalkalmazottaknál az illetménytábla alsó pénzt.
határos volta ad lehetőséget a rendelkezésre álló
A kutatóintézeti dolgozóknak nem jár ugyan semforrások figyelembevételével az illetmények eme- mi (ezt többször hallhattuk a költségvetés pénzlésére."
ügyes készítőitől), de az MTA köztisztviselőinek
2. a költségvetési törvény 3 százalékos létszám- és közalkalmazottainak az MTA elnöke közbenjácsökkentést ír elő, a 3 százalék fölötti létszám- rására biztosít a költségvetés átlag 5-6 százalékcsökkentésbő l adódó bérmegtakarítás béremelés- nyi béremelési lehetőséget.
re fordítható.
(R. M.)

Ünnepi küldöttértekezlet
Ünnepi küldöttértekezletet rendeztek a TUDOSZ megalakulásának
tizedik évfordulója alkalmából november hetedikén a Magyar Állami
Földtani Intézet dísztermében. Haubert Gábor ünnepi megnyitója után
„felkért hozzászólók" (Dura László, a TUDOSZ első kongresszusán
megválasztott titkár, Tóth Antal politológus, P. Táll Éva, az MTA Politikatudományi Intézet TUDOSZ - titkára, valamint Kuti László, a
TUDOSZ elnöke) emlékeztek meg a jeles eseményről. Az ünnepi
küldöttértekezleten — a kormány képviseletében — megjelent Herczog
László, a Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A szakszervezeti szolidaritást kifejezendő, üdvözlőbeszédet mondott Szabó Endre, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma elnöke, Vigh László,
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke, valamint Horn János, aki a Bányász Szakszervezetet képviselte.
A küldöttértekezlet további programjainak levezető elnöke Bürger
Gábor volt. A mandátum vizsgáló bizottsági jelentés meghallgatása,
valamint a küldöttértekezleti jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása után a „fő napirendet" — amely a TUDOSZ alapszabályának
módosításáról szólt — Tóth Attila terjesztette elő. Eldöntötték, hogy a
jövő év elején rendezik meg a TUDOSZ küldöttértekezletének második részét. A küldöttértekezlet résztvevői ezek után a tisztújító
közgyűlést előkészítendő jelölőbizottságot, mandátumvizsgáló bizottságot, szavazatszámláló bizottságot választottak. Az egész napos
TUDOSZ - rendezvény Kuti László zárszavával ért végett.

Vége a közalkalmazotti
bérrendszernek?
1992-es megalkotása óta mindenoldalú bírálat érte a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény bértábláját, és a hozzá kapcsolódó bérpótlékokat.
Amíg nem volt, addig csak vágyakoztunk utána, amikor volt,
kifogásoltuk. Bevezetésekor nem
csak azért örültünk, mert közel 50
százalékos béremeléssel járt a
kutatóintézetekben.

Mi volt a bértábla előnye
bevezetésekor?

láció mértékével. A mindenkori törvényhozók tisztában voltak azzal,
hogy a közalkalmazottak nem tehetők felelőssé sem a gazdaság
állapotáért, sem az infláció mértékéért, mégis ők azok, akiken sokat lehet spórolni, és akiken sokat lehet behajtani. A spórolásnak
a pénzügyminiszteri szakemberek
évente újabb és egyre változatosabb módját eszelik ki.
Az „oszd meg és uralkodj!" alapelvvé vált,
- a bértáblát eltérő mértékben
finanszírozták a különböző tárcáknál,
- egyes terület pótlékait támogatják, másikét nem,
- egyes területen finanszírozzák
a 13. havi bér kifizetését, másutt
ki kell gazdálkodni,
- egyik helyen kötelező pótlékot fizetni, a másik helyen csak
adható.
Napjaink legújabbnak vélt találmánya a fókuszálás vagy determinálás. Az elv eddig is mű ködött, csak nem volt ilyen szép
neve. Lényege, hogy a politika
meghatározza, hogy mely területek kapnak többet vagy kevesebbet. Ezzel visszajutottunk a '90es évek elő tti időszakhoz, amikor
a kutatóintézetek bérei rendre elmaradtak a hasonló munkakörben
dolgozók bérei mögött, hiszen kevesen vannak, és ha sztrájkra
szánnák is magukat, akkor otthon
dolgoznának, tehát csekély az érdekérvényesítési képességük.
Képviselő ik pedig megingathatatlanul hisznek a józan ész prioritásában, a politikai érvekkel
szemben.

Az azonos végzettségűek bére
azonossá vált, attól függetlenül,
hogy az ország melyik részén
dolgoznak. Az akadémiai kutatóintézetekben azonos bért kapott a
nyelvész, a biológus és a kutatóorvos. Ez nem kis dolog volt, hiszen, ha emlékszünk még, egyes
nem „piacképes" kutatóintézetek
bére 25-30 százalékkal volt alacsonyabb a kutatóintézeti bérátlagtól.
Bevezették a nyelvpótlékokat és
a minősítettek pótlékát, ezzel ismerték el a kutatók speciális tudását és teljesítményét.
A bértábla „alsó korlátos" volt
(ezért ragaszkodott pl. az APV Rt.
elő dje a közalkalmazotti besoroláshoz a köztisztviselőivel szemben), tehát a bérek emelésének
nem volt akadálya, csak a pénzhiány.
A bértábla szigorúan figyelembe vette a végzettséget, feladata
volt, hogy a tudás gyarapítására
ösztönözzön, a magasabb végzettséget honorálja.
Bevezetésekor azt ígérték a törvényalkotók, hogy olyan, az EUországokban már bevált, korszerű Mit lehet tenni?
bérrendszert alkottak, amelyet rendszeresen karbantartanak, reálértéTovábbra is követelnünk kell a
két biztosítják.
kutatómunka hazai megbecsülését, felhívni a figyelmet arra, hogy
Mi történt azóta?
a felsőoktatás és a kutatás egyA költségvetés évente szembe- mástól elválaszthatatlan. Közös
sült azzal, hogy van közel 600 érdekeik szorosan összefű zik a
ezer közalkalmazott, akiknek a két terület dolgozóit, és ezt bérbérét évente emelni illenék az inf- rendszerüknek is tükrözni kell.

Bővültek az oktatói pótlékok
A Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács (FÉT) elfogadta a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) javaslatát, és 1999. januárjától
a felsőoktatásban dolgozó valamennyi oktató illetménypótlékban
részesül, vagyis január 1-jétől a főiskolai és egyetemi tanársegéd,
valamint a főiskolai adjunktus is, hiszen „oktatáspolitikai cél a fiatalok benntartása az egyetemen"- jelentette ki Kiss Ádám helyettes
államtitkár.

Az új mértékek:
fő iskolai tanársegéd esetén a pótlékalap 50-100 százaléka
egyetemi tanársegéd, fő iskolai adjunktus 50-150 százalék.
A FÉT-ülés résztvevői egyetértettek abban, hogy a következő évben szükséges egy felsőoktatási bérrendszer kidolgozása, a jelenlegi
pótlékok átláthatatlansága miatt, valamint azért, mert a bevezetett
normatív finanszírozással rugalmas bérrendszer van összhangban. A
jelenlegi merev bérrendszer központi bérfinanszírozást és központi
létszámgazdálkodást igényelne, amit nem támogat sem az Oktatási
minisztérium, sem a Pénzügyminisztérium.
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Szaktanács jubileum
Magyarországon valamennyi
szakmai szervezet összefogására irányuló választott testület, a
Szakszervezeti Tan ács — Szaktanács, — eredetileg 1891-ben jött
létre. Érd
emleges tevékenységet
azonban a belső megosztottság,
illetve a hatósági üldöztetés miatt ekkor még nem tudott kifejteni. Több eredménytelen kísérlet
után 1898-ban újjáalakult majd
egy évvel később megszervezte
a magyarországi szakszervezetek kongresszusát. Ettől kezdve
a Szakszervezeti Tanácsot mindig a szakszervezetek országos

kongresszusa választotta. Feladatai közé tartozott a kongresszusi
határozatok végrehajtásáról való
gondoskodás, a szakmai szervezetek egymás közötti kapcsolatának koordinálása, valamint külföldi és nemzetközi szervezetekkel
való kapcsolattartás biztosítása.
Folyamatosan érintkezésben állt
nemcsak a munkáltatói szervezetekkel, de az állam képviselőivel
is, s szükség esetén megállapodást kötött velük a szakmai szervezetek nevében. 1904-től kezdve függetlenített apparátus is segítette folyamatos mű ködését, és

ekkor indult meg az 1944-ig havonta megjelenő közlönye a
Szakszervezeti Értesítő . Ez
közölte az össz-szakszervezeti
mozgalom legfontosabb dokumentumait, valamint az éves
jelentéseket a bérmozgalmakról és a tagforgalomról. A Szakszervezeti Tanács 1948 októberétő l Szakszervezetek Országos Tanácsa néven mű ködött, és fokozatosan beépült a
proletárdiktatúra hatalmi mechanizmusába. A Szaktanács
száz évvel ezelőtti eseményeiről a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége a közelmúltban emlékezett meg.
( R.)
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Az Akadémiai bérpolitikai keret
felosztása

1998. DECEMBER
Az Akadémiai
Kutatóhelyek Tanácsa
1998. szeptember 28-i ülésének
(AKT 5/98.) állásfoglalásai
AKT 5/1/98. (IX. 28.) állásfoglalás:
A testület áttekintette és megvitatta az írásban előzetesen
kiküldött „Tájékoztató a kutatócsoporti pályázatokra vonatkozó
AKT-döntés végrehajtásáról" c. anyagot, amely bemutatta az
AKT június 4-i ülésén hozott döntést követő intézkedéseket, a
pályázat eredményének hatására a támogatott kutatóhelyek
hálózatában bekövetkező változásokat, a ciklusváltásból adódó feladatokat.
Az AKT egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót és lezártnak
tekinti a pályázati eljárást. Megerősítette, hogy a kutatócsoporti támogatások pályázatának jelenlegi döntési mechanizmusát
megfelelőnek tartja, felhatalmazta az MTA főtitkárát, vizsgálja
meg a feltételeknek megfelelő kutatási egységeknek az akadémiai támogatott kutatóhálózathoz való csatlakozásának
lehetőségét pénzügyi támogatás nélkül.

AKT 5/2/98. (IX. 28.) állásfoglalás:

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) előterjesztésében tárgyalták az MTA költségvetésében szereplő,
a májusi közgy űlés által is támogatott 250 millió forintos keret felosztását, melynek célja „a minősített
kutatók illetménypótlékainak emelése, hogy azok közelítsék a felsőoktatásban foglalkoztatott, tudományos
fokozattal rendelkező oktatók alapilletményén felüli, alanyi jogon biztosított jövedelmét, ezzel is oldva a két
közalkalmazotti réteg között meg lév ő bérfeszültséget" — olvashattuk az előterjesztésben.

Az AKT megtárgyalta az általa felkért ad hoc bizottság írásos
javaslatát az MTA intézményhálózatában foglalkoztatott közalkalmazottak anyagi megbecsülése, a kutatás személyi feltételeinek javítása érdekében.
A testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést kiinduló
AKT-anyagként, javasolja más fórumok elé vitelét, s későbbi
ülésén vissza kíván térni rá.
A 3. sz. mellékletben foglalt illetménypótlék %-os arányának
módosítását 3 igen, 15 nem és 2 tartózkodó szavazással elvetette.

Az AKT előterjesztése szerint

AKT 5/3/98. (IX. 28.) állásfoglalás:

Az Akadémiai Érdekegyeztető Tanács (AÉT) decemberi ülésén foglalkozott a jövő évi béremelés
lehetőségeivel.

január elsejétől a tudományos munkatársak havi 5000 forint, a tudományos főmunkatársak havi 10 000
A testület meghallgatta az AKT hatásköri és ügyrendi kérdéforint, a tudományos tanácsadók és a kutatóprofesszorok havi 12 500 forinttal megemelt illetménypótlékseit
vizsgáló bizottság jelentését tevékenységéről, a bizottság
ra jogosultak.

A szakszervezeti oldal javaslata
Az emelést az illetménypótlékok alapjául szolgáló pótlékalap (13 500 forint) százalékában határozzák
meg (munkatárs 50 százalék, főmunkatárs 75 százalék, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor 100
százalék), és csak február 1-jétől vezessék be. Ezt azonban sem az igazgatók képviselő i, sem az
akadémiai képviselői nem tudták elfogadni.
Az igazgatók azért, mert a szakszervezeti javaslat a munkatársak-főmunkatársak most megállapított
pótlékemelésének arányát 1:2-ről 1:1,5-re csökkentette volna, az Akadémia képviselői pedig azért, mert
a februári bevezetés a 2000 évi költségvetést is terhelte volna, ami vállalhatatlan terhet jelentett volna.

Kutatói illetménypótlékok 1999. január elsejétől
az MTA intézetekben
Az AKT megállapodása szerint tehát az MTA kutatóinak munkaköri illetménypótlékai a következő képpen alakulnak 1999. január 1-jétől (a 49/1993. [III. 261 Kormányrendelet felhatalmazása alapján), figyelembe véve, minden tudományos fokozattal rendelkező kutatónak jár a pótlékalap 100 százaléka.
tudományos munkatárs
5 000 forint
tudományos fokozattal rendelkező munkatárs 18 500 forint
tudományos fő munkatárs
23 500 forint
tudományos tanácsadó és kutatóprofesszor
25 500 forint

(pótlékalap 37 százaléka)
(pótlékalap 137 százaléka)
(pótlékalap 174 százaléka)
(pótlékalap 189 százaléka)

által megfogalmazott problémákat, azokat a kérdéseket, amelyek további pontosításra és tisztázásra várnak.
Az AKT a bizottság eddigi munkáját tudomásul vette és szükségesnek tartja folytatását. Állást foglalt, hogy amíg az akadémiai törvény módosítására sor nem kerül, a jelenlegi szabályozás a mérvadó. A következő ciklusra azonban célszer ű lenne
megfontolni a bizottság létszámának olyan méretűré igazítását, ami növelné operativitását.
(Az állásfoglalásokat mellékletek nélkül kaptuk.)

1998. október 26-i ülésének (AKT 6/98.)
állásfoglalásai
AKT 6/1/98. (X. 26.) állásfoglalás:

Tájékoztató hangzott el az 1998. december 31-ével lejáró
igazgatói állásokra kiírt pályázatokról.
Az AKT elfogadta a tájékoztatót. A Balatoni Limnológiai KuJanuár elsejétől tehát a minősített kutatók bére között különbség lesz aszerint, hogy munkatársi, vagy főmun- tatóintézet kivételével az eredmények alapján egyértelmű az
igazgatói jelölés. Ennél az intézetnél döntés-előkészítésre kükatársi besorolásban dolgoznak. A besorolás a Közalkalmazotti bértábla szerinti illetményüket nem érinti.
lönbizottság felállítása szükséges. Az AKT következő ülésén
Felsőoktatási illetmény pótlékok
Felhívás!*
dönt a megbízásokról és annak időtartamáról.
A Munka Törvénykönyv tervezett
A fiatal oktatók bérének emelése érdekében 1999. január elsejét ől a
tanársegédek, adjunktusok a pótlékalap 50 százalékát (6750 forintot) módosítása egyértelm űen a munkapják központi pótlékként. Ezzel teljessé válik a központi (oktatói) kavállalói jogos korlátozására, ilpótlékban részesülők köre.
letve a szakszervezetek lefegyverezésére
irányul. Tiltakozunk olyan
A központi pótlék mértéke:
jogok korlátozása ellen, amelyeegyetemi tanársegéd
6750 forint (pótlékalap 50 százaléka)
ket munkásgenerációk évszázaegyetemi adjunktus
6750 forint (pótlékalap 50 százaléka)
dos harcok során vívtak ki. Azok
fő iskolai docens
13 500 forint (pótlékalap 100 százaléka)
a jogok, amelyek most veszélyben
egyetemi docens,
vannak, a viták tárgyalásos renfőiskolai tanár
33 750 forint (pótlékalap 250 százaléka)
dezését szolgálják, azt, hogy elegyetemi tanár
54 000 forint (pótlékalap 400 százaléka)
kerülhessük az indulatok elszabadulását.
Felhívjuk valamennyi dolA tudományos fokozattal rendelkező oktatók pótléka
gozótársunkat és a szakszervezeEzen kívül a tudományos fokozattal rendelkező oktatók az alábbi teket, hogy fogjunk össze, és minpótlékokat kapják:
den lehetséges eszközzel, akadáegyetemi adjunktus,
lyozzuk meg a jogfosztó rendelfő iskolai docens
6 750 forint (pótlékalap 50 százaléka)
kezések törvénybe iktatását. Védegyetemi docens,
jük meg érdekeinket és érdekvéfő iskolai tanár
20 250 forint (pótlékalap 150 százaléka)
delmi szervezeteinket
egyetemi tanár
40 500 forint (pótlékalap 300 százaléka)
TDDSZ
TUDOSZ
Országos
Titkárok
A Felső oktatási Érdekegyeztető Tanács a következő évben meg- Választmánya
Tanácsa
kezdi egy önálló fels őoktatási bértábla kidolgozását, hiszen az alap'A „Felhívást" a két szakszerveilletmények és a pótlékok rendszere egyre nehezebbé teszi az átte- zet (nem most, hanem éppen) tíz eszkintést, és úgy vélik, hogy nem a pótlékokkal, hanem a bérekkel kell tendeje 1988. november 30-án hozta
biztosítani a felsőoktatásban dolgozók tisztességes életszínvonalát. nyilvánosságra, amely megjelent a
Ez az elvi egyetértés nem akadályozta meg ő ket abban, hogy Szószóló els ő évfolyamának harmaelőterjesszék és javasolják a miniszteri rendelet újabb pótlékokkal dik lapszáma els ő oldalán is 1988
decemberében.
való bővítését.

AKT 6/2/98. (X. 26.) állásfoglalás:
Az AKT részletesen megtárgyalta a kutatóintézeti hálózat
konszolidációjáról szóló közgy ű lési beszámoló tervezetét. A
tudományterületi szekciók írásban foglalták össze véleményüket. Megállapították, hogy a tervezet jó alapot nyújt egy közgy ű lési beszámolóhoz, kellően tömör és tárgyilagos, de az
akadémiai kutatóintézeteket érintő átalakulás folyamatának,
már ma látható előnyeinek és esetleges hátrányainak értékelésével adós maradt.
Az AKT úgy foglalt állást, hogy az észrevételek alapján történjen módosítás még a további testületi megvitatások előtt és
a végleges közgy űlési változat kerüljön vissza az AKT elé.
Ingyenes
adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot
tart
a TUDOSZ-irodában
(XIII., Victor Hugo u.
18-22., fsz. 17.)
minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós
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1998. DECEMBER
Haditudósítás
Kuti László 1990 óta vesz részt — az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács (ET) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban
rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Egész évben arról panaszkodtam Kedves Olvasóimnak, hogy
nincs miről tudósítani, mert nem
tartott ülést az Érdekegyeztető
Tanács. Nos, az év utolsó két
hónapjában megváltozott a helyzet, olyan sű rű n tárgyaltunk,
hogy azt sem tudom hogyan
férek be egyetlen „haditudósítás"
keretei közé.
Október 30-án ott hagytuk abba
az éppen esedékes ET plenáris
ülést, hogy a Pénzügyminisztérium államtitkára kérte, készítsünk
következ ő hét elejére olyan adótábla-javaslatot, amely tartalmazza az általuk fontosnak tartott
három fő elemet: „csak három
adókulcs legyen; a bevétel f ő
összege ne változzon; a legkisebb bért is terhelje adó". Nem
volt könny ű feladat, de az
MSZOSZ szakértői „csodát műveltek", s hétfő reggelre nem egy,
hanem hét javaslat készült el,
amelyet megküldtünk a munkáltatóknak és a kormányoldal
képviselőinek is, hogy eldönthessék, melyik tetszik nekik a legjobban. Oldalunk végül is három
javaslatot választott ki ezek közül, s a munkáltatókkal való
egyeztetés során kiderült, hogy
közöttük egy nekik is megfelel.
Ezek után úgy döntöttünk, hogy
csak ezt az egyet javasoljuk. Amit
meg is tettünk a következő hét
keddi napján, a Szociális és
Családügyi Minisztérium épületében (az úgynevezett Liba-palotában, amely a szóban forgó állattal összefüggésbe hozható
színről kaphatta a nevét) megtartott soron kívüli ÉT-ülésen.
A munkáltatók megerősítették,
hogy teljesen magukénak érzik
a javaslatunkat, mivel jobb, mint
a kormányé, s kérik a tárgyaló
partnereket, hogy az előterjesztést tekintsék közös javaslatnak.
A kormányt képviselő pénzügyi
államtitkár is elismerte a javaslatok előnyeit s erényeit, valamint
azt is, hogy mindegyik megfelel
az általa támasztott követelményeknek, de nem tudja egyiket
sem elfogadni, mert az „nem felel meg a kormány elképzeléseinek, a kormány szellemiségének". Kifejtette továbbá, hogy a
kormány fő célja a középosztály
támogatása, s hogy ne legyen
kételyünk, mindjárt el is magyarázta, hogy jelenleg kik tartoznak
a magyar középosztályhoz.
Azok akik 1999-ben évi 300 000
és 1 000 000 forint között keresnek. Hm. Kissé furcsa definíció,
de legalább könnyen kiszámítható a hovatartozásunk. Csak a havi
fizetésünket kell megnézni hozzá.
A határozott pénzügyminisztériumi NEM után még ettünk a
munkáltatókkal közösen néhány
meggyőzési kísérletet, de a válasz minden esetben hasonló volt.
Így lezártuk a napirendet azzal,
hogy a kormány nagyon megnehezítette a következő bértárgyalásokat, mert amit a szociális
partnerek veszítenek az adón, azt
megpróbálják a béreken behozni.
A következő napirendi pontnál
viszont, amelyik a különböző járulékokról szólt, oldalelnökünk
bejelentette, hogy a munkavállalói oldal nem kíván asszisztálni a
kormány egyoldalú játékához,
ugyanis az előzetes bizottsági
tárgyalásokon minden javaslatunkat elutasították, ezért nem veszünk részt a téma tárgyalásá-

ban, csak a szakértőket hagyjuk
ott megfigyelőként. Igy is tettünk.
Aztán november 27-én új témák
tárgyalásával folytattuk az ÉT-t.
Ekkor a költségvetés, a társadalombiztosítási költségvetés, illetve
az 1999. évi bérajánlások és az
1999. évi minimálbér került a napirendre. Természetesen, mint oly
sokszor máskor, most is a napirend előtti témák után. Ezen az
ülésen mi mondtunk néhány „keresetlen szót" az ÉT helyzetéről.
Felhívtuk a kormány figyelmét a
közel 10 éves érdekegyeztetési
mechanizmus eredményeire, valamint arra, hogy az eddigi társadalmi-gazdasági átalakulás konfliktusmentes menetében alapvető
szerepe volt az ET-nek. Ma aggasztónk tűnik, hogy e párbeszéd
a kormány hibájából megszakadt,
mivel a kormány nem veszi partnerszámba a munkáltatók és munkavállalók képviselőit. A kérdés
pusztán az, hogy a kormány számol-e az ET jövőjével, mert nekünk sok jelből úgy tűnik, hogy
nem igazán akarja. Véleményünk
szerint a társadalmi párbeszéd
nem épülhet konfrontációra, annak
ellenére, hogy a kormány provokálja azokat. Ma még nem késő
megelőzni olyan „ütközeteket",
amelyek megelőzhetők lennének,
fejezte be a témakör „elővezetését" a szóvivőnk.
A felszólalásra a munkáltatók
nem reagáltak, a kormány képviseletében ott lévő pénzügyi államtitkár viszont igen. Két gondolatot
emelt ki. Az első az volt, hogy
azért vagyunk itt, hogy „meghallgassuk egymást". A másikat pedig úgy fogalmazta meg, hogy a
kormány azokban a kérdésekben,
amelyekben érdemi vita volt, törekedett a kompromisszumra (?),
„de sz űk volt a mozgástere". Az
ET működése jövőre is zavartalan lesz - mondta, a Gazdasági
Minisztérium költségvetésében jelenik meg az ET titkárságának
fenntartási pénze.
Oldalunk és a kormány képviselője, még néhányszor „viszontválaszolt" egymásnak, majd elkezdtük a napirend első pontjának a
tárgyalását Magyarország költségvetéséről, amelyet a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára „vezetett fel", azzal, hogy a bizottsági
üléseken elhangzottak alapján ismert számára az oldalak véleménye. A költségvetés „sarokpontjai',
többek között, a prognosztizált
4-5 százalékos gazdasági növekedés mellett,
az infláció 10-11 százalékos növekedése,
a reálbér 3 százalékos emelkedése,
a fogyasztás 2 százalékos növekedése.
Beszélt arról, hogy a partnerek
szerint sok a bizonytalanság a költségvetésben. A kormány szerint is,
tette hozzá, az a gazdqsági környezetben rejlik. Kiemelte, hogy a
kormány a kormányprogramban
vállalt ígéreteinek akar eleget tenni, majd részletesen beszélt a várható bevételekről, illetve az új kiadási kötelezettségekről.
Ezek után a mi egyik szóvivőnk
következett (e téma megvitatására ugyanis mind a három oldal
több szóvivő vel készült). Arról
beszélt: augusztus 18-án abban
állapodtunk meg, hogy a költségvetésről szeptember-október során
kezdünk tárgyalni, ehhez képest
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csak most került sor az első ÉTülésre e témában, mikor már a
parlamenti vitaszakasz is elindult.
(A kormány képviselője erre úgy
reagált, hogy keddig még van lehetőség módosító indítványokat
benyújtani!)
Szóvivőnk azzal kezdte, hogy
nem jók az előjelek, s jelen formájában a költségvetés számunkra nem fogadható el, mert a költségvetés a céljait a munkavállalók és a nyugdíjasok terhére valósítja meg. Gondot jelent az is,
hogy a társadalom különböző csoportjait szembe állítja egymással;
a nyugdíjast a nyugdíjassal; a
munkavállalót a munkavállalóval;
a vállalkozót a vállalkozóval, valamint, hogy az általunk fontosnak
tartott gazdaságpolitikai célok alátámasztását nem valósítja meg. A
gazdasági növekedés mértékében
szerepet kellene vállalnia a belső
piac növekedésének. A belső lakossági fogyasztást a tervezethez
képest növelni kellene. Kérdés,
hogy az infláció prognózisa megalapozott-e, és a költségvetés teremt-e érdemben munkahelyeket?
Lesz-e a kormánynak átgondolt
foglalkoztatáspolitikája? Megjegyezte azt is, hogy a költségvetés
bevételi és kiadási oldala egyaránt
bizonytalan. Tág teret ad a költségvetés a szübjektivitásnak.
A közszférát ért „csapásokról'
beszélt az elhangzottak után a
másik szóvivőnk, miután az ET-t
megelőző Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa
(KIÉT) tárgyalásai eredménytelenek voltak. Többek között azt is
megemlítette, hogy a bértáblát még
a Bokros-csomag idején sem fagyasztották be, sem indokolt. Elvész így e terület munkavállalóinak
egyetlen illetményemelési garanciája. Beszélt a létszámgondokról és
arról, hogy ahol csökkentik a létszámot, ott sem lehet a nyert
összeget béremelésre fordítani.
A munkáltatók szóvivői utánunk
mondták el a véleményüket, amely
a mienkhez hasonlóan elmarasztaló volt, majd a kormány képviselője
mondta el, hogy miért nem fogadható el javaslataink döntő többsége. Válaszát szóvivőink, illetve a
munkáltatók szóvivői rendre
„visszareagálták", majd a kormány
képviselője a szociális partnerek
konkrét kérdéseire és felvetéseire
válaszolt, amely 99 százalékban
NEM választ jelentett. Végül lezárva a vitát a kormány képviselője
megjegyezte: optimistán mennek el,
mert nem tudtak semmit elfogadni,
de minden célt elértek.
Ettől „megnyugodva" térhettünk
át a másik napirendi pont megtárgyalására, az 1999. évi átlagos
keresetnövelés mértékér ől a versenyszférában, illetve az országos
minimálbér mértékének növeléséről. Az előbbi témakörnek a kormány képviselői, az utóbbinak mi
voltunk az előterjesztői.
A tárgyalás kezdetén a kormány
nevében, a Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkára elmondta, hogy 13 százalékot javasolnak
a középértékre, de ha a szociális
partnerek minimumban és maximumban is megegyeznek egymással, azt elfogadhatónak tartják.
Ezek után szóvivőnk, természetesen egy megfelelő bevezetés
után bejelentette számainkat, mely
szerint az átlag 16,5 százalék .és
a javasolt minimális emelés pedig
13 százalék lenne.
A munkáltatók képviselője azt
fejtette ki, hogy az adótörvények
és a költségvetés megtárgyalása
után úgy tűnik, hogy „vesztesek
turkálnak egymás zsebében".
Ezért ehhez nekik alkalmazkodni
kell, s így csökkentik elképzelt javaslataikat. A korábbi 13 százalékos elképzelésük helyett, már

csak 11 százalékot tudnak elfogadni. Így már volt miről vitatkozni, s végül azzal zártuk a témát,
hogy a következő ÉT-n folytatjuk.
Ezek után áttérhettünk a napirendi pont második részének megtárgyalására. A munkavállalói oldal
nevében mi a minimális bér nagyságát 25 500 forintban javasoltuk
megállapítani. Indítványoztuk továbbá, hogy ez január elsejétől
egységesen kerüljön bevezetésre.
A munkáltatók válaszul megjegyezték, hogy elvileg egyetértenek
a január elsejei egységes bevezetéssel, de az agrárszféra speciális helyzetére tekintettel a gyakorlatban ettől el kell tekinteniük.
A minimális bér összegére a javaslatuk 21 500 forint volt.
A kormány szóvivője megjegyezte: neki úgy tűnik, hogy e
témában sem lesz ma megállapodás, majd „bemondta" a kormány
javaslatát, ami 22 600 forint volt.
Igaza lett, mivel csak abban állapodtunk meg, hogy ennek a
megvitatását is elnapoljuk a következő ülésre.
Ezek után nem maradt más
hátra, minthogy megegyezzünk a
következő ÉT-ülés idejében és témáiban, majd berekesszük a
tárgyalást.
Egy hét múlva, december 4-én
ültünk össze ismét, a SzoCsa
épületében(Szociális és Családügyi Minisztérium), amikor is a
bértémák megvitatása mellett további három témakör is napirendre került. Az utóbbiak között szerepelt a Munka Törvénykönyvér ől
szóló módosító javaslat megvitatása (ezt a kormány és a munkáltatók erőltették); a Munkaer ő-piaci Alap Irányító Testületének
(MAT) beszámolója; valamint egy
javaslat előterjesztése a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi törvény módosítására.
Napirend előtt a VOSZ képviselője bejelentette: a közgyűlésük új
alapszabályt fogadott el. Nevük is
megváltozott: Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége (rövidítve
azonban továbbra is VOSZ-t használják). Az új testület élén 12 társelnök áll, akik félévenként váltják
egymást.
Folytatva a bérvitát, mindhárom
oldal képviselője megerősítette a
korábban már előterjesztett számait, de sejtették, hogy készek
azokon változtatni. A munkáltatók
képviselője kifejtette: rendkívül
serkentően hatna a megegyezésre, ha a kormány az „egészségügyi hozzájárulás" kompenzációs
keretének összegét nem csökkentené drasztikusan, az előző évihez képest. Erről aztán jól elvitatkoztak egy darabig, néhány rövidebb szünettel, gyakorlatilag minden eredmény nélkül. Végül is a
munkavállalói oldal, hogy elősegítse a megállapodás létrejöttét, bejelentette: „lemegyünk a 16 százalékra, az eredeti javaslatunkhoz
képest" - mondta. Ez a javaslat
annyira meglepte a munkáltatókat,
hogy nyomban azonnali szünetet
kértek, majd utána közölték az
eredményt: 11-12 százalékos sávot javasoltak bérajánlásul. Ekkor
a mi szünetkérésünk következett,
amelynek eredményeként bejelentettük: elfogadjuk a sávos megoldást 15-16 százalékos határokkal.
Erről aztán elvitatkozgattunk egy
darabig, majd ismét szünetet kértünk, amikor is a munkáltatókkal
közösen vonultunk félre, javaslatot téve nekik egy 12-16 százalékos sávra, ők azonban ebből csak
a 11-15 százalékos, sávot tartottak elfogadhatónak. Igy abban tudtunk csak közös nevezőre jutni,
hogy most megszakítjuk a tárgyalásokat, és mindenki hazamegy
egyeztetni az új helyzetről, s majd,

egy következő ÉT-n döntünk a
mindkét félnek elfogadható mértékekről.
A szünetből visszatérve tehát
bejelentettük, hogy egy hét
múlva folytatjuk a vitát, amit a
kormányoldal is elfogadott.
A minimális bér emelésének vitája az előző témakörhöz hasonlóképpen zajlott le. Egy ideig mindenki ragaszkodott az eredeti elképzeléséhez, ösztökélve a másikat, hogy az ő számát fogadja
el. Majd ismét a mi oldalunk
„mozdult el", miután javasoltuk a
minimálbér összegét 25 000 forintra felemeltetni. Ezután megállapodtunk arról, hogy egyelőre
abbahagyjuk a vitát, de folytatjuk
egy hét múlva.
A következő napirendi vitáját,
a Munka Törvénykönyve módosítását nem mindennapi események előzték meg. Ugyanis egy
abszolút munkavállaló és szakszervezet-ellenes javaslat került
az Érdekegyeztető Tanács tárgyalóasztalára, amelyhez az
előzetes bizottsági tárgyalásokon egyetlen észrevételünket,
módosító javaslatunkat sem fogadták el!
Mi pusztán azt kértük, hogy
először csak azzal az egy szakasszal foglalkozzunk, amelynek módosítását az Alkotmánybíróság írta elő. A többi javaslatról még hosszasan tárgyalhatunk később, megfelelő előkészítés után. Javaslatunkat a
másik két oldal képviselői elvetették. A törvénymódosításokhoz, mi nem adhattuk a nevünket, és előzetes megállapodásunk szerint erre úgy reagáltunk, hogy kivonulunk az ülésr ő l. Demonstratív lépésünk
azonban „nem zavarta meg a
másik két oldalt' abban, hogy
maguk között tovább folytassák
a tárgyalást. Amikor vége lett a
napirend megvitatásának, mi
vissza is mentünk, hogy folytassuk a vitát.
A MAT-beszámolót figyelmesen meghallgattuk, megjegyezve, hogy itt a beszámolón túl a
MAT továbbfejlesztésér ől is beszélnünk kell. Ezzel mindenki
egyetértett, s el is fogadtuk a
beszámolót.
A foglalkoztatási törvény módosításának a vitája meglehetősen egyszerűen zajlott. Megállapodtunk, hogy a technikai
módosítások mellett néhány kisebb, nem technikai módosítást
is elfogadunk, majd bezártuk az
ülést.
Egy hét múlva a „Fehér Házban" folytattuk az ET-tárgyalást,
a bérvitával. Azaz folytattuk
volna, ha azt nem előzték volna
meg előbb a napirend előtti bejelentések. Most a kormányon
volt a sor, s ők éltek is a lehetőséggel. Az érdekegyeztetésért
felelős Gazdasági Minisztérium
politikai államtitkára kért szót,
hogy bejelentse: elkészült az a
szakmai koncepció, amely az
érdekegyeztetés „megreformálásával" foglalkozik, ami hamarosan a kormányülés elé kerül,
s miután azt megtárgyalták, mi
is megkaphatjuk belepillantásra.
Mi megköszöntük a tájékoztatást, de felvetettük: célszerűbb
volna még a kormányülés el őtt
megvitatni, hogy szabadabban
lehessen rajta változtatni, ha
szükséges. A bejelentés egyébként az oldal több tagjánál „heveny szájmenést" váltott ki, mert
többen is úgy érezték, hogy itt
az alkalom, most hozzá kell
szólni. (Ez azonban már nem
igen használt az ügyünknek!)
Q-ti
(Kuti László „haditudósítását" következő lapszámunkban folytatjuk.)
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normáknak megfelelő szemlélet
erősödését.
A központ konkrét ügyekben
nem jár el, de az érdeklődőket
igyekszik ellátni nemcsak jogi inAz egyetemes emberi jogok kiteljesedésének elősegítési szándé- formációkkal, de olyan tanács
ka megjelent a Tudományos Dolgozók Szakszervezete szinte va- adásokkal is szolgálnak, hogy az
lamennyi megnyilvánulásában. A TUDOSZ megalakulása óta mindig érdeklődők egy-egy ügy képvise„szószólója" kívánt lenni az emberi jogok kifejeződésének. Egy letét hol remélhetik legeredménye1948. december tizedikén született ENSZ Nyilatkozat nyújtotta az sebben. Ezen törekvéseiknek a
apropót, hogy ezzel a témakörrel lapunkban is foglalkozzunk.
terméke az immár második éve
Ötven évvel ezelőtt fogadta el az ENSZ közgyűlése az Emberi megjelenő „Fundamentum" című
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Az „egyetemes" jelző - ma már lap, az „emberi jogok folyóirata",
tudjuk - azért került francia javaslatra a nyilatkozat elé, hogy valamint a már említett „Emberi
nevében is kifejezze: nem egyszerű en az elfogadó államok dekla- jogi mi micsoda" is.
rációjáról van szó, hanem az emberi jogok nemzetközi kifejeződéA Fundamentum bemutatja az
sének kíván egyetemességet biztosítani. Az eddig eltelt öt évtized alapvető jogok érvényesítésével
akár a Nyilatkozat érvényességének/érvényesülésének története- foglalkozó hazai állami szervek ként is leírható, és az évforduló valóban jó alkalmat nyújt a országgyűlési biztosok, bíróságok,
legváltozatosabb következtetések levonására, legkülönfélébb ér- Alkotmánybíróság - működését,
tékelések megtételére - külföldön és itthon egyaránt. Alábbi írá- valamint megismerteti az olvasósunk közreadásakor azonban arra is gondolnunk kellett, hogy mi kat az egyéni panaszokkal foglalitt, Magyarországon, még sajnos nem gondolhatunk vissza ötven kozó nemzetközi emberi jogi fóruév demokratikus politikai és jogi hagyományaira, de megpróbáljuk mokkal. A kiadvány emellett közli
elképzelni, hogy milyen tapasztalatokkal lehetünk gazdagabbak, a Magyarországon emberi jogi
késő bb, ha majd itthon is az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkoza- kérdésekkel foglalkozó fontosabb
tának újabb évfordulóira készülődünk.
civil szervezetek - alapítványok,
egyesületek - adatait, továbbá táHa szűkebb régiónkra gondolunk,
...az emberi jogi probléjékoztatást nyújt az emberi jogi
azzal a paradoxonnal találjuk szemirodalmat gyűjtő könyvtárakról, az
máikban jogvédelmet kerebe magunkat, hogy - sokak szerint
emberi jogi szakirodalmat közlő
sők többnyire nem tudják,
- Kelet-Közép-Európában voltaképkiadványokról és dokumentumpen vége az emberi jogok konjunkhogy gondjaikkal mely magyűjteményekről is. Tapasztalatatúrájának. Annyi mindenesetre
gyarországi szervezethez,
ik szerint ugyanis az emberi jogi
igaznak t űnik ebbő l a sommás
illetve nemzetközi fórumhoz
problémáikban jogvédelmet keremegállapításból, hogy a nyolcvafordulhatnak segítségért...
sők többnyire nem tudják, hogy
nas évekbeli liberális álmok, amelyek az egyéni szabadságot kívángondjaikkal mely magyarországi
Ha valamennyi jogvédő szerveták győzelemre vinni az autoriter
szervezethez, illetve nemzetközi
pártállami berendezkedéssel szem- zetet nem is, de a legfontosabba- fórumhoz fordulhatnak segítségért.
ben a rendszerváltás időszaka utá- kat közülük könnyen megismerni alkotmányozás folyamatában hetjük az Emberi Jogi Információs
„Világviszonylatban egémintha a törvényhozás áldozataivá és Dokumentációs Központ jóvolestek volna.
szen jól állunk az egy főre
tából, amely a közelmúltban jelenIntézményesültek a demokratikus tette meg az „Emberi jogi mi
jutó ombudsmanok számát
vágyak, és lezárult a polgári jogi micsodá"-t. [Fórumok, szervezeilletően"
harc hősi korszaka. Eppen ezért tek, kiadványok. (Felelős szermeglepő az az adat, amely szerint
kesztő: Halmai Gábor) Emberi
Bár sokak szerint az emberi jogma mégis mintegy négyszáz országos és helyi szervezet foglalkozik Jogi Információs és Dokumentá- védő intézmények terén nincs
okunk szégyenkezni - ahogyan a
állampolgári jogvédelemmel. Ebben ciós Központ. Budapest, 1998.]
Maga az alapítványi formában kötet előszavában némi iróniával
a körben megtalálhatók azok a civil szervezetek is, amelyek kifeje- működő központ a tavalyi év ele- fogalmaz „világviszonylatban egézetten a nemzeti és etnikai kisebb- jén jött létre, elsősorban a holland szen jól állunk az egy f őre jutó
ségek, vagy a hazánkban tartózko- külügyminisztérium támogatásá- ombudsmanok számát illet ően" -,
dó külföldiek jogvédelmét vállalták nak köszönhetően. A központ azt mégis tapasztalható, hogy az
fel. Bár ezek a jogvédő szerveze- tekinti alapvető feladatának, hogy emberi jogok érvényesülés és értek hazai viszonylatban nem értek kiterjedt dokumentációs bázis
lét- vényesítése nem problémamenel olyan befolyást, mint a nemzetközi téren például az Amnesty rehozásával, konferenciák, szak- tes. Különösen fontos azoknak a
International, de néhány döntés mai és népszer űsít ő programok speciális jogvédelmet nyújtó szermeghozatalában (mint például a szervezésével, kiadványok meg- vezeteknek a megismertetése a
kistarcsai közösségi szállás bezá- jelentetésével segítse az emberi közvéleménnyel, amelyek különöratásában) kétségtelenül fontos jogi kérdésekben való tájékozó- sen hátrányos helyzetű veszélyezszerepet játszottak.
dást és a nemzetközi, az európai tetett csoportok érdekvédelmére
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Hogyan adjuk el a tudásunkat?
Kiss Mariann: Marketing mérnököknek cím ű könyve
megjelentette az AKG Kiadó, Budapest
Lapunkban nincs gyakorlata a
recenziónak. Most, hogy kivételt
teszünk, annak jó oka van. Olvasóinknak ugyanis jó szívvel ajánlhatjuk Kiss Mariann kiforrott (immár
negyedik kiadásban megjelenő)
könyvét, a Marketing mérnököknek
című művet. Ez a könyv eredetileg
tankönyvnek készült, mégpedig a
Kandó Kálmán Főiskola diákjainak.
Azonban olyan hasznos útmutatóvá sikeredett, amit nemcsak a mérnökök és mérnökhallgatók forgathatnak, hanem mindenki, aki el
akarja adni szellemi termékét. Márpedig ki ne akarná ezt megtenni
manapság? Érdemes befektetni
Kiss Mariann könyvébe, ami tudatosan és lépésről lépésre vezeti el
az olvasót, hogy mit is kell csinálni
a fenti cél érdekében. A tudatosságot az biztosítja, hogy elősz?ir is
megismerkedhetünk azzal, hogy mi
is az a marketing. Tehát az elejétől
(mondhatni a kályhától) kezdjük a
dolgot. Választ ad olyan kérdésekre, hogy hol vagyunk, hová menjünk és mivel menjünk? Azaz hogyan kell kiválasztani az egyes piacokat, és hogyan kell betörni,
hogyan tudjuk növelni esélyeinket?
Kiss Mariann a vállalatokról írja,
hogy megkülönböztetünk termelésorientált, értékesítésorientált és marketingorientált vállalatot. De vajon
egy (klasszikus) kutató esetében
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(aki valószínűleg „csupán" „termelés-orientált") , nem kellene felhívni
a figyelmet egy csipetnyi értékesítés-és marketing-orientáltságra? A
"hard sell", azaz a rámenős eladás
időszaka az, amikor a marketing
úgy viszonyul a fogyasztóhoz, mint
meghódítandó szépséghez, akinek
elcsábításához mindenfajta eszköz
megengedett - írja Kiss Mariann egy
kicsit talán merészen, már ami a
kutatókat illetheti. A marketingorientáltságnál viszont a vevő szükségleteinek kielégítése válik a hosszú
távú nyereségesség biztosítékává olvashatjuk, és arra gondolhatunk,
hogy van aki ezt már tudja. (A
Miniszterelnöki Hivatal mellé tervezett 16 fős stratégiai kutatócsoportba már több mint 100 önkéntes
jelentkezőről szól a fáma...)
A legjobb persze egy kutatónak
is az, ha megtervezi a saját
marketingmixét. Kiss Mariann
könyve erre úrmutató ad. Tehát
vegyünk egy csipet termékpolitikát
(azaz kutassuk azt, amire éppen
szükség van - nesze neked széplélek és filozófiai mélység), tegyünk
hozzá egy kis árpolitikát („A marketing legnehezebb feladatainak
egyike az árképzés" - szögezi le
Kiss Mariann, és örülhet a kutatók
szive, mert nekik talán ez lesz a
Legkönnyebb, árpolitikaként elég
lesz rábólintani a vevő által felaján-

lott összegre, talán valamit lehet
árpolitizálni, ha valaki szalonképes,
bocsánat számlaképes.) A
marketingmix további szerves tartozéka az értékesítési politika (a
place, ahogy angolul mondja a
szakirodalom). Azaz az előállított
terméket el kell juttatni a fogyasztóhoz, ehhez pl. értékesítési hálózatot kell kialakítani (én beveszlek
az én kutatásomba, te beveszel a
tiédbe, stb. na és most jön a negyedik elem a reklám (a promóció).
Itt több elemet is felsorol a szerző,
úgymint a személyes eladást (házaljunk a termékünkkel), a hirdetést stb., de azt hiszem leginkább
figyelemreméltó a Public Relations.
Kiss Mariann felhívja a figyelmet
a marketing-homunkuluszra, aki
egy olyan emberke, oktató), akinek egyik lába a termék (product),
másik lába az ár (price). A sántikálás elkerülése végett nem árt,
ha a lábai egyforma hosszúak és
jó erősek. A marketing-homunkulusz egyik karjával nyújtja, értékesíti áruját és persze tartja a markát a fizetségért (place). Másik
kezével pedig kínálja portékáját
(promotion). Nem hiányozhat a
marketingemberke szeme, amivel
a lába elé és távolabbra néz, valamint a füle sem, amivel híreket
hall, sőt jó orra is van.
Kiss Mariann könyve hozzájárul(hat) a hazai kutatói prototipus
és a marketing-homunkulusz között tátongó űr csökkenéséhez.
Keresse a szakkönyvesboltokban!
Borbély Szilvia

szakosodtak. Ezekre ugyanis jóval kevesebb figyelem fordul mint
az állami jogvédő szervek vagy a
nemzetközi fórumok tevékenységére.
Kevesen tudnak például a három
éve létrehozott De Jure Alapítvány
működéséről, pedig egyike azon
kisszámú szervezetnek, amelyek a
tartós sérültséggel, fogyatékossággal élő emberek jogi problémáinak
orvoslásához kíván segítséget
nyújtani. Mivel elsősorban emberi
jogként kezelik a sérültek ügyét,
ezért fő céljuk az, hogy polgári jogi
síkra tereljék a sérült emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos
törekvéseket.
A „NaNe!" rövidítés a N ők a
n őkért együtt az er őszak ellen
elnevezésű egyesületet jelzi. Az
emberi jogi kérések közül elsősorban a nőknek a biztonsághoz,

önrendelkezéshez, valamint az
egyenlő esélyekhez és az erőszakmentes bánásmódhoz való
jogával foglalkozik. Ezért elősegíteni kívánják a sértett nők hozzájutását az igazságszolgáltatáshoz,
de szükség esetén azonnali segítséget nyújtanak - anyaotthoni,
menedékházbeli elhelyezéssel - a
krízishelyzetben lévő, bántalmazott nőknek, gyerekeknek is.
Sajátos jogvédelmi szerepkört tölt
be a rendszerváltás nyilvánosságvitája termékeként létrejött Nyilvánosság Klub. Ez a szervezet a tág
értelemben vett kifejezés szabadságával, illetve az ehhez kapcsolódó jogokkal összefüggő kérdésekkel foglalkozik és nyomon követi a társadalmi nyilvánosság érvényesülését Magyarországon.
R.B.
(Folytatjuk)
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Tíz év múlva, ugyanúgy
Alapkutatások elsorvasztása?
A Tudományos Akadémia
1988. májusi közgyű lésén Grósz
Károly úgy fogalmazott, hogy az
alapkutatások költségvetési támogatásának reálértékét a kormány meg fogja őrizni. Ezzel
szemben olyan információink
vannak, hogy a pénzügyi szervek a jövő évi költségvetés előkészítése során ezt nem hajlandók megadni. Úgy tudjuk, hogy
6 százalékos nominális bérszintemelést és 8 százalékos dologi
költségnövelést hajlandók csak
engedélyezni. Ezzel szemben áll
a fogyasztói árszint már bejelentett 12-15 százalékos emelkedése és az üzemeltetési költségeinknek ennél lényegesebben nagyobb mértékű, becslésünk szerint kb. 25 százalékos várható

növekedése. Ahhoz tehát, hogy
az alapkutatások támogatásának
reálértéke ne csökkenjen, feltétlenül szükség van arra, hogy a
pénzügyi szervek a fent idézett
két érték (6 százalék és 12 százalék) mindegyikének több mint
dupláját adják meg az Akadémiának. Ha ez nem történik meg,
akkor az alapkutatások fokozatos elsorvasztásával állunk
szemben. Javasoljuk a többi
TUDOSZ alapszervezetnek,
hogy csatlakozzanak annak követeléséhez, hogy az akkori kormányfő ígérete meg is valósuljon.
Sain Ildikó és Németi István
MTA Matematikai Kutató Intézet
(A Szószóló, 1988. decemberi
lapszámaból)

Csak maradék pénzek jutnak
a hazai tudományra
Újságírói kérdés:
— A közgyűlésen elvégzett elemzése azonban arra utal, hiába
ígérték be oly sokszor és került be a kormányprogramba is, a
kutatás-fejlesztés nem érheti el a GDP egy százalékát.
Válaszol Keviczky László, az MTA főtitkára:
Ez valóban így van. Egyszerűen nem jön ki. A jelenlegi 0,7-ről
az egy százalékra való növekedés, a 13 százalék körüli inflációt
is belekalkulálva, az egyes számoknak 60 százalék körüli nominális növelését tételezné fel. Ilyet azonban sehol sem találunk. AZ
OTKA 18,4 százalékot kap, az Akadémia 14,6 százalékot, a
kutatói bérfejlesztés 11 százalékot, az OMFB-nél kezelt műszaki
fejlesztési alapprogramok pedig 13,9 százalékot. Ez utóbbiból kell
ráadásul fedezni az EU ötödik keretprogramjának mintegy egymilliárd forintnyi (egyharmad OTKA-nak megfelelő) befizetési hozzájárulását. Tehát a korábbi ígéretekkel ellentétben a K+F szféra
elől vonják el ezt a pénzt, nem pedig a közös EU-csatlakozási
alapból. S ha azt nézzük, hogy a keretprogramban hazánknak
juttatott jogok szerint a kutatásban érjük el először, január 1-jétől
a teljes jogú uniós tagságot, ez a pénzügyi lépés nemhogy díjazná ezt az eredményt, de még bünteti is. Méghozzá akkor, amikor
az Európai Unió el is engedi hazánknak a befizetési kötelezettség
egyharmadát. Az oktatási és a kultusztárca támogatásának 38
százalékos növekedése nem kompenzálhatja a fenti számokat, a
piaci szereplők pedig nem fogják kipótolni a hiányzó részt. Úgy
tűnik tehát, hogy a tudományra szánt pénaeket ismét csak a maradékelv határozza majd meg, annak ellenére, hogy november
elején a fél kormány kivonult a magyar tudomány napján az Akadémiára, és mindenki ugyanazt az egy százalékot emlegette.
Újságírói kérdés:
A közgy űlésen tartott beszédében néhány javaslatot tett, amellyel
a költségvetést is kímélni lehetne, és jó szándékot mutatna a
hazai tudományos közvélemény felé.
Válaszol Keviczky László, az MTA főtitkára:
(...) Bevonhatnák a PHARE-programba azt az Akadémia által
beadott projektet, amely a kutatóhelyek műszer-infrastruktúrájának megújítását célozza. Biztosíthatnák a nemzetközi tudományos szervezetek tagdíjai forintfedezetének értékállóságát, végül
adómentessé tehetnék a tudományos kiküldetések 15 éve változatlan napidíját. Amikor alá kellett írnom az egyiptomi tudományos akadémiával az együttműködési szerződést, a partnerem
megjegyezte, hogy fejlődő ország létükre ők már 70 angol fontot
tudnak adni egy odalátogató kutatónak, és igazán nem értik a mi
alig valamivel több, mint négy fontunkat, azaz az 1500 forintot.
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