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SZÓSZÓLÓ
Szükségünk van egymásra!

A TUDOMANYOS ES INNOVACIOS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA

Nyílt levél
Dr. Glatz Ferenc akadémikushoz, a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez
Tisztelt Elnök Úr!
A közelmúltban volt szerencsém látni egy Önnel készült igen érdekes beszélgetést a magyar közszolgálati televízió (MTV 1) vasárnap esti, „7 óra"
című mű sorában. Miközben érdeklő déssel hallgattam mondandóját, amelyből sok mindennel magam is egyetértettem, a riport derekán döbbenten figyeltem föl egy beszédrészletre, melyben a magyar tudományos élet szereplőinek — nem az akadémikusoknak,
és nem az Akadémiának — a képviseletében szólva a következő t mondta
(remélem sikerült pontosan idéznem):
„...Nekünk nincsenek szakszervezeteink, nem sztrájkolunk kérem, az én
tanáraim, az én kutatótársaim nem
sztrájkolnak. Ki ellen sztrájkoljunk, a
szüleink ellen, a gyerekeink ellen, a
nemzet ellen..."
Tulajdonképpen szó nélkül is hagyhatnám az elhangzottakat, hiszen minden szava magáért beszél, de természettudományos igazságérzetem ezt
mégsem engedi. Ezért, ha megengedi
Elnök Úr, szerényen megjegyzem, az
elhangzott állítás eleje nem igaz.
Igenis a tudományos élet területén
vannak szakszervezetek, a kutatásban
dolgozók — köztük több akadémikus is
— jelent ős része tagja valamely szakszervezetnek. Sőt, ha megengedi — a
teljesség igénye nélkül — meg is nevezném azon szakszervezeteket, melyek a tudományos élet, a kutatás területén foglalkoztatottak többségének érdekeit képviselik (természetesen ezeken kívül is vannak szakszervezetek,
ahova különböz ő megfontolásból tudományos dolgozók csatlakoztak):
Agrároktatási és Kutatási Dolgozók
Szakszervezete (AOKDSZ),
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ),
Közgyű jteményi és Közm ű velődési
Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ),

Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezete (MTSZSZ)
Orvosegyetemek Szakszervezeti
Szövetsége (OSZSZ),
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ),
Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ).
Ezen szakszervezetek egyébként
három országos szakszervezeti szövetséghez (konföderációhoz), az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetséghez
(ÉSZT), a Szakszervezetek Együttmű ködési Fórumához (SZEF), illetve a
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához (Liga) tartoznak.
Tájékoztatom Ont arról is, hogy a
felsoroltak közül három, a TUDOSZ, a
TDDSZ és az AOKDSZ az Akadémiai
Érdekegyeztet ő Tanács tagjaként
rendszeresen tárgyal az Akadémia
vezetésével.
Megjegyzem továbbá azt is, hogy az
Akadémia munkavállalóinak is van
önálló szakszervezete.
Tisztelt Elnök Úr!
Nem igaz az elhangzott állítás közepe — miszerint az e területen foglalkoztatottak nem sztrájkolnak — sem. Ugyanis e szakszervezetek közül több
(AOKDSZ, FDSZ, TUDOSZ) tagja volt
és ma is tagja annak a közszolgálati
sztrájkbizottságnak, mely a kormánnyal
való tárgyalást szorgalmazza. Többen
korábban részesei voltak rövidebb figyelmeztető vagy szolidaritási sztrájknak, és
az FDSZ, az AOKDSZ, az OSZSZ tagjai néhány évvel ezelőtt egy egynapos
figyelmeztető sztrájkot is szerveztek.
Jelzem továbbá azt is, hogy ezen
szervezetek és tagjai rendszeres szervezői, illetve résztvevői voltak, és föltehetőleg lesznek különböző, a munka- illetve életfeltételeik jobbítása érdekében szervezett megmozdulásoknak, gy ű léseknek, demonstrációknak.

Tisztelt Elnök Úr!
Állításának a vége: ,,Ki ellen sztrájkoljunk, a szüleink ellen, a gyerekeink
ellen, a nemzet ellen..." pedig a magyar közelmúltat idézi fel. Akkor volt
szokás így hivatkozni e kérdésre. De
ezt a hivatkozást már a nyolcvanas
évek KISZ vezetőképző táboraiban is
megmosolyogták.
A beszélgetés egy későbbi részletével kapcsolatban még meg kell jegyeznem, hogy a tudományos kutatók
illetményének az egyetemi oktatókkal
szembeni 40 százalékos elmaradását
nem Önök, hanem mi állapítottuk meg.
Nem Önök, hanem mi voltunk azok,
akik évekkel korábban felléptek e különbség eltüntetése mellett, sőt éppen
az Akadémia képviselője akadályozta
meg az 1997-98-as tárgyalások során
annak a kormányrendeletnek a megszületését, mely e különbséget eltüntette volna. Igaz viszont az is, hogy
ez év tavaszától az Akadémia vezetése is föllép, igen harcosan e különbség megszüntetése mellett, és azóta
vállvetve harcolunk.

A TUDOSZ elnökének újévi köszönt ője

Bátorságot,
erő t és egészséget!
Letudtuk az utolsó egyessel kezdődő esztendőt Kedves Tagtársaim, amely
alig sikeredett valamivel rosszabbra a várakozásoknál. 1998-ban még azon
csodálkoztunk, hogy a kormány nem megfelelően tárgyal velünk. 1999-ben
már azon csodálkoztunk volna, ha leül a közszféra szakszervezeteivel érdekegyeztető tárgyalásra. Új helyzet alakult tehát ki, amelyhez alkalmazkodnunk
kellett. És mi megpróbáltuk.
Sikerült kialakítanunk a parlament illetékes bizottságaival azt a kapcsolatot,
amely segíthette érdekérvényesítő munkánkat, s amely során mi is segíthetjük
a bizottságok, illetve egyes tagjai munkáját. S ez az együttmű ködés nem is
maradt eredménytelen. Több kormánypárti képviselő is felismerte, hogy a
magyar tudomány (s ezen keresztül az ország) érdekeit a legjobban akkor
lehet szolgálni, ha megszüntetik a tudományos kutatásban dolgozók nyomorszinten tartását. Szorgalmazták, hogy mi is legalább akkora keresethez juthassunk, mint az egyetemi alkalmazottak. Pedig ők sincsenek fenemód eleresztve. Sajnos próbálkozásuk nem igazán volt eredményes. A kormány úgy
lesöpörte javaslataikat, mintha ellenzéki képviselők jegyezték volna őket. Pedig ők csak hasonló megfontolásból támogatták.
Az 1999-es esztendő azonban a tárgyalásokon kívül mást is megkívánt.
Most jött el az idő felmérni, tudunk-e igazi szakszervezetként viselkedni, tudunk-e a saját érdekünkben eredményesen fellépni, vagy sem, s a felmérés
eredménye nem igazán biztató.
Május 20-án a SZEF—ÉSZT rendezte közalkalmazotti demonstráción nagyon
sokan voltak ott a Parlament előtt a Kossuth téren.
Novemberben csatlakoztunk a közalkalmazotti sztrájkbizottsághoz. Meg kellett
tennünk, mert csak így tudtuk elérni, hogy a kormány leüljön végre velünk
tárgyalni. Lett is valami eredménye, hiszen felkerültünk a listára azok közé,
akik mégiscsak valamivel többet kaptak az átlagosnál. Ennek ellenére többen
aggódtak, mi lesz, ha tényleg tovább kell lépnünk, ha meg kell mutatnunk,
hogy képesek vagyunk szakszervezeti eszközökkel eredményt kicsikarni. Én
remélem, ha szükséges, képesek leszünk.
Nem lehet tudni, hogy mit hoz a huszadik század utolsó éve, a 2000-dik
esztendő, de az biztos, hogy nem lesz könnyebb az előzőnél.
Nem lehet tudni, hogy eleget teszünk-e saját sorsunk jobbra fordításáért, de
az biztos, hogy többet kell tennünk, mint az előző évben.
Nem lehet tudni, hogy lesznek-e sikereink ebben az évben, de az biztos,
hogy csak akkor, ha közösen, összefogva teszünk is érte valamit.
Ehhez kívánok Kedves Tagtársaim kitartást, bátorságot, erőt és egészséget.
Kívánom, hogy egy sikerekben, eredményekben gazdag év után lépjenek át
egy év múlva a huszonegyedik századba.
Kuti László

Tisztelt Elnök Úr!
Remélem jelen levelem elegendő
arra, hogy szíves figyelmét a tudományos élet, a magyar tudományos kutatás területén működő szakszervezetekre felhívja. Nem is kívánok többet, de
azt hiszem, ha ismételten lesz alkalma
a televízió nyilvánossága előtt beszélni, s korrigálja a múltkori téves állítását, a tudományos kutatás terén foglalkoztatottak köszönettel fogják venni.
Budapest, 1999. december 22.
Tisztelettel:
Dr. Kuti László,
a TUDOSZ elnöke

„A lakosság az áltudományra több pénzt költ, mint a Tudományos Akadémia támogatása"

Meg kell alapozni a racionális gondolkodást
környékére, erre a hétre, de kinyúlva
előre és hátra több hét időtartamban.
Hangsúlyozom, hogy ez nem a Magyar
Tudományos Akadémia napja, ez a
magyar tudomány napja. A rendezvémeg lehet azt tenni, hogy az ország- nyeinkben szerepelnek akadémiai intézban csak egy helyen legyen meg va- mények, akadémiai bizottságok, osztálamilyen folyóirat, de lassan már erről lyok, de a rendezvények több mint felét
is le kellene mondanunk. Tehát a bér az Oktatási Minisztérium, a TIT, a
és infrastruktúra fejlesztéséhez én a METESZ, a múzeumok adják. Tehát mi
nemzetközi kapcsolatokat és a könyv- szándékosan egy szervezői, közvetíés folyóiratbeszerzést is hozzáven- tői szerepre vállalkoztunk, és azt kíném.
vánjuk, azt szeretnénk, ha a döntéshoA továbbiakra nem térek ki, bár a zók és tágabb értelemben a magyar laberuházásokról és az infrastruktúrafej- kosság figyelmét is a tudományra tudnánk irányítani.
Miért fontos ez — személyes leszek
- miért vélem ezt nagyon fontosnak?
Egy statisztikát szeretnék önökkel
megismertetni. A statisztika azt mutatja, hogy Magyarországon a telepátiában a lakosságnak körülbelül 57 százaléka hisz, az ufók létezésében egy
kicsit több mint 50 százaléka, az asztrológiában, telekinézisben, szellemidézésben pedig körülbelül a lakosság egyharmada. A televízió ilyen típusú mű sorairól a lakosság 65 százaléka azt hiszi, hogy azok tudományos
műsorok, 23 százaléka azt hiszi, hogy
szórakoztató mű sorok, és csak a nézők töredékének van helyes vélemélesztés egyes elemeinek a kívánatos nye arról, hogy ez áltudomány, egyetvoltáról még lehetne mondanivaló.
len szava sem igaz.
Szóba került a magyar tudomány
Aki tegnap este véletlenül az egyik
napja. Ennek központi rendezvénye kereskedelmi televízió 8 óra körüli
éppen holnap lesz, de a rendezvény- műsorát nézte, megismerkedhetett egy
sorozat már régebben, október köze- úrral, aki a következőkre hívta fel a
pén megkezdődött, és még november figyelmet. Meg lehet ölni embereket
közepéig fog tartani, koncentrálva a nap úgy, hogy azok saját energiáját önma-

Az alábbiakban — az ülésen készült szó szerinti jegyzőkönyv alapján —
közreadjuk dr. Meskó Attila MTA-főtitkárhelyettes hozzászólását, amelyet az Országgyű lés oktatási és tudományos bizottsága (november 2án, az MTA elnöki tanácstermében megtartott) ülésén mondott el.
„...Mivel a legtöbb lényeges kérdésről szó volt az elnök úr és a főtitkár úr
hozzászólásában, én csak néhány
kiegészítést szeretnék tenni.
Első témakör: bérhelyzet, infrastruktúra. Elhangzott, hogy fejlesztendő és
egyikhez sem elegendő a most látszó
költségvetési támogatás. Ezt a gondolatkört én a következőkkel szeretném
kiegészíteni.
Nagyon fontosak a nemzetközi programok. Ezekben feltétlenül részt kell
vennünk, nem tudunk úgy Európához
csatlakozni, hogy előtte kilépünk azokból a programokból, amelyekre eddig
befizettünk, vagy megszüntetjük az
akadémiák közötti kapcsolatokat, hivatkozva a finanszírozás hiányára.
Ugyancsak fontos a könyvek és
folyóiratok helyzete. Nemcsak a kiadás, bár — ha nem sikerül költségvetési pozícióinkat javítani — ezt is csökkentenünk kellene, de nagyon lényeges a könyv- és folyóirat-beszerzés.
Közismert, hogy a forint és euró, forint
és dollár, forint és font és a többi arány
is romlik. Ezenkívül a könyvek és folyóiratok a saját országukban is drágulnak, tehát ugyanazon forintmennyiségért egyre kevesebb könyvet és
folyóiratot tudunk megvenni. Ez már
olyan méreteket öltött, hogy komolyan
veszélyezteti a jó tájékozottságot. Természetesen egy kutatónak szüksége
van a legújabb ismeretekre. Egy ideig

ga ellen fordítják és akkor saját ener- veszik, míg a tudományos vagy tudogiája megöli. Na most, mivel az ilyen mányt népszerű sítő folyóiratok állantípusú parafenomének nem mindig öl- dó gondokkal küzdenek. Hosszú táhetnek embereket, ezért állatokat öl- von ez azt fogja eredményezni, hogy
nek ezzel a módszerrel szabadidejük- a mezőgazdaságban, az iparban, a
ben, és úgy lehet őket követni, ha szolgáltatásban is az irracionalitás temegnézzük, hogy milyen települése- ret fog kapni. Ezt el kell kerülnünk.
Nekem az árvíz-belvíz helyzet azt
ken ért nagyobb számban állítólag villámcsapás állatokat, amelyeket való- mutatta, hogy a magyar nép egy réjában a parafenomén pusztított el. A sze elvesztette a racionalitásérzékét.
parafenomén ezenkívül minden eszköz Mert például azt kellene tudni, hogy a
nélkül le tud hallgatni beszélgetéseket, víz lefelé folyik. Továbbá a víz olyan
meg tud bénítani számítógépeket. Vé- árokban, ami el van tömődve, nem tud
gül a nyilatkozó felhívta a figyelmet lefelé folyni. Tehát a belvízhelyzet
arra, hogy a paksi atomerőmű is ve- sokkal kevésbé lett volna súlyos, ha
szélyeztetett, mert ha a parafenomén az árkokat tisztították volna. Ez nem
összeszedi a képességeit, meg tudja egy különleges tudomány, de ha valabénítani akár az erőmű működését is. ki azt hiszi, hogy esetleg a
Mivel a jelenségkörben nagyjából a parafenomén erejének koncentrálásálakosság fele hisz, továbbá a lakos- val a vizet fölszippantja, odateszi, ahoság kétharmada azt hiszi, hogy ezek vá akarja, akkor természetesen el fogja
a m űsorok tudományosak, én úgy ér- felejteni a rendszeres karbantartást.
Árvíz. Nagyon hosszú idő óta mondzem, hogy a racionális cselekvés keták a hidrológusaink, geológusaink,
rül veszélybe.
Mert legyinthetünk, meg elmosolyod- hogy a gátak állapotát ellenőrizni kell,
hatunk, de a lakosságtól azt kívánjuk, mert lehet, hogy száraz évek voltak,
hogy minden helyzetben racionálisan de nem mindig lesznek száraz évek,
cselekedjen. A magyar lakosság az a gátak magja kiszárad, megrepedeáltudományra, a pszeudotudományra zik, azokat karban kell tartani. Voltak,
több pénzt költ, mint a Tudományos akik azt gondolták, hogy erre semmi
Akadémia támogatására. A Természet szükség. A példák számát tovább nem
Világa és a História értékes tartalom- sorolom, bár megtehetném az egészmal, de szerény külsővel és példány- ségügyben és másutt is.
En úgy érzem, hogy nagyon fontos
számmal jelenik meg, ugyanakkor az
áltudomány gyönyör ű magazinokat tud megalapozni a racionális gondolkodást,
eladni. Nem sorolom fel ezeket, mert és ennek egy lehet ő sége a tudomány
nem kívánok senkivel perbe kerülni, támogatása. Nem térek ki arra, ami
bárki megállhat egy újságosstand előtt, szintén közismert, hogy a gazdaságés ellenőrizheti, amit mondottam. A ban a hozzáadott érték jóval 50 szászép kiállítású folyóiratokat meg is
(folytatás a 3. oldalon)
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Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság

Pénzügyminisztériumi álláspont

Kormányzati ajánlat
Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság követeléseire reagálva, a Pénzügyminisztérium államtitkára levélben is megismételte a tárca álláspontját, valamint a „kormányzati ajánlatot". A levelet a Szószólóban szó szerinti pontossággal közreadjuk.
Figyelemmel az Országos Közszolgálati fogadható el a szorzó valamennyi közalkalmaSztrájkbizottság kívánságára — amely szerint a zottra való kiterjesztése.
A szakszervezeti felvetéseket is figyelembe
f. hó 25-i nyitótárgyaláson szóban ismertetett kormányzati álláspont írásos változatára tart igényt véve, és a 2000. évi költségvetési feltételekre
— az alábbiakban reagálunk a sztrájkbizottság tekintettel a közalkalmazotti illetménytábla és a
követeléseire, és megismételjük a kormányzati pótlékalap 8,25 százalékos növelésén túlmenően
ajánlatot:
a következőkre látunk lehetőséget:
a) 2000. március 1-jei hatállyal 1,05-ös illet1. A kormány a költségvetési szféra rendszerét illetően úgy döntött, hogy a tárgyalásokat az ményszorzót vezetünk be a következő munkaérintettekhez közelebb, az ágazatok-alágazatok körökben:
szintjén indokolt folytatni.
—kutató munkakörben dolgozók a kutatás,
Mindazonáltal nem zárkózunk el annak érdemi
felsőoktatás ágazatban,
megvizsgálásától sem, hogy a közalkalmazotti,
—orvosok, ápoló-gondozó szakdolgozók a
a köztisztviselői stb. munkajogviszony, foglalkozhumán egészségügyi ágazatban,
—orvosok, ápoló-gondozó szakdolgozók, szotatás, illetménymeghatározás stb. több ágazatra
ciális és mentálhigiénés munkakört betöltők
kiterjedő közös' szabályainak a véleményezése,
egyeztetése milyen (a felek számára kölcsönöa szociális ágazatban,
sen megfelelő) módon történjék a jövőben.
—kulturális szakdolgozók a kulturális ágazatban,
2. A közalkalmazottak körében törvényi garan—nem pedagógus munkakört betöltők a közcia a béremelés előirányzott mértékére nem adhaoktatásban, felsőoktatásban.
tó, hiszen a Kjt. nem a közalkalmazotti illetményb) a kormányzat kész támogatni azt a törvényszinteket, hanem azok minimumait szabályozza. módosító javaslatot, amely a közoktatásban a
Az illetmény emeléséről a munkáltató dönt, a táb- kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészílában garantált minimumok figyelembevételével.
tés egy főre jutó összegét 2000. szeptember
Az illetményminimumok módosításával, szak- 1-jétől 3000 forint/fő/hó összegre emelné.
mai szorzók alkalmazásával ugyanakkor befoc) 2000-ben az I. félévi tényadatok birtokában
lyásolni lehet — adott esetben kényszerpályára a kormányzat áttekinti a költségvetési szektor
lehet terelni — a helyi szintű döntéseket. A kor- keresetalakulását, valamint az inflációs előiránymányzat — a feszített költségvetési intézményi zat teljesülését. Amennyiben a KSH adatai alapgazdálkodási feltételeket is mérlegelve — nem tá- ján az éves várható infláció az I. félévi adatok
mogathatja a béremelési kényszerhatások kivál- ismeretében meghaladná a jelenlegi prognosztitását, bizonyos határon túl. Az 1,12-es illetmény- zált 6-7 százalékot, nem zárkózunk el a bérkonszorzó általános bevezetése olyan pótlólagos il- díciók felülvizsgálatára irányuló szakszervezeti
letménynövelést kényszerítene ki a közalkalma- kezdeményezés napirendre tűzésétől.
zottak nem elhanyagolható részénél, amelynek
3. A köztisztviselői illetményalapnak a 2000.
forrásszükséglete csak részben biztosított a évi költségvetési törvényjavaslatban szereplőt
2000. évi költségvetésben. Más oldalról az illet- meghaladó növelésére nincs lehetőség. A törményszorzó az intézményi alapfeladatok ellátást vényjavaslat — a makrofolyamatok biztosította
végző közalkalmazotti szakmunkakörök fokozot- paraméterekkel összhangban — valamennyi jogtabb anyagi elismerésének eszköze, ezért nem
(folytatás a 4. oldalon)

Állásfoglalás a kormány
2000. évi költségvetési
ajánlatára
Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság
megállapítja, hogy
— a kormány eleget tett kérésének, és a
sztrájkbizottság ágazati összetételének megfelelő tárgyalódelegációt hatalmazott föl a tárgyalásra;
—a tárgyalás során világossá vált, hogy a
kormány nem zárkózik el az ágazati szint
fölötti tárgyalástól;
—a kormány egyes, a sztrájkbizottság által leírt szakmai kérdésekről kész egyeztetést
folytatni.
A 2000. évi költségvetéssel kapcsolatos korábbi merev kormányzati álláspont közeledni látszott a munkavállalói igényekhez, azonban ennek mértéke messze elmarad a szükségestől.
1. A kormány a közalkalmazotti rétegek között további — szakmailag indokolatlan — különbségeket tesz.
2. A kormány saját programját csak akkor tudja
végrehajtani, ha legalább 1,12-es bérszorzót alkalmaz azon közalkalmazottak esetében, akik
eddig nem kaptak bérszorzót.
3. A kormány által írásban november 30-án
előterjesztett 1,05-ös bérszorzó márciusi bevezetése éves szinten mindössze 4,1%-os illetményminimum-növekedést jelent az előterjesztésben felsorolt munkakörökben.
4. Az előnyben részesített rétegek számára
sem ad a kormány javaslata garanciát a 8,25%os keresetnövekedésre, hiszen a bérbeállás több
esetben elérte ezt a szintet.
5. A köztisztviselői illetményalap 29 900 Ft-ra
történő emelését a kormány nem támogatja, ezzel
az 1999. évi illetményalap befagyasztásából kelet-

kező hátrányt nemcsak hogy nem kompenzálja,
hanem tudatosan tovább rontja az egyébként is
méltánytalanul alacsony bér- és kereseti szintjüket. A kormány kísérletet sem tett az illetményalapon kívüli juttatások — például magasabb illetményszorzók bevezetésére, vagy az illetménykiegészítések, illetve a pótlékok — körének növelésére.
Minden olyan kormányzati döntés, amely a kört
szűkíti, illetve a mértéket csökkenti, nem teszi
lehetővé a közalkalmazottaknak tett ígéretek betartását.
A sztrájkbizottság ragaszkodik a tárgyalások
folytatásához, mert úgy ítéli meg, hogy a kormánynak még kellő mozgástér áll rendelkezésre a fenti
célok eléréséhez a költségvetés elfogadásáig.
A sztrájkbizottság javasolja, hogy a kormány
a sztrájkbizottság tagjai mellett vonja be a közszférában reprezentatív közalkalmazotti szakszervezeteket is a további tárgyalásokba.
Budapest, 1999. december 1.
Dr. Bánk Gábor főtitkár, Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete, Mester Jánosné
elnök, Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, dr. Kis Papp László elnök, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, Fehér József
főtitkár, Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete, Borbáth Gábor főtitkár,
Pedagógusok Szakszervezete, dr. Kuti László
elnök, Tudományos és Innovációs Dolgozók
Szakszervezete, Kajtárné Botár Borbála elnök,
Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet, Kerpen Gábor ügyvivő, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
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Kihirdették
a Szociális Chartát
A Magyar Közlöny 102. számában megjelent az Európai Szociális
Charta és függeléke eredeti, angol nyelvű szövege és hivatalos
magyar fordítása.
Az Európai Szociális Charta második részében szereplő 19 cikk közül
Magyarország 12 cikk alkalmazására vállalt kötelezettséget, s erről — a
megerősítésről szóló okirat letétbe
helyezésével együtt — értesítette az
Európa Tanács főtitkárát. További
cikkek teljesítése is vállalható a jövőben hasonló eljárás keretében.
Az Európai Szociális Chartát az Európai Unió a szociális normák alapjaként ismeri el. A magyar kormány 1991ben írta alá a dokumentumot, kifejezve
szándékát későbbi megerősítésre. Az
aláíró országoknak minimálisan tíz cikk
megerősítését kell vállalniuk. Ezek közül ötöt csak a legfontosabbként megjelölt hét cikk közül lehet választani, a

további öt kiválasztása tetszőleges.
Magyarország a nem kötelező cikkek
közül öt helyett hetet választott.
A legfontosabb hét cikk közül Magyarország megerősítette
a munkához,
a szervezkedéshez,
a béralkuhoz,
a szociális és egészségügyi segítséghez való jogra,
valamint a családok szociális, jogi
és gazdasági védelmének lehetőségére vonatkozó cikkeket.
A kormány nem vállalta
a társadalombiztosításhoz való joggal,
továbbá a bevándorló munkások és
családtagjaik védelmével, seg ítésével összefüggő cikkek teljesítését.

Szemezgetés a KSH tájékoztatójából

Létszám és kereset
a nemzetgazdaságban
1999 első nyolc hónapjában a bruttó átlagkereset 16,2 százalékkal,
a nettó átlagkereset 12,6 százalékkal, a reálkereset pedig 2,7százalékkal haladta meg az egy évvel azelőttit.
1999. január—augusztusban a nemzetgazdaság legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál, valamint a költségvetési és társadalombiztosítási intézményeknél átlagosan 2 millió 690 ezren
álltak alkalmazásban, 1 százalékkal többen, mint az előző év azonos időszakában. A versenyszférában növekedett
a létszám, a költségvetési intézményeknél pedig valamivel kevesebben
dolgoznak, mint egy évvel korábban.
1999 első nyolc hónapjában a nemzetgazdaságban teljes munkaidőben

alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 16,2 százalékkal haladta meg
az 1998. azonos időszakét. Ezen belül a versenyszférát 15,1 százalékos,
míg a költségvetés finanszírozta területeket 18,5 százalékos keresetemelkedés jellemezte. A költségvetésen
belül az egyes ágazatokban, szakágazatokban a keresetek emelkedése jelentős különbségeket mutat: 1999. január—augusztusban a társadalmi közszolgáltatás alágazatban (például honvédelem, közrend, közbiztonság) 27,9

Vélemények
a béremelésrő l
Lassú halálra ítélt
kutatóintézetek?

gyen, vatikáni valutáért oktatnak.
Majd kapnak, ha többet teljesítenek,
úgy, mint a felsőoktatásban. És a legújabb, majd kapnak, ha a felsőoktatásiak is támogatják ezt. Támogatták.
Mindez nem elég. Kérdezzük, miért ez
az ellenszenv, ez a gyűlölködés? Hogyan lehet minden aktuális kormányt
meggyőzni arról, hogy ezen a maroknyi, tudományszeretettel megvertmegáldott csapaton lehet mindent
megspórolni? Hogyan lehet az, hogy
hiába minden észérv, hiába a nemzetközi tekintély? Hogyan vállalhatja
bármely politika azt, hogy kutatóintézeteit lassú halálra ítélje?
Kedves Kollégák!
A kutatóknak nagylelk ű en megígérték a nagy semmit. A kutatást segítők meg ennél is kevesebbje el kell
hogy gondolkoztasson mindenkit arról, milyen jövőt szánnak itt a magas
istenek a költségvetési kutatóintézeteknek.

Kedves Kollégák!
Immáron 1990 óta megállíthatatlanul áramlik a kutatóintézetekkel
szembeni ellenszenv a Pénzügyminisztériumból. Valahogy a kutatóintézetek béremelésére soha nem volt
fedezet. Minden évben külön attrakció kellett ahhoz, hogy a költségvetési vita után legyen pénz a bérekre.
Eközben a Pénzügyminisztérium mindig kínosan ügyelt arra, hogy az akadémikusi tiszteletdíjak törvényben
előírt (átlag feletti) emelésére mindig
elég legyen a pénz. Utána széttárták
a kezüket, mondván, hogy mi adunk
pénzt, csak rosszul osztjátok be. És
jöttek az okosabbnál okosabb érvek
a Pénzügyminisztériumi tisztségviselőktől, akik a parlamenti bizottságokban a kormányt képviselték.
Majd kapnak, ha a létszámuk reális
lesz. Nosza, csökkent a létszám.
Nem ezt vártuk
Majd kapnak, ha a vállalkozói tevékenységet leválasztják. LeválasztotKedves Kollégák!
ták, szétkaratézták.
Nem volt hiábavaló az összefogás,
Majd kapnak, ha átszerveznek. Áta soha nem tapasztalt együttműködés.
szerveztek.
Majd kapnak, ha együttműködnek a A sztrájkbizottság követelése nem tafelsőoktatással. Együttműködnek, in- lált süket fülekre. Az országos sztrájkbizottsággal tárgyalók között ott volt a
százalékkal voltak magasabbak a brut- kutatóintézeteket jól ismerő Pálinkás áltó keresetek, mint előző év hasonló lamtitkár úr, ki nemrég még az ATOMKI
időszakában, ugyanakkor az általános igazgatójaként kevesellette a béreket.
Továbbra is egyetértés van abban,
közigazgatásban, irányításban a kerehogy meg kell szüntetni a kutatók 40
setek 13,4 százalékkal nőttek.
A nemzetgazdaságban, vagyis a százalékos indokolatlan bérelmaradását.
versenyszférában és a költségveté- Ezért a kormány a kutatóknak szakmai
si szférában együttesen ez év első szorzó bevezetését indítványozza, vahat hónapjában átlagosan 2690 ez- gyis azt, hogy számukra az 1998. januren dolgoztak teljes munkaidőben. Az árja óta érvényes bértáblát ugyanúgy 5
átlagkereset az alapbért, a bérpótlé- százalékkal emeljék, mint az oktatásban
kot (beleértve a Széchenyi pro- és a felsőoktatásban dolgozó nem pefesszori ösztöndíjat is), a kiegészítő dagógusokét. A többi kutatóintézeti dolfizetést, a prémiumot, a jutalmat, gozóra ez sem vonatkozik. Az emelésvalamint a 13. és további (előfordult hez az eddigi gyakorlatnak megfelelően
nem is egyetlen munkahelyen!) havi forrást nem biztosításának. Köszönjük
a megértést, nem ezt vártuk!
fizetést tartalmazza.

Hogyan is
van ez?
A Szószóló szeptemberi lapszámában nyilvánosságra hoztuk a szegedi Széchenyi professzori ösztöndíjasok nyílt levelét. Most pedig ezzel összefüggésben közreadunk néhány
gondolatot dr. Mészáros Rezső
elképzelései közül. Szerzőnk,
aki „mellesleg" a JATE, illetve
az új integrált egyetem rektora,
a rektori konferencia elnöke, a
Széchenyi-díjasok nyílt levelének elvével egyetért. Tudatosan szorgalmazza a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságainak hatásköri növekedését, valamint az egyetemi integrációval párhuzamosan sürgeti az egyetemek regionális
kapcsolatainak erősítését is.
.. Érdemes a kutatói létszám alakulására vonatkozó adatsorokat átböngésznünk. A Központi Statisztikai Hivatal 1997-re vonatkozó jelentése 20 758 főben állapította meg a
hazai tudományos kutatók számát.
Ez az adat 1988-hoz képest több,
mint 50 százalékos visszaesést tükröz, azaz Magyarországon az ezredforduló környékén az aktív keresőknek mindössze fél (!) százaléka dolgozik a fentebb említett nemzetgazdasági szektorban.
Elgondolkoztató az az adatpár is,
amely a kutatási eredmények, illetve
a szellemi tőke koncepciója alapján
idehaza második helyen álló dél-alföldi régió központjának nevezhető
Csongrád megye, valamint a szorosan vett központi területek (Budapest
és vidéke) K+F alapokból való részesedési hányadát állítja szembe. Előbbi az országosan felhasználható állami pénzek csupán 7 és fél (ebből Szeged 5,6), utóbbi pedig 63 százalékával rendelkezik..."
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Meg kell alapozni
a racionális
gondolkodást
(folytatás az 1. oldalról)
zalék fölötti, fejlett országokban 70-80
százalék körüli érték. Tehát ha nincs
tudományos megalapozottságunk, az
iparunk, általában gazdaságunk sem
tud jól működni. Nem akkor kell a tudományra pénzt szánni, amikor majd
az ipar és mezőgazdaság fellendül, és
akkor már lesz pénz a tudományra.
Most kell szánni annak érdekében,
hogy a fellendülés bekövetkezzen.
Tehát pont fordított a sorrend.
Főtitkár úr kedvenc példája Finnország. Finnország az egy főre eső GDP
értékében immáron megelőzte Svédországot. De Írország is rendkívüli gyorsan fejlődik. Mindkét országra az a
jellemző, hogy a felsőoktatásra és a
tudományra sokat áldoztak, nem egy
évig, két évig, hanem néhány - talán
kimondhatom - évtizedig.
Ezzel eljutottunk az utolsó gondolathoz, amihez szeretném igénybe venni
a türelmüket. Ez a tudományos kutatás és a felsőoktatás kapcsolata. Rendkívül fontos mindkét szféra. Ezek nem
egymással versengő szférák, ezek
egymást támogató szférák. Nemcsak
az egyetemeken működő akadémiai
kutatócsoportokra utalok, amiről főtitkár úr mondott néhány szót. A kutatócsoportok bérét az akadémia biztosítja, a helyet és infrastruktúrát az egyetemek. Az eszközöket sajnos többnyi-

re már csak különböző pályázatokból
tudják megvenni. Mindkét félnek előnyös ez az együttélés. De más kapcsolat is van. Ne felejtsük el, hogy a
felsőoktatásban rengetegen dolgoznak,
akik az Akadémiától illetménykiegészítésben részesülnek. A konkrét számokat tegnap elkértem. A felsőoktatásban az Akadémia rendes tagjai közül
72-en, a levelező tagjai közül 49-en
dolgoznak, végül a tudományok doktorai közül 918-an. Általában is, akiknek az Akadémia illetménykiegészítést
ad, csak kis részben dolgoznak az
Akadémia állományában. Nemcsak az
akadémikusok több mint négyötöde és
nemcsak a doktorok jelentős része,
hanem az Akadémia köztestületi tagjainak is több mint 80 százaléka egyetemi alkalmazott. További kötelezettség
a Bolyai-ösztöndíjak folyósítása.
Amikor az MTA az egyébként jogszabályi kötelezettséggel is előírt illetménypótlékokat kifizeti, nem csupán a
Magyar Tudományos Akadémiát, hanem a magyar tudomány egészét támogatja. Ha a megemelt összegű pótlékok és az azokat terhelő egészségügyi hozzájárulások kifizetése után
már nem marad pénz lényegében semmilyen fejlesztésre, akkor ennek előbbutóbb a racionális cselekvés és így a
gazdaság, a mezőgazdaság, a kultúra
is kárát fogja látni." ...

Tudósítások
Kuti László tíz éve vesz részt az ÉT és az Országos Munkaügyi Tanács munkájában, és küldi tudósításai a Szószólónak
Hihetetlen gyorsasággal követik
egymást az események Kedves Olvasóim, hiszen a november eleji
plenáris ülést már december 8-án
követte az Országos Munkaügyi
Tanács (OMT) egy újabb plenáris
ülése, majd - mivel ez eredménytelen volt - december 17-én ismét
összeültünk tárgyalni, méghozzá
váltott helyszínekkel. Elő ször a
Gazdasági Minisztérium Margit körúti épületében, később pedig a
„Spenót-házban".
A december 8-i összejövetel minden szempontból megfelelt egy plenáris ülés követelményeinek, ugyanis
napirend előtti felszólalásokkal kezdődött. Először a munkáltatók kifogásolták, hogy a területfejlesztésről szóló
törvény módosítása szerint a Megyei
Munkaügyi Tanácsok munkáltatói és
munkavállalói képviselői a jövőben
nem vehetnek részt - még tanácskozási joggal sem - a Megyei Területfejlesztési Tanácsok munkájában
(megjegyzem: az újonnan alakuló
Regionális Területfejlesztési Tanácsokba viszont már eleve be sem
akarják engedni a szociális partnerek
képviselőit). A munkáltatók e számukra (és számunkra is) rendkívül hátrányos döntést sérelmesnek találták.
Hangsúlyozták, hogy a helyi szervezetek részvétele e tanácsok munkájában rendkívül fontos, mivel ők rendelkeznek a megfelelő helyi ismeretekkel. Ezért kérik az eredeti helyzet
visszaállítását, és javasolják, hogy a
kormány addig is hozzon valami elfogadható átmeneti szabályozást.
A munkáltatók tiltakozásához oldalunk természetesen azonnal csatlakozott. A kormányzati oldal képviselője
a változtatást a tanácsok működési
feltételeinek javításával indokolta (és
ebben igaza is volt, hiszen mennyivel
jobban tud működni egy akármilyen
területi tanács, és mennyivel tetszetősebb döntéseket tud hozni, ha nincsenek vagy csak alig vannak benne
helyi képviselők). A kormány képviselője hozzátette még azt is, hogy a
törvény módosításával szabályozva
lettek a Megyei Munkaügyi Tanácsok
és a Megyei Területfejlesztési Tanácsok közötti együttműködési feltételek is. Oldalunk soros elnöke erre
megjegyezte: a módosított törvény
nem biztosítja ugyanazokat a jogokat,
amelyek korábban már megvoltak. A
kérdést előterjesztő munkáltatók pe-
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dig nem fogadták el a kormányzati oldal válaszát, amit annak képviselője
sajnálkozással vett tudomásul.
Ezek után a mi napirend előtti hozzászólásunk következett. Oldalunk tiltakozást jelentett be „az orvosi igazolás nélküli háromnapos betegszabadság jogintézményének egyoldalú megszüntetése ellen". Véleményünk szerint ez súlyosan sérti a munkavállalói
érdekeket. Ez az egyoldalú döntés sem
formájában, sem tartalmában nem
megfelelő intézkedés. ütközik az alkotmánnyal és a jogalkotásról szóló
törvény rendelkezéseivel, mivel az
OMT nem tárgyalt erről a témáról. A
Gazdasági Tanács (GT) pedig, ahol e
kérdés óhajszerűen került csak szóba, információközlő, és nem érdekegyeztető fórum, így ott érdemben nem
is lehetett megtárgyalni és elfogadni.
A kormányzati oldal képviselőjének
válaszát, miszerint ők kezdeményezték a tárgyalást, de mi azt nem fogadtuk el, csak eredmény nélküli indulatos vita követte.
Ezek után végre rátérhettünk az első
hivatalos napirendi pontra: „Előterjesztés a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) listája megújulását szolgáló pályázat kiírásáról".
Az előterjesztést megtárgyaltuk, és kisebb módosításokkal elfogadtuk. Vita
csak a várható létszám körül alakult
ki. Mi ugyanis a moderátorok számának csökkentését javasoltuk, 25-50
főben maximálva a keretet (az eddigi
99 fős létszám képzését és mozgatását nem tartva indokoltnak). Egyes
kormányzati képviselők (GM) szerint
viszont egy kialakult, kiképzett „csapat" keretén indokolatlan változtatni,
mások szerint (SZOCSA) viszont a
pályázatok beérkezése után kellene
megállapodni a létszámban. Az eltérő
kormányzati véleményeket hallva oldalunk szóvivője megjegyezte: a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat
intézményének sorsa végül is azon
múlik, hogy a munkavállalók és a munkáltatók igénybe veszik-e.
Végezetül meghoztuk a szükséges
döntéseket. E szerint a pályázatok
benyújtásának határideje 2000. január
20-a, az MKDSZ tagjainak a mandátumát viszont 2000. március 31-ig meghosszabbítjuk (miután az december 31vel lejárt volna), és a tagok megbízatása öt évre szól. Megállapodtunk még
abban is, hogy 2000 februárjában az
OMT napirendjére tűzzük az MKDSZ

2000. évi garantált béremelés
.

A kormány javaslatára a parlament
egy évvel ezelőtt úgy döntött, hogy
1999. január 1-jétől továbbra is az
1998. évi bértábla marad érvényben,
garantált béremelésre ezért ez évben
nem volt lehetőség.
A KSH szerint 1999. első 8 hónapjában a költségvetés területén a bruttó
átlagkeresetek 18,5 százalékkal nőttek (tehát átlagban ennyivel magasabbak a bérek a bértáblánál).
A kormány előterjesztése szerint a
2000. évi béremelés 8,25 százalékos
lesz, ennyivel emelik a két évvel ezelőtti bértáblát. Ehhez 5 százaléknyi
pénzt ad a költségvetés.
A kormány az országos sztrájkbizottsággal tárgyalva november 30-án
bejelentette:
2000. március 1-jei hatállyal 1,05-ös
illetményszorzót vezetnek be néhány

területen, igy a „kutató munkakörben
dolgozók a kutatás, felsőoktatás ágazatban, (...) a nem pedagógus munkakört betöltők a közoktatásban, felsőoktatásban".
Megjegyzés:
Az illetményszorzó bevezetése azt
jelenti, hogy a kutatók bére 2000. március 1-jétől nem lehet kevesebb, mint
az 1998. január 1-jével bevezetett bértábla 113,25 százaléka (8,25 százalék
+ 5 százalék), vagyis törvényi garancia lesz arra, hogy 26 hónap alatt 13,25
százalékkal nő a bérük, ha eddig nem
volt magasabb a bértáblánál.
A kutatóintézetekben dolgozó nem
kutatókra a 8,25 százalékkal növelt
tábla vonatkozik, nekik ennyi a garantált béremelés.
(Lásd még fizetési osztályokat beA kiemelt területeken az 5 százalékos illetményszorzó bevezetéséhez a mutató táblázatunkat a 4. oldalon.)

Példák a törvény által garantált béremelésre:
15 éve közalkalmazotti munkahelyen dolgozó, 35-40 év közötti kollégák
pótlék nélküli bére nem lehet kevesebb, mint
- D6 besorolás (középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéssel) esetén
31 000 forint
1998. február 1-jétől
33 500 forint
2000. január 1-jétől
G6 besorolás (főiskolai végzettség + szakképesítés)
48 300 forint
1998. február 1-jétől
52 300 forint
2000. január 1-jétől
H6 besorolás (egyetem vagy főiskola + tudományos fokozat)
' 51 400 forint
1998. február 1-jétől
55 600 forint
2000. január 1-jétől
58 380 forint, kutatói
2000. március 1-jétől
besorolású munkakörben
J6 besorolás (egyetemi végzettség + tudományos fokozat)
63 300 forint
1998. február 1-jétől
68 500 forint
2000. január 1-jétől
71 925 forint, mint kutató
2000. március 1-jétől

továbbfejlesztésének kérdéseit, és a
bírálóbizottság javaslata után döntünk
a végleges létszámról.
Második napirendi pontként az „Előterjesztés a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és a
szociális ellátásról szóló 8/1983. (VI.
29.) EüM-PM rendelet módosításáról
szóló SZCSM-PM együttes rendeletről"
című kormányzati előterjesztést tárgyaltuk. Könnyű dolgunk volt, mert elfogadtuk a kormányzati oldal szóvivőjének a
javaslatát, hogy a témát a szociális bizottság emlékeztetője szerint tekintsük
át. A vita során egybehangzó volt a szociális partnerek véleménye, hogy kiemelt társadalompolitikai és foglalkoztatáspolitikai kérdésről van szó, s ezért
a jelenlegi módosítás nem helyettesítheti a rendelet átfogó felülvizsgálatát.
Ezzel a kormányzati oldal is egyetértett, s vállalta, hogy a szociális partnerek azon igényét, miszerint e kérdést a
rokkantsági nyugdíjrendszer korszerűsítésével kapcsolatba koncepcionálisan
át kívánják tekinteni, megfontolják, és
az illetékes kormányzati szervek elé
terjesztik. A későbbi vita során a kormányzati oldal képviselője ismertette,
hogy melyek azok a munkáltatói és
munkavállalói illetve közös javaslatok,
amelyekkel a kormány egyetért, s melyek azok, amelyeket nem támogat. A
szociális partnerek pedig tudomásul
vették ezeket a kormányzati elképzeléseket.
Ezek után áttértünk a harmadik, s
számunkra talán legjelentősebb és legsürgetőbb napirendi pontra, a 2000-dik
évi bértárgyalásokra, melyben a vállalkozói szférában történő keresetnövekedés 2000. évi mértékére a kormány, a minimálbérekre a munkáltatói
oldal tett javaslatot.
Az elmúlt tíz év tapasztalata sejtetni
engedte, hogy e téma első tárgyalása
nem hoz eredményt, de a mostani előjelek a vártnál is rosszabbak voltak.
Hónapokkal ezelőtt a kormány - a
szociális partnerekkel történő egyeztetés nélkül - bejelentette, hogy a 2000dik évi minimálbér 25 000 forint lesz.
A bérajánlások mértékével kapcsolatos kormányzati elképzelésre pedig a
közalkalmazotti illetménytábla 87,25
százalékos növekedésére tett költségvetési javaslatból lehetett következtetni (a bértömeg 5 százalékáig megfinanszírozott táblakorrekció csak
azoknál hoz 8,25 százalékos illetménynövekedést, ahol a táblapontokon
állnak, tehát 1999-ben nem részesültek illetményemelésben, a többieknél
viszont csak 2-3 százalékos illetménynövekedés prognosztizálható).
A vita megkezdésekor a munkáltatókkal egybehangzóan kijelentettük: a

kormány nem ad pénzt, mivel a KSH
szerint az említett területeken ennél
magasabb béremelés volt.
Természetesen mindez a garantált
béremelést jelenti. Az MTA-nak 2000re 500 millió forint béremelési kerete
van.
A pótlékok szempontjából fontos illetményalap az 1998-as 13 500 forintról várhatóan 14 800 forintra emelkedik január 1-jétől. A Bolyai-ösztöndíj,
az akadémikusok és nagydoktorok
tiszteletdíjának viszonyítási alapja, a
minimálbér 25 000 forintra emelkedik
a jelenlegi 22 500 forintról. Természetesen mindez a garantált béremelést
jelenti. Az MTA intézeteinek ez évre
biztosított támogatásemelkedés 500
millió forint, ez jelenti a fizetésemelés
forrását.

megállapodás szándékával ültünk le
tárgyalni. A kormányoldal ilyen kijelentést nem tett, és eszerint is viselkedett. Mereven ragaszkodott korábban
bejelentett álláspontjához. A megállapodást gyorsítandó, már a tárgyalás
elején szünetet kértünk, s a munkáltatókkal visszavonultunk, hátha meg tudunk állapodni. Mint kiderült, sikerült
is, hiszen a nagyon eltérő kezdeti számok ellenére a 25 500 forintos minimálbérértéket mind a két oldal elfogadhatónak tartotta. A korábbi évek tapasztalatai alapján joggal feltételezhettük, hogy a kormány is egyet fog érteni velünk. De nem ez történt, a kormányoldal képviselői mereven ragaszkodtak az eredetileg bejelentett 25 000
forinthoz, ami a tárgyalások végét is
jelentette.
Előtte azonban még éles kritikák
hangzottak el e rendkívüli merev kormányzati állásponttal kapcsolatban.
Szóvivőnk például kijelentette: a kormány eddig mediátori szerepet játszott,
elfogadta a szociális partnerek megállapodását, nem gátolva azt. Oldalunk
egy másik tagja szerint: a kormány diktátumot gyakorol, s ha nem lesz január
1-jétől minimálbér, őt terheli a felelősség. Végezetül a kormányzati oldal szóvivője bejelentette, hogy jövő hét második felében visszatérünk a kérdésre,
s ezzel berekesztettük az ülést.
December 17-én aztán egy újabb
plenáris üléssel folytattuk a bértárgyalásokat, amely napirend előtti hozzászólások nélkül a kormányzati oldal
•bejelentésével indult: a kabinet is elfogadja a 25 500 forintos minimálbért
2000-re. Ezek után, már csak az agrárszféra szokásos problémája jelentett gondot: be tudják-e (akarják-e) bevezetni január 1-jétől ők is az országos minimálbért vagy csak egy későbbi időpontban. Kijelentették: ha a
reorganizációs programot a kormány
meghirdeti, akkor a mezőgazdaságban is január 1-jétől lehet bevezetni a
minimálbért, ha nem, akkor csak július 1-jétől. Ajánlatuk némi vitát váltott
ki, mert a kormányzati képviselők
szerint így nem lehet a rendeletet kiadni. Még az FVM-től is átkérettek
valakit, hogy segítsen a problémát
megoldani. Mint később kiderült, kevés sikerrel, ugyanis a megjelent szakértő sem tudott érdemi választ adni
erre a kérdésre. Megállapodtunk abban, hogy a rendelet a „rosszabb
változatban" (a júliusi bevezetésben)
fogalmazódik meg, s ha úgy alakul,
akkor menet közben azt soron kívül
módosítják. (A későbbiekben a sajtóból kiderült, hogy az FVM és a MOSZ
képviselői megállapodtak a reorganizációs program végrehajtásában, s
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így még decemberben megnyílt a lehetőség a rendelet eredeti szövegének módosítására.)
A minimálbér nagysága tehát „elrendeződött", de megmaradt a bérajánlás problémája. Ebben a témában ugyanis jelentősen eltért a három oldalálláspontja. A kormány 7,58.5 százalékot javasolt, a munkáltatók 8-10 százalékot tartottak elképzelhetőnek, mi viszont 10-13 százalékot tudtunk volna elfogadni. A „menetrend" ezúttal is a szokásos volt.
A kiindulópont ismertetése után szünetet kértünk, majd visszavonultunk,
előbb magunk közt értékelni a helyzetet, azután pedig a munkáltatókkal
egyeztetni álláspontunkat. Végül is
csak abban tudtunk megegyezni,
hogy a kormánytól új, reálisabb "előterjesztést kérünk. Fölmerült annak
a lehetősége is, ha a kormánnyal
' nem tudunk megegyezni, a szakszervezetek és a munkáltatók képviselői
kötnek kétoldalú megállapodást, és
ezt ajánlják a versenyszférában a
munkahelyi és ágazati tárgyalásokhoz. Igaz, abban is egyetértettünk,
hogy ez csak kényszermegoldás lehet, és még januárban meg kell kísérelni a háromoldalú megállapodást.
A szünet után mind a két oldal ismertette az álláspontját, amelyre a
kormány úgy reagált, hogy ők a háromoldalú bérajánlás megszületésében érdekeltek, viszont újabb előterjesztést nem hajlandók készíteni.
Ezek után szóvivőnk sajnálkozását
fejezte ki, hogy a kormánynak nincs
új előterjesztése, ami a háromoldalú
megállapodás megszületését veszélyezteti, majd ismételten bizonygatta
igazunkat, miszerint a kívánt reálbéremelkedéshez a mi számaink vezetnek. A kormány magatartásáról megjegyezte, hogy ilyen formában (mereven ragaszkodva eredeti álláspontjukhoz, mozgástér nélküli tárgyalóküldöttségekkel) a tripartit érdekegyeztetés működése forog veszélyben. Oldalunk képviseletében még elhangzott az is, tta a kormány föladja
azt, hogy a háromoldalú bérajánlás
fontos szerepet játszik, akkor valami
alapvető baj van a rendszerben.
A munkáltatók lényegében egyetértettek azzal, amit a mi képviselőink
mondtak el. Ezután még néhány körön keresztül elvitatkoztunk a reálbérek várható alakulásáról. Természetesen továbbra is áthidalhatatlanul mély szakadék tátongott a kormányzati és szakszervezeti javaslatok között.
Végül is abban maradtunk: januárban folytatjuk...
Cl-ti
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(folytatás a 2. oldalról)
viszonyban 8,25 százalékos keresetnövekedés feltételeit teremtette meg,
ettől a kormány a köztisztviselők és a
szolgálati jogviszonyban állók esetében sem tud eltérni.
A köztisztviselő illetmények növelésének középtávú lehető ségét az előmeneteli rendszer közszolgálati életpályává történő átalakítása részeként
lehet és szükséges megvizsgálni.
4. Az illetményemelések központi költségvetés általi teljes finanszírozása nem
vállalható és nem is valósítható meg.
Egyrészt a többcsatornás finanszírozási rendszerben nem ragadható ki egyetlen elem rendszertől eltérő finanszírozása. Másrészt az intézmények létszámgazdálkodásának további ésszerű sítésére van szükség, és ezt a forrásszabályozással is indokolt ösztönözni.

\i(s,
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5. A 2000. évi költségvetés keretei
között szigorú gazdálkodás mellett a
költségvetési intézmények működőképessége biztosítva lesz.
A bölcsődei ellátások finanszírozása - a helyi önkormányzatok normatív
hozzájárulási rendszerének egészével
összhangban - változik: a bölcsődei
ellátáshoz 30 százalékban állami támogatás, 70 százalékban pedig normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó biztosítja a központi
forrásokat. E két forrás együttes
összege - a benyújtott törvényjavaslat szerint - 11,8 százalékkal magasabb az előző évinél.
Budapest, 1999. november 30.
Üdvözlettel:
Varga Mihály

Tíz esztendeje írtuk

Éppen tíz esztendeje annak, hogy Ceausescu diktatúrája felrobbant. Az
évtized forduló napjaiban még nem lehetett tudni, hogy Erdély felé
meddig is lesz nyitva a határ. Ezért — Pomogáts Béla ötletére —, néhány
TUDOSZ-vezérrel együtt már január legelső napjaiban útra kerekedtünk. Autóink csomagtartóját csordultig megtöltöttük ,magyar bet ű s"
könyvekkel, folyóiratokkal (vittünk ezenkívül még étolajat, cukrot és
lisztet is). A szekusok még itt-ott lövöldöztek, de mi meg sem álltunk
OW,i,,y1 I
Kántor Lajos, Balogh Edgárd, Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár és
Csaba, Sütő András kolozsvári, illetve marosvásárhelyi lakásáig. Itt
találkoztunk Cs. Gyimesi Évával, a Babes-Bolyai Egyetem tanszékveze(
tő jével és férjével, Cseke Péter íróval. Fiuk, Péter (a „sovén szülők"
megbízhatatlannak minő sített gyereke) éppen „munkaszolgálatos" kaBüdzsé 2000
tonaidejét töltötte. Az alakulatánál három katonatársát bízták meg
azzal, hogy Péter minden lépését figyeljék, és arról tájékoztassák a
katonai szekuritást. Péter ennek ellenére 1989. december 22-én „román
forradalmár" lett. Szüleit errő l (december 28-án csütörtökön) egy tábori
levelezőlapon értesítette. A ,frontról" küldött levelezőlapot (nem lévén
akkor még Erdélyben egyetlen fénymásoló gép sem) kölcsön kaptuk,
hogy megjelentethessük a Szószóló „Nézőpont" rovatában.
(d ura)
Az egyes szervezetek kiadásainak alakulását nézve leginkább az derül ki, hogy a koalíciós partnerek
vezette tárcák jártak jól.
Éljen a Szabad Románia!

(4,WL

A költségvetési kiadások
változásai

A költségvetési alkuban a legjobban a Központi Statisztikai Hivatal
járt, 55 százalékkal növekvő kiadási
keretük azonban főként annak az
eredménye, hogy a hivatal jövőre két
nagy jelentő ségű felmérést végez. A
köztársasági elnök hivatalának 35
százalékos (reálértéken 27,8 százalékos) bő vülését is különleges ok
magyarázza: a váltással járó pluszköltségek. A tárcák közül minden-

esetre a legnagyobb növekedést az
MDF által felügyelt minisztérium, az
igazságügyi tárca könyvelheti el, a
26,9 százalékos bő vülés az inflációt
leszámítva reálértéken is megközelíti
a 20 százalékot. Az ideihez képest
többletként kapott hatmilliárd forinttal
azonban az igazságügyi tárca igencsak a középmező nyben foglal helyet, ha az összegeket vetjük össze.
A kisgazda tárcák mindenhol előkelő

11111. A lt

helyen szerepelnek, a Környezetvédelmi Minisztérium százalékosan a
tárcák közül a második legnagyobb
növekedést könyvelheti el a maga
közel tízmilliárdos többletével. A Földm ű velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium viszont 38 milliárd forinttal
kapott többet, ami 17 százalékos növekedést jelent. A nagy költségvetés ű tárcák közül egyébként ez a legnagyobb növekedés.
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- - - -(Jól vagyok, ép, egészséges, elmúlt minden veszély.)
Európában kitavaszodott, az utolsó hófolt is felolvadt és a sok virág közt egy
rügy bontakozik ki. Büszke vagyok, hogy itt születtem.
22-én sírtam az örömtől, a következő napokban a hidegtől, álmosságtól és
éhségtő l. Tegnapig folyton támadtak a terroristák és mi lövészárokban védtük
a Forradalmat. Először éreztem halálfélelmet, előttem halt meg egy jó ismerősöm. TR.-esek közül „csak" sebesültek vannak. Ma az első békebeli nap.
Megkaptam a csomagot is. Isten áldjon meg Titeket érte. Új ember vagyok.
Szervezkedjetek! Ha most otthon volnék, szeretnék a kolozsvári rádióban
beszélni a fiatalokhoz. De biztos megcsinálta ezt már valaki.
Zű rzavar van az agyamban. Nem tudom, mikor megyünk haza. Hamarosan.
KOVÁCS VÁRJON MEG!
Békés, boldog, aktív Újesztend őt, erőt az álmaink megvalósításához!
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