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10 éves a TUDOSZ 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Dr. Kuti László, a TUDOSZ elnöke 

Vége a közalkalmazotti 
bérrendszernek? 

Ismét elmúlt egy esztendő , 
amely a tavaszi parlamenti vá-
lasztások miatt meglehető sen 
felemásra sikeredett. Az év ele-
jén még reménykedhettünk, 
hogy az a munka amelyet az 
elmúlt években fektettünk az 
érdekegyeztetésbe fokozatosan 
meghozza a gyümölcsét. Hi-
szen az év elejére állt be az a 
bértábla, amely már megfelelt 
a kutatóintézeti dolgozók kép-
zettségi, végzettségi állapotá-
nak. Ugyanakkor elkezdő dött 
az a munka, amely egy olyan 
szakmai táblán, vagy segédtáb-
lán alapuló illetményrendszert 
alakított volna ki, amely tartal-
mazza a kutatóintézeti dolgo-
zók sajátosságait, és eltünteti 
a különbségeket a felső oktatás 
és a kutatóintézetek alkalma-
zottai között. De ennek 
egyel ő re vége, hiszen a máso-
dik fél évben nem a jobbításért, 
hanem a létért kellett fellép-
nünk. 

Az új Országgy ű lés megszün-
tette azt a minisztériumot (Mun-
kaügyi Minisztérium), amelynek 
feladata volt többek között a 
bérek, illetmények kezelése, s 
ezzel teret adott a Pénzügymi-
nisztériumnak vágyai kiélésére. 
Ennek eredménye pedig az il-
letménytábla befagyasztása lett: 
s megsz ű nt a béremelés garan-
ciája... 

Visszaállt egy olyan állapot 
amely csak nagyon keveseknek 
lehet elő nyös, s amelynek meg-
szüntetéséért éveken át harcol-
tunk. A tárgyalásokon nem értünk 
el eredményt, a keményebb fellé-
pést pedig Onök utasították el 
Kedves Tagtársaim. 

Úgy gondolom azonban, nem 
árt — ha más közalkalmazottak-
hoz hasonlóan — barátkoznak a 
gondolattal, hogy az érdekeinkért 
összefogva kell fellépnünk, ki-
használva a szakszervezeti harc 
minden törvényes és lehetséges 
eszközét. Ez pedig csak egy ér-
dekeiért cselekedni is tudó és 
akaró tagsággal bíró szakszerve-
zetnek megy. En,hiszem, hogy a 
TUDOSZ ilyen. Es Onök...? Re-
mélem Önök is így gondolják. 

Szakszervezetünk az idén töltöt-
te 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 kutatóintéze-
tekben nincs szükség szakszerve-
zetre(!), hogy a kutatók nem igény-
lik a szakszervezetet(!), hogy a 
szakszervezet nem tud semmit 
tenni a kutatóintézeti dolgozók 
érdekében! 

Azt hiszem az elmúlt 10 év bi-
zonyította ennek az ellenkező jét. 
De tudomásul kell vennünk, hogy 
a szakszervezet nem a vezető ség,  

nem az elnökség ( ő k csak szol-
gálók), hanem a tagság, Önök. 
Ha Onök elhagynak minket, ha 
nem tudják meggy ő zni munka-
társaikat, hogy lépjenek be, vagy 
lépjenek vissza a szakszerve-
zetbe, ha nem tudják, vagy nem 
akarják megmagyarázni a fiata-
loknak, hogy köztünk a helyük, 
akkor elő bb-utóbb megsz ű nünk, 
mert éppen azt veszítjük el, ami 
a szakszervezetet szakszerve-
zetté teszi. Én bízom benne, 
hogy a TUDOSZ-nál ez nem 
következik be, lassan ismét fej-
lő désnek, növekedésnek indu-
lunk. És Önök...? 

Januárban lejár a jelenlegi el-
nökség mandátuma, s újat kell 
választanunk. Hamarosan meg-
keresik Önöket a jelölő bizottság 
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 hatha-
tós közrem ű ködésével lehetsé-
ges. Én bízom benne, hogy si-
kerül. Es Önök...? 

Kedves TUDOSZ-tagok, Tag-
társaim! 

Abban a hitben, hogy a kö-
vetkez ő  évünk eredményesebb 
lesz az elmúltnál, kívánok 
Önöknek eredményes, békés, 
de ha kell harcos, boldog új 
esztendő t! 

1992-es megalkotása óta min-
denoldalú bírálat érte a Közalkal-
mazottak Jogállásáról szóló tör-
vény bértábláját, és a hozzá kap-
csolódó bérpótlékokat. 

Amíg nem volt, addig csak vá-
gyakoztunk utána, amikor volt, 
kifogásoltuk. Bevezetésekor nem 
csak azért örültünk, mert közel 50 
százalékos béremeléssel járt a 
kutatóintézetekben. 

Mi volt a bértábla elő nye 
bevezetésekor? 

Az azonos végzettség ű ek bére 
azonossá vált, attól függetlenül, 
hogy az ország melyik részén 
dolgoznak. Az akadémiai kutató-
intézetekben azonos bért kapott a 
nyelvész, a biológus és a kutató-
orvos. Ez nem kis dolog volt, hi-
szen, ha emlékszünk még, egyes 
nem „piacképes" kutatóintézetek 
bére 25-30 százalékkal volt ala-
csonyabb a kutatóintézeti bérát-
lagtól. 

Bevezették a nyelvpótlékokat és 
a minő sítettek pótlékát, ezzel is-
merték el a kutatók speciális tu-
dását és teljesítményét. 

A bértábla „alsó korlátos" volt 
(ezért ragaszkodott pl. az APV Rt. 
elő dje a közalkalmazotti besoro-
láshoz a köztisztvisel ő ivel szem-
ben), tehát a bérek emelésének 
nem volt akadálya, csak a pénz-
hiány. 

A bértábla szigorúan figyelem-
be vette a végzettséget, feladata 
volt, hogy a tudás gyarapítására 
ösztönözzön, a magasabb vég-
zettséget honorálja. 

Bevezetésekor azt ígérték a tör-
vényalkotók, hogy olyan, az EU-
országokban már bevált, korszer ű  
bérrendszert alkottak, amelyet rend-
szeresen karbantartanak, reálérté-
két biztosítják. 

Mi történt azóta? 
A költségvetés évente szembe-

sült azzal, hogy van közel 600 
ezer közalkalmazott, akiknek a 
bérét évente emelni illenék az inf- 

láció mértékével. A mindenkori tör-
vényhozók tisztában voltak azzal, 
hogy a közalkalmazottak nem te-
hető k felelő ssé sem a gazdaság 
állapotáért, sem az infláció mérté-
kéért, mégis ő k azok, akiken so-
kat lehet spórolni, és akiken so-
kat lehet behajtani. A spórolásnak 
a pénzügyminiszteri szakemberek 
évente újabb és egyre változato-
sabb módját eszelik ki. 

Az „oszd meg és uralkodj!" alap-
elvvé vált, 

- a bértáblát eltérő  mértékben 
finanszírozták a különböző  tárcák-
nál, 

- egyes terület pótlékait támo-
gatják, másikét nem, 

- egyes területen finanszírozzák 
a 13. havi bér kifizetését, másutt 
ki kell gazdálkodni, 

- egyik helyen kötelez ő  pótlé-
kot fizetni, a másik helyen csak 
adható. 

Napjaink legújabbnak vélt talál-
mánya a fókuszálás vagy deter-
minálás. Az elv eddig is mű kö-
dött, csak nem volt ilyen szép 
neve. Lényege, hogy a politika 
meghatározza, hogy mely terüle-
tek kapnak többet vagy keveseb-
bet. Ezzel visszajutottunk a '90-
es évek elő tti id ő szakhoz, amikor 
a kutatóintézetek bérei rendre el-
maradtak a hasonló munkakörben 
dolgozók bérei mögött, hiszen ke-
vesen vannak, és ha sztrájkra 
szánnák is magukat, akkor otthon 
dolgoznának, tehát csekély az ér-
dekérvényesítési képességük. 
Képviselő ik pedig megingathatat-
lanul hisznek a józan ész priori-
tásában, a politikai érvekkel 
szemben. 

Mit lehet tenni? 
Továbbra is követelnünk kell a 

kutatómunka hazai megbecsülé-
sét, felhívni a figyelmet arra, hogy 
a fels ő oktatás és a kutatás egy-
mástól elválaszthatatlan. Közös 
érdekeik szorosan összef ű zik a 
két terület dolgozóit, és ezt bér-
rendszerüknek is tükrözni kell. 

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 Po-
litikatudományi Intézet TUDOSZ - titkára, valamint Kuti László, a 
TUDOSZ elnöke) emlékeztek meg a jeles eseményrő l. Az ünnepi 
küldöttértekezleten — a kormány képviseletében — megjelent Herczog 
László, a Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A szakszer-
vezeti szolidaritást kifejezendő , üdvözlő beszédet mondott Szabó End-
re, a Szakszervezetek Együttmű ködési Fóruma elnöke, Vigh László, 
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke, valamint Horn Já-
nos, aki a Bányász Szakszervezetet képviselte. 

A küldöttértekezlet további programjainak levezető  elnöke Bürger 
Gábor volt. A mandátum vizsgáló bizottsági jelentés meghallgatása, 
valamint a küldöttértekezleti jegyző könyv hitelesítő inek megválasz-
tása 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 má-
sodik részét. A küldöttértekezlet résztvevő i ezek után a tisztújító 
közgy ű lést elő készítendő  jelölő bizottságot, mandátumvizsgáló bizott-
ságot, szavazatszámláló bizottságot választottak. Az egész napos 
TUDOSZ - rendezvény Kuti László zárszavával ért végett. 

kutatóintézeteknek 
MTA-intézeteknek 

Béremelés 1999 
0 azaz nulla 
5-6 százalék 

Pénzügyminisztériumi el ő terjesztés a közszfé-
ra 1999. évi keresetalakulásáról 

A közszféra 1 f ő re jutó személyi juttatási növek-
ménye 1999-ben 13 százalékkal nő , ami 11 szá-
zalékos infláció mellett 2 százalékos reálkereset-
javulást eredményez. A központi intézményeknél 
12,6 százalékos átlagos személyi juttatási növe-
kedést biztosítanak. 

Személyi juttatás szórása: 

1999. évi 1 fő re jutó személyijuttatás-változás 
az elő z ő  évhez viszonyítva 

bírák, ügyészek 	 122,5 százalék 
fegyveres szervek 
hivatásos állomány 
közalkalmazottak 
köztisztviselő k 
összesen: 

120,9 százalék 
109,7 százalék 
106.4 százalék 
113,6 százalék 

A determinációval nem érintett közalkalmazottak 
és köztisztvisel ő k körében minden 1 százalékos 
többlet 1 milliárd forintos támogatással jár, ezért 
1999-ben az illetményalapok és pótlékalapok nö-
vekedésével nem lehet számolni. 

Béremelési lehető ség a közalkalmazottaknál: 

1. ,a közalkalmazottaknál az illetménytábla alsó 
határos volta ad lehető séget a rendelkezésre álló 
források figyelembevételével az illetmények eme-
lésére." 

2. a költségvetési törvény 3 százalékos létszám-
csökkentést ír elő , a 3 százalék fölötti létszám-
csökkentésb ő l adódó bérmegtakarítás béremelés-
re fordítható. 

Kedves TUDOSZ-tagok! 

Eddig a PM-elő terjesztés szövegh ű  közlése. 
Mi mit jelent? 

A bírósági, ügyészségi és igazságügyi alkalma-
zottaknál 1998. július 1-jét ő l új bérrendszer lépett 
életbe, ami akkor közel 50 százalékos béremelést 
jelentett a számukra. (Ennek hatására nő  a jöv ő  
évi bérük közel 20 százalékkal 1998-hoz képest.) 
A fegyveres szerveknél bevezették ugyan az új bér-
táblát, de csak 1999-ben kell elérniük azt 100 szá-
zalékos mértékben. (Ő k a 20,9 százalékos emelés 
ellenére elkeseredettek, mert a köztisztviselő i illet-
ményalap befagyasztása miatt ő k is 11-13 száza-
lékkal kevesebbet fognak kapni, mint amit ígértek 
nekik.) 

A közalkalmazotti területen a közoktatásban dol-
gozó pedagógusok 16 százalékos emelésre szá-
míthatnak, ha az önkormányzatok ezt ki akarják 
és ki tudják fizetni. A nem pedagógus munkakör-
ben dolgozóknak 13 százalékos emelést tervez-
nek. 

Az egészségügyben dolgozók béremelése azért 
bizonytalan, mert nincsen elkülönített bérkeretük. 

A fels ő oktatásban oktatók bérét 13 százalékkal 
kívánja emelni az OM, emellett a fiatal oktatók 
megtartását a központi pótlék kiterjesztésével kí-
vánják elő segíteni. 

A köztisztvisel ő k béremelése is megoldható, 
hiszen eddig a bértáblájuktól +/-20 százalékkal 
térhetett el a bérük, ez az eltérés januártól +20 
százalékról +40 százalékra n ő , tehát lehet töb-
bet fizetni, csak a költségvetés nem ad hozzá 
pénzt. 

A kutatóintézeti dolgozóknak nem jár ugyan sem-
mi (ezt többször hallhattuk a költségvetés pénz-
ügyes készít ő it ő l), de az MTA köztisztviselő inek 
és közalkalmazottainak az MTA elnöke közbenjá-
rására biztosít a költségvetés átlag 5-6 százalék-
nyi béremelési lehető séget. 

(R. M.) 

Bő vültek az oktatói pótlékok 
A Felső oktatási Érdekegyeztető  Tanács (FÉT) elfogadta a Felső okta-
tási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) javaslatát, és 1999. januárjától 
a felső oktatásban dolgozó valamennyi oktató illetménypótlékban 
részesül, vagyis január 1-jétő l a fő iskolai és egyetemi tanársegéd, 
valamint a f ő iskolai adjunktus is, hiszen „oktatáspolitikai cél a fiata-
lok benntartása az egyetemen"- jelentette ki Kiss Ádám helyettes 
államtitkár. 

Az új mértékek: 
f ő iskolai tanársegéd esetén a pótlékalap 50-100 százaléka 
egyetemi tanársegéd, f ő iskolai adjunktus 50-150 százalék. 

A FÉT-ülés résztvevő i egyetértettek abban, hogy a következő  év-
ben szükséges egy fels ő oktatási 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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TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Az Akadémiai bérpolitikai keret 
felosztása 

Az Akadémiai Érdekegyeztető  Tanács (AÉT) decemberi ülésén foglalkozott a jöv ő  évi béremelés 
lehető ségeivel. 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) el ő terjesztésében tárgyalták az MTA költségvetésében szerepl ő , 
a májusi közgy ű lés által is támogatott 250 millió forintos keret felosztását, melynek célja „a minő sített 
kutatók illetménypótlékainak emelése, hogy azok közelítsék a fels ő oktatásban 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 elő terjesztésben. 

Az AKT elő terjesztése szerint 
január elsejét ő l a tudományos munkatársak havi 5000 forint, a tudományos f ő munkatársak havi 10 000 

forint, a tudományos tanácsadók és a kutatóprofesszorok havi 12 500 forinttal megemelt illetménypótlék-
ra jogosultak. 

A szakszervezeti oldal javaslata 
Az emelést az illetménypótlékok alapjául szolgáló pótlékalap (13 500 forint) százalékában határozzák 

meg (munkatárs 50 százalék, fő munkatárs 75 százalék, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor 100 
százalék), és csak február 1-jétő l vezessék be. Ezt azonban sem az igazgatók képviselő i, sem az 
akadémiai képvisel ő i nem tudták elfogadni. 

Az igazgatók azért, mert a szakszervezeti javaslat a munkatársak-f ő munkatársak most megállapított 
pótlékemelésének arányát 1:2-r ő l 1:1,5-re csökkentette volna, az Akadémia képviselő i pedig azért, mert 
a februári bevezetés a 2000 évi költségvetést is terhelte volna, ami vállalhatatlan terhet jelentett volna. 

Kutatói illetménypótlékok 1999. január elsejét ő l 
az MTA intézetekben 

Az AKT megállapodása szerint tehát az MTA kutatóinak munkaköri illetménypótlékai a következ ő kép-
pen alakulnak 1999. január 1-jétő l (a 49/1993. [III. 261 Kormányrendelet felhatalmazása alapján), figye-
lembe véve, minden tudományos fokozattal rendelkező  kutatónak jár a pótlékalap 100 százaléka. 

5 000 forint (pótlékalap 37 százaléka) 
18 500 forint (pótlékalap 137 százaléka) 
23 500 forint (pótlékalap 174 százaléka) 
25 500 forint (pótlékalap 189 százaléka) 

tudományos munkatárs 
tudományos fokozattal rendelkez ő  munkatárs 
tudományos f ő munkatárs 
tudományos tanácsadó és kutatóprofesszor 

Január elsejétő l tehát a minő sített kutatók bére között különbség lesz aszerint, hogy munkatársi, vagy fő mun-
katársi besorolásban dolgoznak. A besorolás a Közalkalmazotti bértábla szerinti illetményüket nem érinti. 

Felső oktatási illetmény pótlékok 
A fiatal oktatók bérének emelése érdekében 1999. január elsejét ő l a 
tanársegédek, adjunktusok a pótlékalap 50 százalékát (6750 forintot) 
kapják központi pótlékként. Ezzel teljessé válik a központi (oktatói) 
pótlékban részesülő k köre. 

A központi pótlék mértéke: 
egyetemi tanársegéd 
	

6750 forint (pótlékalap 50 százaléka) 
egyetemi adjunktus 
	

6750 forint (pótlékalap 50 százaléka) 
f ő iskolai docens 
	

13 500 forint (pótlékalap 100 százaléka) 
egyetemi docens, 
f ő iskolai tanár 
	

33 750 forint (pótlékalap 250 százaléka) 
egyetemi tanár 
	

54 000 forint (pótlékalap 400 százaléka) 

A tudományos fokozattal rendelkező  oktatók pótléka 
Ezen kívül a tudományos fokozattal rendelkező  oktatók az alábbi 

pótlékokat kapják: 
egyetemi adjunktus, 
f ő iskolai docens 	6 750 forint (pótlékalap 50 százaléka) 
egyetemi docens, 
f ő iskolai tanár 	 20 250 forint (pótlékalap 150 százaléka) 
egyetemi tanár 	40 500 forint (pótlékalap 300 százaléka) 

A Fels ő oktatási Érdekegyeztet ő  Tanács a következ ő  évben meg-
kezdi egy önálló fels ő oktatási bértábla kidolgozását, hiszen az alap-
illetmények és a pótlékok rendszere egyre nehezebbé teszi az átte-
kintést, és úgy vélik, hogy nem a pótlékokkal, hanem a bérekkel kell 
biztosítani a fels ő oktatásban dolgozók tisztességes életszínvonalát. 
Ez az elvi egyetértés nem akadályozta meg ő ket abban, hogy 
elő terjesszék és javasolják a miniszteri rendelet újabb pótlékokkal 
való b ő vítését. 

Felhívás!* 
A Munka Törvénykönyv tervezett 

módosítása egyértelm ű en a mun-
kavállalói jogos korlátozására, il-
letve a szakszervezetek lefegyve-
rezésére irányul. Tiltakozunk olyan 
jogok korlátozása ellen, amelye-
ket munkásgenerációk évszáza-
dos harcok során vívtak ki. Azok 
a jogok, amelyek most veszélyben 
vannak, a viták tárgyalásos ren-
dezését szolgálják, azt, hogy el-
kerülhessük az indulatok elszaba-
dulását. Felhívjuk valamennyi dol-
gozótársunkat és a szakszerveze-
teket, hogy fogjunk össze, és min-
den lehetséges eszközzel, akadá-
lyozzuk meg a jogfosztó rendel-
kezések törvénybe iktatását. Véd-
jük meg érdekeinket és érdekvé-
delmi szervezeteinket 
TDDSZ 	 TUDOSZ 
Országos 	 Titkárok 
Választmánya 	 Tanácsa 

'A 	„Felhívást" a két szakszerve- 
zet (nem most, hanem éppen) tíz esz-
tendeje 1988. november 30-án hozta 
nyilvánosságra, amely megjelent a 
Szószóló els ő  évfolyamának harma-
dik lapszáma els ő  oldalán is 1988 
decemberében. 

Magyarországon valamennyi 
szakmai szervezet összefogásá-
ra irányuló választott testület, a 
Szakszervezeti Tan ács — Szak-
tanács, — eredetileg 1891-ben jött 
létre. Érdemleges tevékenységet 
azonban a belső  megosztottság, 
illetve a hatósági üldöztetés mi-
att ekkor még nem tudott kifejte-
ni. Több eredménytelen kísérlet 
után 1898-ban újjáalakult majd 
egy évvel kés ő bb megszervezte 
a magyarországi szakszerveze-
tek kongresszusát. Ett ő l kezdve 
a Szakszervezeti Tanácsot mind-
ig a szakszervezetek országos 

kongresszusa választotta. Felada-
tai közé tartozott a kongresszusi 
határozatok végrehajtásáról való 
gondoskodás, a szakmai szerve-
zetek egymás közötti kapcsolatá-
nak koordinálása, valamint külföl-
di és nemzetközi szervezetekkel 
való kapcsolattartás biztosítása. 
Folyamatosan érintkezésben állt 
nemcsak a munkáltatói szerveze-
tekkel, de az állam képviselő ivel 
is, s szükség esetén megállapo-
dást kötött velük a szakmai szer-
vezetek nevében. 1904-t ő l kezd-
ve függetlenített apparátus is se-
gítette folyamatos m ű ködését, és 

ekkor indult meg az 1944-ig ha-
vonta megjelenő  közlönye a 
Szakszervezeti Értesít ő . Ez 
közölte az össz-szakszervezeti 
mozgalom legfontosabb doku-
mentumait, valamint az éves 
jelentéseket a bérmozgalmak-
ról és a tagforgalomról. A Szak-
szervezeti Tanács 1948 októ-
berétő l Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsa néven m ű kö-
dött, és fokozatosan beépült a 
proletárdiktatúra hatalmi me-
chanizmusába. A Szaktanács 
száz évvel ezel ő tti eseménye-
ir ő l a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége a kö-
zelmúltban emlékezett meg. 

( R.) 

Szaktanács jubileum 
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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 elő zetesen 
kiküldött „Tájékoztató a kutatócsoporti pályázatokra vonatkozó 
AKT-döntés végrehajtásáról" c. anyagot, amely bemutatta az 
AKT június 4-i ülésén hozott döntést követ ő  intézkedéseket, a 
pályázat eredményének hatására a támogatott kutatóhelyek 
hálózatában bekövetkező  változásokat, a ciklusváltásból adó-
dó feladatokat. 

Az AKT egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót és lezártnak 
tekinti a pályázati eljárást. Meger ő sítette, hogy a kutatócsopor-
ti támogatások pályázatának jelenlegi döntési mechanizmusát 
megfelelő nek tartja, felhatalmazta az MTA fő titkárát, vizsgálja 
meg a feltételeknek megfelel ő  kutatási egységeknek az akadé-
miai támogatott kutatóhálózathoz való csatlakozásának 
lehet ő ségét pénzügyi támogatás nélkül. 

AKT 5/2/98. (IX. 28.) állásfoglalás: 
Az AKT megtárgyalta az általa felkért ad hoc bizottság írásos 

javaslatát az MTA intézményhálózatában foglalkoztatott közal-
kalmazottak anyagi megbecsülése, a kutatás személyi feltét-
eleinek javítása érdekében. 

A testület egyhangúlag elfogadta az elő terjesztést kiinduló 
AKT-anyagként, javasolja más fórumok elé vitelét, s kés ő bbi 
ülésén vissza kíván térni rá. 

A 3. sz. mellékletben foglalt illetménypótlék %-os arányának 
módosítását 3 igen, 15 nem és 2 tartózkodó szavazással elve-
tette. 

AKT 5/3/98. (IX. 28.) állásfoglalás: 
A testület meghallgatta az AKT hatásköri és ügyrendi kérdé-

seit vizsgáló bizottság jelentését tevékenységérő l, a bizottság 
által megfogalmazott problémákat, azokat a kérdéseket, ame-
lyek további pontosításra és tisztázásra várnak. 

Az AKT a bizottság eddigi munkáját tudomásul vette és szük-
ségesnek tartja folytatását. Állást foglalt, hogy amíg az akadé-
miai törvény módosítására sor nem kerül, a jelenlegi szabályo-
zás a mérvadó. A következő  ciklusra azonban célszer ű  lenne 
megfontolni a bizottság létszámának olyan méret ű ré igazítá-
sát, 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 Ku-
tatóintézet kivételével az eredmények alapján egyértelm ű  az 
igazgatói jelölés. Ennél az intézetnél döntés-elő készítésre kü-
lönbizottság felállítása szükséges. Az AKT következő  ülésén 
dönt a megbízásokról és annak idő tartamáról. 

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 véleményü-
ket. Megállapították, hogy a tervezet jó alapot nyújt egy köz-
gy ű lési beszámolóhoz, kell ő en tömör és tárgyilagos, de az 
akadémiai kutatóintézeteket érint ő  átalakulás folyamatának, 
már ma látható elő nyeinek és esetleges hátrányainak értéke-
lésével adós maradt. 

Az AKT úgy foglalt állást, hogy az észrevételek alapján tör-
ténjen módosítás még a további testületi megvitatások elő tt és 
a végleges közgy ű lési 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 



Haditudósítás 
Kuti László 1990 óta vesz részt — az Értelmiségi Szakszer-
vezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető  Ta-
nács (ET) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban 
rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harc-
mezejérő l". 
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Egész évben arról panaszkod-
tam Kedves Olvasóimnak, hogy 
nincs mirő l tudósítani, mert nem 
tartott ülést az Érdekegyeztető  
Tanács. Nos, az év utolsó két 
hónapjában megváltozott a hely-
zet, olyan s ű r ű 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 Pénzügyminisztéri- 
um államtitkára kérte, készítsünk 
következ ő  hét elejére olyan adó-
tábla-javaslatot, amely tartalmaz-
za az általuk fontosnak tartott 
három fő  elemet: „csak három 
adókulcs legyen; a bevétel f ő  
összege ne változzon; a legki-
sebb bért is terhelje adó". Nem 
volt könny ű  feladat, de az 
MSZOSZ szakértő i „csodát mű -
veltek", s hétfő  reggelre nem egy, 
hanem hét javaslat készült el, 
amelyet megküldtünk a munkál-
tatóknak és a kormányoldal 
képviselő inek is, hogy eldönthes-
sék, melyik tetszik nekik a leg-
jobban. Oldalunk végül is három 
javaslatot választott ki ezek kö-
zül, 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 épületé-
ben (az úgynevezett Liba-palo-
tában, amely a szóban forgó ál-
lattal összefüggésbe hozható 
színrő l kaphatta a nevét) meg-
tartott soron kívüli ÉT-ülésen. 

A munkáltatók megerő sítették, 
hogy teljesen magukénak érzik 
a javaslatunkat, mivel jobb, mint 
a kormányé, s kérik a tárgyaló 
partnereket, hogy az elő terjesz-
tést tekintsék közös javaslatnak. 
A kormányt képviselő  pénzügyi 
államtitkár is elismerte a javasla-
tok elő nyeit s erényeit, valamint 
azt is, hogy mindegyik megfelel 
az általa támasztott követelmé-
nyeknek, de nem tudja egyiket 
sem elfogadni, mert az „nem fe-
lel meg a kormány elképzelése-
inek, a kormány szellemiségé-
nek". Kifejtette továbbá, hogy a 
kormány fő  célja a középosztály 
támogatása, s hogy ne legyen 
kételyünk, mindjárt el is magya-
rázta, hogy jelenleg kik tartoznak 
a magyar középosztályhoz. 

Azok akik 1999-ben évi 300 000 
és 1 000 000 forint között keres-
nek. Hm. Kissé furcsa definíció, 
de legalább könnyen kiszámítha-
tó a hovatartozásunk. Csak a havi 
fizetésünket kell megnézni hozzá. 

A határozott pénzügyminiszté-
riumi NEM után még ettünk a 
munkáltatókkal közösen néhány 
meggyő zési kísérletet, de a vá-
lasz minden esetben hasonló volt. 
Így lezártuk a napirendet azzal, 
hogy a kormány nagyon megne-
hezítette a következő  bértárgya-
lásokat, mert amit a szociális 
partnerek veszítenek az adón, azt 
megpróbálják a béreken behozni. 

A következő  napirendi pontnál 
viszont, amelyik a különböző  já-
rulékokról szólt, oldalelnökünk 
bejelentette, hogy a munkaválla-
lói oldal nem kíván asszisztálni a 
kormány egyoldalú játékához, 
ugyanis az elő zetes bizottsági 
tárgyalásokon minden javaslatun-
kat elutasították, ezért nem ve-
szünk részt a téma tárgyalásá- 

ban, csak a szakértő ket hagyjuk 
ott megfigyelő ként. Igy is tettünk. 

Aztán november 27-én új témák 
tárgyalásával folytattuk az ÉT-t. 
Ekkor a költségvetés, a társada- 
lombiztosítási költségvetés, illetve 
az 1999. évi bérajánlások és az 
1999. évi minimálbér került a na-
pirendre. Természetesen, mint oly 
sokszor máskor, most is a napi-
rend elő tti témák után. Ezen az 
ülésen mi mondtunk néhány „ke-
resetlen szót" az ÉT helyzetérő l. 

Felhívtuk a kormány figyelmét a 
közel 10 éves érdekegyeztetési 
mechanizmus eredményeire, va-
lamint arra, hogy az eddigi társa- 
dalmi-gazdasági átalakulás konf-
liktusmentes menetében alapvető  
szerepe volt az ET-nek. Ma ag-
gasztónk t ű nik, hogy e párbeszéd 
a kormány hibájából megszakadt, 
mivel a kormány nem veszi part-
nerszámba a munkáltatók és mun-
kavállalók képvisel ő it. A kérdés 
pusztán az, hogy a kormány szá-
mol-e az ET jövő jével, mert ne-
künk sok jelbő l úgy tű nik, hogy 
nem igazán akarja. Véleményünk 
szerint a társadalmi párbeszéd 
nem épülhet konfrontációra, annak 
ellenére, hogy a kormány provo-
kálja azokat. Ma még nem kés ő  
megelő zni olyan „ütközeteket", 
amelyek megelő zhető k lennének, 
fejezte be a témakör „elő vezeté-
sét" a szóvivő nk. 

A felszólalásra a munkáltatók 
nem reagáltak, a kormány képvi-
seletében ott lévő  pénzügyi állam-
titkár viszont igen. Két gondolatot 
emelt ki. Az első  az volt, hogy 
azért vagyunk itt, hogy „meghall-
gassuk egymást". A másikat pe-
dig úgy fogalmazta meg, hogy a 
kormány azokban a kérdésekben, 
amelyekben érdemi vita volt, töre-
kedett a kompromisszumra (?), 
„de sz ű k volt a mozgástere". Az 
ET mű ködése jövő re is zavarta-
lan lesz - mondta, a Gazdasági 
Minisztérium költségvetésében je-
lenik meg az ET titkárságának 
fenntartási pénze. 

Oldalunk és a kormány képvise-
lő je, még néhányszor „viszontvá-
laszolt" egymásnak, majd elkezd-
tük a napirend első  pontjának a 
tárgyalását Magyarország költség-
vetésérő l, amelyet a Pénzügymi-
nisztérium politikai államtitkára „ve-
zetett fel", azzal, hogy a bizottsági 
üléseken elhangzottak alapján is-
mert számára az oldalak vélemé-
nye. A költségvetés „sarokpontjai', 
többek között, a prognosztizált 

4-5 százalékos gazdasági növe-
kedés mellett, 

az infláció 10-11 százalékos nö-
vekedése, 

a reálbér 3 százalékos emelke-
dése, 

a fogyasztás 2 százalékos nö-
vekedése. 

Beszélt arról, hogy a partnerek 
szerint sok a bizonytalanság a költ-
ségvetésben. A kormány szerint is, 
tette hozzá, az a gazdqsági kör-
nyezetben rejlik. Kiemelte, hogy a 
kormány a kormányprogramban 
vállalt ígéreteinek akar eleget ten-
ni, majd részletesen beszélt a vár-
ható bevételekrő l, illetve az új ki-
adási kötelezettségekrő l. 

Ezek után a mi egyik szóvivő nk 
következett (e téma megvitatásá-
ra ugyanis mind a három oldal 
több szóviv ő vel készült). Arról 
beszélt: augusztus 18-án abban 
állapodtunk meg, hogy a költség-
vetésrő l szeptember-október során 
kezdünk tárgyalni, ehhez képest 

csak most került sor az első  ÉT-
ülésre e témában, mikor már a 
parlamenti vitaszakasz is elindult. 
(A kormány képviselő je erre úgy 
reagált, hogy keddig még van le-
hető ség módosító indítványokat 
benyújtani!) 

Szóviv ő nk azzal kezdte, hogy 
nem jók az elő jelek, s jelen for-
májában a költségvetés számunk-
ra nem fogadható el, mert a költ-
ségvetés a céljait a munkaválla-
lók és a nyugdíjasok terhére való-
sítja meg. Gondot jelent az is, 
hogy a társadalom különböző  cso-
portjait szembe állítja egymással; 
a nyugdíjast a nyugdíjassal; a 
munkavállalót a munkavállalóval; 
a vállalkozót a vállalkozóval, va-
lamint, hogy az általunk fontosnak 
tartott gazdaságpolitikai célok alá-
támasztását nem valósítja meg. A 
gazdasági növekedés mértékében 
szerepet kellene vállalnia a belső  
piac növekedésének. A belső  la-
kossági fogyasztást a tervezethez 
képest növelni kellene. Kérdés, 
hogy az infláció prognózisa meg-
alapozott-e, és a költségvetés te-
remt-e érdemben munkahelyeket? 
Lesz-e a kormánynak átgondolt 
foglalkoztatáspolitikája? Megje-
gyezte azt is, hogy a költségvetés 
bevételi és kiadási oldala egyaránt 
bizonytalan. Tág teret ad a költ-
ségvetés a szübjektivitásnak. 

A közszférát ért „csapásokról' 
beszélt az elhangzottak után a 
másik szóvivő nk, miután az ET-t 
megelő ző  Költségvetési Intézmé-
nyek Érdekegyeztető  Tanácsa 
(KIÉT) tárgyalásai eredménytele-
nek voltak. Többek között azt is 
megemlítette, hogy a bértáblát még 
a Bokros-csomag idején sem fa-
gyasztották be, sem indokolt. El-
vész így e terület munkavállalóinak 
egyetlen illetményemelési garanci-
ája. Beszélt a létszámgondokról és 
arról, hogy ahol csökkentik a lét-
számot, ott sem lehet a nyert 
összeget béremelésre fordítani. 

A munkáltatók szóvivő i utánunk 
mondták el a véleményüket, amely 
a mienkhez hasonlóan elmaraszta-
ló volt, majd a kormány képviselő je 
mondta el, hogy miért nem fogad-
ható el javaslataink döntő  többsé-
ge. Válaszát szóvivő ink, illetve a 
munkáltatók szóvivő i rendre 
„visszareagálták", majd a kormány 
képviselő je a szociális partnerek 
konkrét kérdéseire és felvetéseire 
válaszolt, amely 99 százalékban 
NEM választ jelentett. Végül lezár-
va a vitát a kormány képviselő je 
megjegyezte: optimistán mennek el, 
mert nem tudtak semmit elfogadni, 
de minden célt elértek. 

Ettő l „megnyugodva" térhettünk 
át a másik napirendi pont megtár-
gyalására, az 1999. évi átlagos 
keresetnövelés mértékér ő l a ver-
senyszférában, illetve az országos 
minimálbér mértékének növelésé-
rő l. Az elő bbi témakörnek a kor-
mány képviselő i, az utóbbinak mi 
voltunk az elő terjesztő i. 

A tárgyalás kezdetén a kormány 
nevében, a Gazdasági Minisztéri-
um helyettes államtitkára elmond-
ta, hogy 13 százalékot javasolnak 
a középértékre, de ha a szociális 
partnerek minimumban és maxi-
mumban is megegyeznek egymás-
sal, azt elfogadhatónak tartják. 

Ezek után szóvivő nk, természe-
tesen egy megfelelő  bevezetés 
után bejelentette számainkat, mely 
szerint az átlag 16,5 százalék .és 
a javasolt minimális emelés pedig 
13 százalék lenne. 

A munkáltatók képviselő je azt 
fejtette ki, hogy az adótörvények 
és a költségvetés megtárgyalása 
után úgy t ű nik, hogy „vesztesek 
turkálnak egymás zsebében". 
Ezért ehhez nekik alkalmazkodni 
kell, s így csökkentik elképzelt ja-
vaslataikat. A korábbi 13 százalé-
kos elképzelésük helyett, már 

csak 11 százalékot tudnak elfo-
gadni. Így már volt mirő l vitatkoz- 
ni, s végül azzal zártuk a témát, 
hogy a következő  ÉT-n folytatjuk. 

Ezek után áttérhettünk a napiren-
di pont második részének megtár- 
gyalására. A munkavállalói oldal 
nevében mi a minimális bér nagy-
ságát 25 500 forintban javasoltuk 
megállapítani. Indítványoztuk to- 
vábbá, hogy ez január elsejétő l 
egységesen kerüljön bevezetésre. 

A munkáltatók válaszul megje-
gyezték, hogy elvileg egyetértenek 
a január elsejei egységes beve- 
zetéssel, de az agrárszféra speci-
ális helyzetére tekintettel a gya- 
korlatban ettő l el kell tekinteniük. 
A minimális bér összegére a ja-
vaslatuk 21 500 forint volt. 

A kormány szóviv ő je megje-
gyezte: neki úgy tű nik, hogy e 
témában sem lesz ma megállapo- 
dás, majd „bemondta" a kormány 
javaslatát, ami 22 600 forint volt. 

Igaza lett, mivel csak abban ál-
lapodtunk meg, hogy ennek a 
megvitatását is elnapoljuk a kö-
vetkező  ülésre. 

Ezek után nem maradt más 
hátra, minthogy megegyezzünk a 
következő  ÉT-ülés idejében és té-
máiban, majd berekesszük a 
tárgyalást. 

Egy hét múlva, december 4-én 
ültünk össze ismét, a SzoCsa 
épületében(Szociális és Család- 
ügyi Minisztérium), amikor is a 
bértémák megvitatása mellett to- 
vábbi három témakör is napirend- 
re került. Az utóbbiak között sze-
repelt a Munka Törvénykönyvér ő l 
szóló módosító javaslat megvita- 
tása (ezt a kormány és a munkál-
tatók erő ltették); a Munkaer ő -pia- 
ci Alap Irányító Testületének 
(MAT) beszámolója; valamint egy 
javaslat elő terjesztése a foglalkoz- 
tatás elő segítésérő l és a munka-
nélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi törvény módosítására. 

Napirend elő tt a VOSZ képvise-
lő je bejelentette: a közgy ű lésük új 
alapszabályt fogadott el. Nevük is 
megváltozott: Vállalkozók és Mun-
káltatók Szövetsége (rövidítve 
azonban továbbra is VOSZ-t hasz-
nálják). Az új testület élén 12 társ-
elnök áll, akik félévenként váltják 
egymást. 

Folytatva a bérvitát, mindhárom 
oldal képviselő je megerő sítette a 
korábban már elő terjesztett szá- 
mait, de sejtették, hogy készek 
azokon változtatni. A munkáltatók 
képviselő je kifejtette: rendkívül 
serkentő en hatna a megegyezés-
re, ha a kormány az „egészség- 
ügyi hozzájárulás" kompenzációs 
keretének összegét nem csökken-
tené drasztikusan, az elő ző  évi- 
hez képest. Errő l aztán jól elvitat- 
koztak egy darabig, néhány rövi-
debb szünettel, gyakorlatilag min- 
den eredmény nélkül. Végül is a 
munkavállalói oldal, hogy elő segít-
se a megállapodás létrejöttét, be- 
jelentette: „lemegyünk a 16 szá-
zalékra, 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 sá-
vot javasoltak bérajánlásul. Ekkor 
a mi szünetkérésünk következett, 
amelynek eredményeként bejelen-
tettük: elfogadjuk a sávos megol-
dást 15-16 százalékos határokkal. 
Errő l aztán elvitatkozgattunk egy 
darabig, majd ismét szünetet kér-
tünk, amikor is a munkáltatókkal 
közösen vonultunk félre, javasla-
tot téve nekik egy 12-16 százalé-
kos sávra, ő k azonban ebbő l csak 
a 11-15 százalékos, sávot tartot-
tak elfogadhatónak. Igy abban tud-
tunk csak közös nevező re jutni, 
hogy most megszakítjuk a tárgya-
lásokat, és mindenki hazamegy 
egyeztetni az új helyzetrő l, s majd, 

egy következő  ÉT-n döntünk a 
mindkét félnek elfogadható mér-
tékekrő l. 

A szünetbő l visszatérve tehát 
bejelentettük, hogy egy hét 
múlva folytatjuk a vitát, amit a 
kormányoldal is elfogadott. 

A minimális bér emelésének vi- 
tája az elő ző  témakörhöz hason-
lóképpen zajlott le. Egy ideig min-
denki ragaszkodott az eredeti el-
képzeléséhez, ösztökélve a má-
sikat, hogy az ő  számát fogadja 
el. Majd ismét a mi oldalunk 
„mozdult el", miután javasoltuk a 
minimálbér összegét 25 000 fo-
rintra felemeltetni. Ezután megál-
lapodtunk arról, hogy egyelő re 
abbahagyjuk a vitát, de folytatjuk 
egy hét múlva. 

A következő  napirendi vitáját, 
a Munka Törvénykönyve módo-
sítását nem mindennapi esemé-
nyek elő zték meg. Ugyanis egy 
abszolút munkavállaló és szak-
szervezet-ellenes javaslat került 
az Érdekegyeztető  Tanács tár-
gyalóasztalára, amelyhez az 
elő zetes bizottsági tárgyaláso-
kon egyetlen észrevételünket, 
módosító javaslatunkat sem fo-
gadták el! 

Mi pusztán azt kértük, hogy 
elő ször csak azzal az egy sza-
kasszal foglalkozzunk, amely-
nek módosítását az Alkotmány-
bíróság írta elő . A többi javas-
latról még hosszasan tárgyalha-
tunk késő bb, megfelelő  elő ké-
szítés után. Javaslatunkat a 
másik két oldal képviselő i elve-
tették. A törvénymódosítások-
hoz, mi nem adhattuk a nevün-
ket, és elő zetes megállapodá-
sunk szerint erre úgy reagál-
tunk, hogy kivonulunk az ülés-
r 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 folytas-
suk a vitát. 

A MAT-beszámolót figyelme- 
sen meghallgattuk, megjegyez-
ve, hogy itt a beszámolón túl a 
MAT továbbfejlesztésér ő l is be-
szélnünk kell. Ezzel mindenki 
egyetértett, s el is fogadtuk a 
beszámolót. 

A foglalkoztatási törvény mó- 
dosításának a vitája meglehe-
tő sen egyszer ű en zajlott. Meg-
állapodtunk, hogy a technikai 
módosítások mellett néhány ki-
sebb, nem technikai módosítást 
is elfogadunk, majd bezártuk az 
ülést. 

Egy hét múlva a „Fehér Ház- 
ban" folytattuk az ET-tárgyalást, 
a bérvitával. Azaz folytattuk 
volna, ha azt nem elő zték volna 
meg elő bb a napirend elő tti be-
jelentések. Most a kormányon 
volt a sor, s ő k éltek is a lehe-
tő séggel. Az érdekegyeztetésért 
felelő s Gazdasági Minisztérium 
politikai államtitkára kért szót, 
hogy bejelentse: elkészült az a 
szakmai koncepció, amely az 
érdekegyeztetés „megreformá-
lásával" foglalkozik, ami hama-
rosan a kormányülés elé kerül, 
s miután azt megtárgyalták, mi 
is megkaphatjuk belepillantásra. 

Mi megköszöntük a tájékoz- 
tatást, de felvetettük: célszerű bb 
volna még a kormányülés el ő tt 
megvitatni, hogy szabadabban 
lehessen rajta változtatni, ha 
szükséges. A bejelentés egyéb-
ként az oldal több tagjánál „he-
veny 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" kö-
vetkező  lapszámunkban folytatjuk.) 



Öt évtized 

Egyetemes emberi jogok 
Az egyetemes emberi jogok kiteljesedésének elő segítési szándé-
ka megjelent a Tudományos Dolgozók Szakszervezete szinte va-
lamennyi megnyilvánulásában. A TUDOSZ megalakulása óta mindig 
„szószólója" kívánt lenni az emberi jogok kifejező désének. Egy 
1948. december tizedikén született ENSZ Nyilatkozat nyújtotta az 
apropót, hogy ezzel a témakörrel lapunkban is foglalkozzunk. 
Ötven évvel ezelő tt fogadta el az ENSZ közgy ű lése az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Az „egyetemes" jelző  - ma már 
tudjuk - azért került francia javaslatra a nyilatkozat elé, hogy 
nevében is kifejezze: nem egyszerű en az elfogadó államok dekla-
rációjáról van szó, hanem az emberi jogok nemzetközi kifejező dé-
sének kíván egyetemességet biztosítani. Az eddig eltelt öt évtized 
akár a Nyilatkozat érvényességének/érvényesülésének története-
ként is leírható, és az évforduló valóban jó alkalmat nyújt a 
legváltozatosabb következtetések levonására, legkülönfélébb ér-
tékelések megtételére - külföldön és itthon egyaránt. Alábbi írá-
sunk közreadásakor azonban arra is gondolnunk kellett, hogy mi 
itt, Magyarországon, még sajnos nem gondolhatunk vissza ötven 
év demokratikus politikai és jogi hagyományaira, de megpróbáljuk 
elképzelni, hogy milyen tapasztalatokkal lehetünk gazdagabbak, 
késő bb, ha majd itthon is az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkoza-
tának újabb évfordulóira készülő dünk. ( 

NÉZŐ PONT 
C a szerkeszt ő  rovata 

Tíz év múlva, ugyanúgy 
Alapkutatások elsorvasztása? 
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Ha sz ű kebb régiónkra gondolunk, 
azzal a paradoxonnal találjuk szem-
be magunkat, hogy - sokak szerint 
- Kelet-Közép-Európában voltakép-
pen vége az emberi jogok konjunk-
túrájának. Annyi mindenesetre 
igaznak t ű nik ebb ő l a sommás 
megállapításból, hogy a nyolcva-
nas évekbeli liberális álmok, ame-
lyek az egyéni szabadságot kíván-
ták győ zelemre vinni az autoriter 
pártállami berendezkedéssel szem-
ben a rendszerváltás idő szaka utá-
ni alkotmányozás folyamatában 
mintha a törvényhozás áldozataivá 
estek volna. 
Intézményesültek a demokratikus 
vágyak, és lezárult a polgári jogi 
harc hő si korszaka. Eppen ezért 
meglepő  az az adat, amely szerint 
ma mégis mintegy négyszáz orszá-
gos és helyi szervezet foglalkozik 
állampolgári jogvédelemmel. Ebben 
a körben megtalálhatók azok a ci-
vil szervezetek is, amelyek kifeje-
zetten a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek, vagy a hazánkban tartózko-
dó külföldiek jogvédelmét vállalták 
fel. Bár ezek a jogvédő  szerveze-
tek hazai viszonylatban nem értek 
el olyan befolyást, mint a nemzet-
közi téren például az Amnesty 
International, de néhány döntés 
meghozatalában (mint például a 
kistarcsai közösségi szállás bezá-
ratásában) kétségtelenül fontos 
szerepet játszottak. 

Lapunkban nincs gyakorlata a 
recenziónak. Most, hogy kivételt 
teszünk, annak jó oka van. Olvasó-
inknak ugyanis jó szívvel ajánlhat-
juk Kiss Mariann kiforrott (immár 
negyedik kiadásban megjelenő ) 
könyvét, a Marketing mérnököknek 
című  mű vet. Ez a könyv eredetileg 
tankönyvnek készült, mégpedig a 
Kandó Kálmán Fő iskola diákjainak. 
Azonban olyan hasznos útmutató-
vá sikeredett, amit nemcsak a mér-
nökök és mérnökhallgatók forgat-
hatnak, hanem mindenki, aki el 
akarja adni szellemi termékét. Már-
pedig ki ne akarná ezt megtenni 
manapság? Érdemes befektetni 
Kiss Mariann könyvébe, ami tuda-
tosan és lépésrő l lépésre vezeti el 
az olvasót, hogy mit is kell csinálni 
a fenti cél érdekében. A tudatossá-
got az biztosítja, hogy elő sz?ir is 
megismerkedhetünk azzal, hogy mi 
is az a marketing. Tehát az elejétő l 
(mondhatni a kályhától) kezdjük a 
dolgot. Választ ad olyan kérdések-
re, hogy hol vagyunk, hová men-
jünk és mivel menjünk? Azaz ho-
gyan kell kiválasztani az egyes pi-
acokat, és hogyan kell betörni, 
hogyan tudjuk növelni esélyeinket? 
Kiss Mariann a vállalatokról írja, 
hogy megkülönböztetünk termelés-
orientált, értékesítésorientált és mar-
ketingorientált vállalatot. De vajon 
egy (klasszikus) kutató esetében 

...az emberi jogi problé-
máikban jogvédelmet kere-
ső k többnyire nem tudják, 
hogy gondjaikkal mely ma-
gyarországi szervezethez, 
illetve nemzetközi fórumhoz 
fordulhatnak segítségért... 

Ha valamennyi jogvédő  szerve-
zetet nem is, de a legfontosabba-
kat közülük könnyen megismer-
hetjük az Emberi Jogi Információs 
és Dokumentációs Központ jóvol-
tából, amely a közelmúltban jelen-
tette meg az „Emberi jogi mi 
micsodá"-t. [Fórumok, szerveze-
tek, kiadványok. (Felelő s szer-
kesztő : Halmai Gábor) Emberi 
Jogi Információs és Dokumentá-
ciós Központ. Budapest, 1998.] 

Maga az alapítványi formában 
m ű ködő  központ a tavalyi év ele-
jén jött létre, első sorban a holland 
külügyminisztérium támogatásá-
nak köszönhető en. A központ azt 
tekinti alapvető  feladatának, hogy 
kiterjedt dokumentációs bázis lét-
rehozásával, konferenciák, szak-
mai és népszer ű sít ő  programok 
szervezésével, kiadványok meg-
jelentetésével segítse az emberi 
jogi kérdésekben való tájékozó-
dást és a nemzetközi, az európai 

(aki valószínű leg „csupán" „terme-
lés-orientált") , nem kellene felhívni 
a figyelmet egy csipetnyi értékesí-
tés-és marketing-orientáltságra? A 
"hard sell", azaz a rámenő s eladás 
idő szaka 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 marketingorien-
táltságnál viszont a vevő  szükség-
leteinek kielégítése válik a hosszú 
távú nyereségesség biztosítékává -
olvashatjuk, és arra gondolhatunk, 
hogy van aki ezt már tudja. (A 
Miniszterelnöki Hivatal mellé terve-
zett 16 fő s stratégiai kutatócsoport-
ba már több mint 100 önkéntes 
jelentkező rő l 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 szép-
lélek és filozófiai mélység), tegyünk 
hozzá egy kis árpolitikát („A mar-
keting 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- 

normáknak megfelel ő  szemlélet 
erő södését. 

A központ konkrét ügyekben 
nem jár el, de az érdeklő dő ket 
igyekszik ellátni nemcsak jogi in-
formációkkal, de olyan tanács 
adásokkal is szolgálnak, hogy az 
érdeklő dő k egy-egy ügy képvise-
letét hol remélhetik legeredménye-
sebben. Ezen törekvéseiknek a 
terméke az immár második éve 
megjelenő  „Fundamentum" című  
lap, az „emberi jogok folyóirata", 
valamint a már említett „Emberi 
jogi mi micsoda" is. 

A Fundamentum bemutatja az 
alapvető  jogok érvényesítésével 
foglalkozó hazai állami szervek -
országgy ű lési biztosok, bíróságok, 
Alkotmánybíróság - m ű ködését, 
valamint megismerteti az olvasó-
kat az egyéni panaszokkal foglal-
kozó nemzetközi emberi jogi fóru-
mokkal. A kiadvány emellett közli 
a Magyarországon emberi jogi 
kérdésekkel foglalkozó fontosabb 
civil szervezetek - alapítványok, 
egyesületek - adatait, továbbá tá-
jékoztatást nyújt az emberi jogi 
irodalmat gy ű jtő  könyvtárakról, az 
emberi jogi szakirodalmat közlő  
kiadványokról és dokumentum-
gy ű jteményekrő l is. Tapasztalata-
ik szerint ugyanis az emberi jogi 
problémáikban jogvédelmet kere-
ső k többnyire nem tudják, hogy 
gondjaikkal mely magyarországi 
szervezethez, illetve nemzetközi 
fórumhoz fordulhatnak segítségért. 

„Világviszonylatban egé-
szen jól állunk az egy fő re 
jutó ombudsmanok számát 
illető en" 

Bár sokak szerint az emberi jog-
védő  intézmények terén nincs 
okunk szégyenkezni - ahogyan a 
kötet elő szavában némi iróniával 
fogalmaz „világviszonylatban egé-
szen jól állunk az egy f ő re jutó 
ombudsmanok számát illet ő en" -, 
mégis tapasztalható, hogy az 
emberi jogok érvényesülés és ér-
vényesítése nem problémamen-
tes. Különösen fontos azoknak a 
speciális jogvédelmet nyújtó szer-
vezeteknek a megismertetése a 
közvéleménnyel, amelyek különö-
sen hátrányos helyzetű  veszélyez-
tetett csoportok érdekvédelmére 

lott összegre, talán valamit lehet 
árpolitizálni, ha valaki szalonképes, 
bocsánat számlaképes.) A 
marketingmix további szerves tar-
tozéka az értékesítési politika (a 
place, ahogy angolul mondja a 
szakirodalom). Azaz az elő állított 
terméket el kell juttatni a fogyasz-
tóhoz, ehhez pl. értékesítési háló-
zatot kell kialakítani (én beveszlek 
az én kutatásomba, te beveszel a 
tiédbe, stb. na  és most jön a ne-
gyedik elem a reklám (a promóció). 
Itt több elemet is felsorol a szerző , 
úgymint a személyes eladást (há-
zaljunk a termékünkkel), a hirde-
tést stb., de azt hiszem leginkább 
figyelemreméltó a Public Relations. 

Kiss Mariann felhívja a figyelmet 
a marketing-homunkuluszra, aki 
egy olyan emberke, oktató), aki-
nek egyik lába a termék (product), 
másik lába az ár (price). A sánti-
kálás elkerülése végett nem árt, 
ha a lábai egyforma hosszúak és 
jó erő sek. A marketing-homunku-
lusz egyik karjával nyújtja, értéke-
síti áruját és persze tartja a mar-
kát a fizetségért (place). Másik 
kezével pedig kínálja portékáját 
(promotion). Nem hiányozhat a 
marketingemberke szeme, amivel 
a lába elé és távolabbra néz, va-
lamint a füle sem, amivel híreket 
hall, ső t jó orra is van. 

Kiss Mariann könyve hozzájá-
rul(hat) a hazai kutatói prototipus 
és a marketing-homunkulusz kö-
zött tátongó ű r csökkenéséhez. 
Keresse a szakkönyvesboltokban! 

Borbély Szilvia  

szakosodtak. Ezekre ugyanis jó-
val kevesebb figyelem fordul mint 
az állami jogvédő  szervek vagy a 
nemzetközi fórumok tevékenysé-
gére. 

Kevesen tudnak például a három 
éve létrehozott De Jure Alapítvány 
mű ködésérő l, pedig egyike azon 
kisszámú szervezetnek, amelyek a 
tartós sérültséggel, fogyatékosság-
gal élő  emberek jogi problémáinak 
orvoslásához kíván segítséget 
nyújtani. Mivel első sorban emberi 
jogként kezelik a sérültek ügyét, 
ezért fő  céljuk az, hogy polgári jogi 
síkra tereljék a sérült emberek tár-
sadalmi integrációjával kapcsolatos 
törekvéseket. 

A „NaNe!" rövidítés a N ő k a 
n ő kért együtt az er ő szak ellen 
elnevezés ű  egyesületet jelzi. Az 
emberi jogi kérések közül első sor-
ban a nő knek a biztonsághoz, 

A Tudományos Akadémia 
1988. májusi közgy ű lésén Grósz 
Károly úgy fogalmazott, hogy az 
alapkutatások költségvetési tá-
mogatásának reálértékét a kor-
mány meg fogja ő rizni. Ezzel 
szemben olyan információink 
vannak, hogy a pénzügyi szer-
vek a jöv ő  évi költségvetés elő -
készítése során ezt nem hajlan-
dók megadni. Úgy tudjuk, hogy 
6 százalékos nominális bérszint-
emelést és 8 százalékos dologi 
költségnövelést hajlandók csak 
engedélyezni. Ezzel szemben áll 
a fogyasztói árszint már bejelen-
tett 12-15 százalékos emelkedé-
se és az üzemeltetési költsége-
inknek ennél lényegesebben na-
gyobb mérték ű , becslésünk sze-
rint kb. 25 százalékos várható  

önrendelkezéshez, valamint az 
egyenlő  esélyekhez és az erő -
szakmentes bánásmódhoz való 
jogával foglalkozik. Ezért elő segí-
teni kívánják a sértett nő k hozzá-
jutását az igazságszolgáltatáshoz, 
de szükség esetén azonnali se-
gítséget nyújtanak - anyaotthoni, 
menedékházbeli elhelyezéssel - a 
krízishelyzetben lévő , bántalma-
zott nő knek, gyerekeknek is. 

Sajátos jogvédelmi szerepkört tölt 
be a rendszerváltás nyilvánosság-
vitája termékeként létrejött Nyilvá-
nosság Klub. Ez a szervezet a tág 
értelemben vett kifejezés szabad-
ságával, illetve az ehhez kapcso-
lódó jogokkal összefüggő  kérdé-
sekkel foglalkozik és nyomon kö-
veti a társadalmi nyilvánosság ér-
vényesülését Magyarországon. 

R.B. 
(Folytatjuk) 

növekedése. Ahhoz tehát, hogy 
az alapkutatások támogatásának 
reálértéke ne csökkenjen, feltét-
lenül szükség van arra, hogy a 
pénzügyi szervek a fent idézett 
két érték (6 százalék és 12 szá-
zalék) mindegyikének több mint 
dupláját adják meg az Akadémi-
ának. Ha ez nem történik meg, 
akkor az alapkutatások fokoza-
tos elsorvasztásával állunk 
szemben. Javasoljuk a többi 
TUDOSZ alapszervezetnek, 
hogy csatlakozzanak annak kö-
veteléséhez, hogy az akkori kor-
mányf ő  ígérete meg is valósul-
jon. 

Sain Ildikó és Németi István 
MTA Matematikai Kutató Intézet 

(A Szószóló, 1988. decemberi 
lapszámaból) 

Hogyan adjuk el a tudásunkat? 
Kiss Mariann: Marketing mérnököknek cím ű  könyve 
megjelentette az AKG Kiadó, Budapest 

Csak maradék pénzek jutnak 
a hazai tudományra 

Újságírói kérdés: 
— A közgy ű lésen 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 fő titkára: 
Ez valóban így van. Egyszerű en nem jön ki. A jelenlegi 0,7-rő l 

az egy százalékra való növekedés, a 13 százalék körüli inflációt 
is belekalkulálva, az egyes számoknak 60 százalék körüli nomi-
nális 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 m ű szaki 
fejlesztési alapprogramok pedig 13,9 százalékot. Ez utóbbiból kell 
ráadásul fedezni az EU ötödik keretprogramjának mintegy egymil-
liárd forintnyi (egyharmad OTKA-nak megfelelő ) befizetési hozzá-
járulását. Tehát a korábbi ígéretekkel ellentétben a K+F szféra 
elő l 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 elő ször, január 1-jétő l 
a teljes jogú uniós tagságot, ez a pénzügyi lépés nemhogy díjaz-
ná 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 szereplő k pedig nem fogják kipótolni a hiányzó részt. Úgy 
t ű nik tehát, hogy a tudományra szánt pénaeket ismét csak a ma-
radékelv határozza majd meg, annak ellenére, hogy november 
elején a fél kormány kivonult a magyar tudomány napján az Aka-
démiára, és mindenki ugyanazt az egy százalékot emlegette. 

Újságírói kérdés: 
A közgy ű lésen 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 fő titkára: 
(...) Bevonhatnák a PHARE-programba azt az Akadémia által 

beadott projektet, amely a kutatóhelyek mű szer-infrastruktúrájá-
nak megújítását célozza. Biztosíthatnák a nemzetközi tudomá-
nyos szervezetek tagdíjai forintfedezetének értékállóságát, végül 
adómentessé tehetnék a tudományos kiküldetések 15 éve válto-
zatlan napidíját. Amikor alá kellett írnom az egyiptomi tudomá-
nyos akadémiával az együttmű ködési szerző dést, a partnerem 
megjegyezte, hogy fejlő dő  ország létükre ő k 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. 

A Népszabadság, 1998. december 12. lapszámából 
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