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Kiss Péter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter levele
a TÚDOSZ elnökéhez, titkárához

Lehető ség a hatékony együttműködésre

Köiszönjük
a ProVita Alapítvány javára
a személyi jövedelemadó
egy százalékából
összegyűlt 308 433 forintot!
A TUDOSZ elnöksége április 17-én összefoglalta a következ ő kormánnyal szembeni elvárásait

Kívánalmak a kormánnyal szemben

Köszönöm levelüket, amely- kormány az első száznapos tanári bér 40%-át kapják ga(1) A KUTATÁSSZERVEZÉS TERÜLETÉN:
ben a Tudományos és Inno- programjában felvállalta, és a rantáltan. A legtöbb munkakör
vációs Dolgozók Szakszerve- Magyar Köztársaság 2001. és esetében három fizetési foko— A tudomány kormányzati képviseletének megteremtése
zete nevében gratuláltak mi- 2002. évi költségvetéséről szó- zat lesz, amely a munkakör— Hatékony érdekegyeztetés minden szinten
niszterré történő kinevezé- ló 2000. évi CXXXIII. törvény ben eltöltött idő után növek— A kutatóintézetek egységes elbírálása, a fenntartótól fügsemhez.
módosításáról szóló előterjesz- szik. Azt gondolom, hogy ezek getlenül (MTA, különböző minisztériumok)
Örülök, hogy egyetértenek a tésben már az Országgyűlés elé a változtatások összhangban
CÉL: EU-konform kutatási feltételek megteremtése
kormánnyal abban, szükség van terjesztette az új közalkalmazotti vannak az Önök elképzelése(2) A KUTATASFINANSZÍROZAS TERÜLETEN:
egy önálló, a munka világa kér- bértáblát. Az indítvány 2. szá- ivel is.
déseit átfogó szaktárcára. A mú melléklete tartalmazza „A felA első száznapos progra— A költségvetési kutatóintézetek alapműködését biztosítsa a
munkaadói és munkavállalói ér- sőoktatási intézményben okta- munkban megfogalmaztuk azt a költségvetés oly módon, hogy a kormány a támogatást ne
dekszervezetekkel folytatott tár- tói munkakört, valamint a tudo- célt is, hogy társadalmi párbe- hárítsa át a vállalkozói szférára.
gyalások során is kikristályoso- mányos kutatói munkakört be- szédet kezdünk a civil szerve— Adókedvezmények a kutatás támogatására.
dott annak szükségessége, töltő közalkalmazott garantált zetekkel, a munkaadói és a
— A kormány az eddiginél sokkal jobban támaszkodjon a kuhogy egyértelmű szervezeti illetményét meghatározó, az munkavállalói érdekszerveze- tatóintézetekben meglévő szakmai tudásra.
struktúrák jöjjenek létre, és ne egyetenii tanári munkakör fi- tekkel. Komoly hangsúlyt helye— Szűnjön meg az a gyakorlat, hogy a PM közvetlen vagy
több tárca között osszák meg a zetési fokozatának a költség- zünk arra, hogy az érintett cso- közvetett módon el őírja a költségvetésből finanszírozott kutafoglalkoztatáspolitikát és•az ér- vetési törvényben megállapí- portok bevonásával hozzunk tóintézetek létszámának csökkentését.
dekegyeztetés világát érintő fel- tott garantált illetményére ve- döntéseket, ennek érdekében
CÉL: A K+F (+ innováció) költségvetési támogatásának
adatokat. Az előző kormány- tülő arányszámokat". Az egye- még szeptemberben kialakul az mértéke érje el az EU-országok átlagát.
struktúrában ezek a szakmai temi tanár bérét az eddigi 245 új érdekegyeztetési rendszer.
(3) A KUTATÓINTEZÉTEK
kérdések három minisztérium ezer forintról 360 ezer forintra
Ezúton kérem Önöket, hogy
HATÉKONY MŰ KÖDTETÉSE
hatáskörébe tartoztak, amely növeli a javaslat. A tábla alap- szakmai tapasztalataikkal selassúvá és nehézkessé tette a ján a legkisebb besorolású gítsék törekvéseinket, és reAlapvetően fontos, hogy
pályázatok, szakmai programok munkakör az egyetemi tanár- mélem, az elkövetkező évek— a kormány a saját és a magyar állam szakértő intézmémegvalósítását.
segédé, a főiskolai tanársegé- ben többször is lesz lehetőség nyeinek tekintse a kutatóintézeteket,
Az Önök által megfogalmazott dé és a tudományos segéd- a hatékony együttműködésre.
— a kutatás által megválaszolható kérdéseket elsődlegesen
közalkalmazotti béremelést a munkatársé, akik az egyetemi
Budapest, 2002. június 13.
az intézeteknek tegye fel,
—a kormány és a különböző minisztériumok (esetleg az önkormányzatok is) felügyeleti hovatartozástól függetlenül közvetlenül adhassanak megbízásokat az intézeteknek a tudományos kérdések megválaszolására.
Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Fejlesztéséért 2001-ben 12 EU-tagjelölt
CÉL: A költségvetési források hatékony felhasználása és a
országban (Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, kutatóintézetek hatékony működtetése.
Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) felmérést végzett, amely 2002-ben Törökor(4) A JÓVEDELMEK TERÜLETÉN:
szágra is kiterjed. Ez a kérdésekre alapuló felmérés azonos az EU-tagországokban 1990-ben, 1995ben és 2000-ben végzett három, munkakörülményekre vonatkozó felméréssel, ami lehetővé teszi a
—Olyan közalkalmazotti bértábla bevezetése a kutatóintézefenti két országcsoport közötti összehasonlítást. A felmérés a munka minőségét és a foglalkoztatás- tekben is, ahol a legkisebb érték (Al) nem lehet kevesebb, mint
sal kapcsolatos tényezők széles skáláját érinti, mint pl. fizikai rizikótényezők zaj, vibráció stb.), a minimálbér.
munkaidő (munkaórák száma, azok megoszlása, elrendezése stb.), munkaszervezési jellemzők (a
— Az oktatói-kutatói bérrendszer hozzáigazítása a közalkalmunka „telítettsége", munkatempó, önállóság stb.), szociális kapcsolatok (konzultációk, támogatá- mazotti bértáblához oly módon, hogy — összhangban az oktasok stb.), valamint a munka egészségi állapotra történő kihatása (stressz, izomláz stb).
tói- bérrendszerrel — a tudományos munkatárs, tudományos
főmunkatárs, tudományos tanácsadó bére a szolgálati idővel
aiaboi acatok a tag elolt országokban végzett felmeres
növekedjen.
főbb eredményeit mutatják:
— Szűnjön meg az a gyakorlat, hogy előrelépés, kinevezés
• Az EU-tagországokkal való összehasonlításban megállapítható, hogy a tagországokesetén
a többletbért az intézetnek ki kell gazdálkodni, vagyis a
ban a dolgozók többsége a mező gazdaságban dolgozik, szemben a szolgáltatói szektorban
ne csak elvárja, hanem finanszírozza is a rendszer.
minőséget
dolgozókkal.
CÉL:
A
bérek
felzárkóztatása az EU-s bérátlagokhoz.
• Az önálló alkalmazásban állók aránya magasabb a tagjelölt országokban (22% az EU 17%2002.
Budapest,
április 17.
ával szemben). Nagy különbségek figyelhetők meg a tagjelölt országokban az alkalmazási
státus legkülönfélébb típusait figyelhetjük meg.
• A nagyobb szakértelmet igénylő munkát végzők alacsonyabb aránya jellemző a tagjelölt
országokban, ahol 31%, míg az EU-ban 35%.
• A nemek szerinti megkülönböztetés kevésbé jellemző a tagjelölt országokban, a nők magasabb százaléka dolgozik (46), szemben az EU-val, ahol 42%-a.
• A fizikai rizikófaktorok (zaj, vibráció, kényelmetlen, fájdalmas testhelyzet) befolyása magasabb.
• A munka kevésbé ügyfélorientált, mint az EU-ban, és kevésbé támaszkodik a számítógépes technikára.
• A tagjelölt országok munkaszervezésének tendenciája, hogy kevésbé ügyfélfüggő, nem oly
mértékben decentralizált (kisebb a dolgozók felelőssége és autonómiája), nagyobb mértékben hierarchikus.
• A tagjelölt országokban kevesebb dolgozó kap tanulási/továbbképzési lehetőséget, ill. a
munka sem biztosít ilyeneket.
• A munkaigények, ha különböző természetek is, magasabbak, a munka ellenőrzése (a
dolgozó autonómiája) kisebb. A tagjelölt országokban a dolgozók nagyobb támogatásra számíthatnak kollégáik részéről.
• A munkaidő hosszabb és nemek szerint egyre kevésbé differenciált (a női részidős munkahelyek
száma alacsony). Az antiszociális munkaidő, mint pl. a több műszak és az éjszakai munka, egyre
inkább előtérbe kerülnek. A részidő s munka egyre ritkább (7% a tagjelölt országokban, és 17% az
EU-ban).
• Kettő s megterhelés (a keresettel járó munka és a fizetetlen háztartási munka/gondviselés
kombinációja) már egyensúlyozottabban, de még közel sem egyenlően oszlik meg a nemek között.
• A dolgozók többsége úgy véli, hogy egészsége és biztonsága a munka által veszélyeztetett (40% a tagjelölt országokban, 27% az EU-ban).
• A munka következtében fellépő egészségügyi problémák (alapvetően általános fáradtságérzet, izom- és csontrendszeri megbetegedések) száma nagyobb a tagjelölt országokban.

Munkakörülmények az Európai Unióban
és a tagjelölt országokban
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A képernyő előtti munkavégzésről
Még 1999-ben megjelent a képernyő előtti munkavégzés
következményeiről szóló rendelet, amely előírta, milyen
szabályokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy a lehető
legkisebb egészségügyi kockázatot vállalja a monitor előtt
dolgozó.
A rendelet már akkor elő írta, szakvizsgálat eredményeként
hogy fokozottan védeni kell az meghatározott, a képerny ő
ott dolgozó szemét, a munkál- előtti munkavégzéshez szüktatónak kell biztosítania a séges szemüveglencse, és
,képernyő előtti munkavégzés- ennek a lencsének a rendeltehez éleslátást biztosító szem- tésszerű használatához szüküveget". A módosított rendelet séges keret, ide nem érve a
2003. január 1-jével lép életbe. munkavállaló által a képernyő
A módosítás legfontosabb ele- előtti munkavégzéstől függetme, hogy a munkáltató a tó- lenül egyébként is használt
kerettől eltérő szemüvegkere- szemüveget vagy kontaktlentet is fizethet. Ezt a módosí- csét.
tást a munkáltatók is támogatA munkáltató köteles a munták, különösen a bankok és a kavállaló látásának vizsgálatát
biztosítók képviselői aggódtak, biztosítani, őt szükség szerint,
hogy a „tb-szemüveges" ügy- de legalább kétévente látásintéző k esetleg kedvező tlen vizsgálatra elküldeni.
benyomást kelthetnek az ügyA munkavállaló — a külön jogfelekben. A TUDOSZ azt ja- szabály szerint időszakos alkalvasolja, a kollektív szerződés- massági vizsgálatokon túlmenőbe kerüljön be olyan rész, en — köteles e vizsgálaton részt
amely rögzíti, a milyen érték- venni.
határig állja a munkahely a moA vizsgálatot a foglalkozásnitor használatához az éleslá- egészségügyi szolgáltatást nyújtást szolgáló szemüveg — tó orvos (a továbbiakban: orvos)
szokjuk az új fogalmat! — költ- végzi el, és indokolt esetben a
ségeit. Nagyon bízunk benne, munkavállalót szemészeti szakhogy az új rendelet a munka- vizsgálatra utalja be.
helyeken mielőbb elfogadottá
Ha a munkavállalót foglalkozés teljesíthetővé válik.
tató munkáltatónál működő orvos megállapítja, hogy a munKépernyő előtti
kavállaló részére a képernyő
munkavégzés
előtti éleslátást biztosító szem(részletek a rendeletből)
üveg biztosítása szükséges leKépernyős munkakör: olyan het, a munkavállalót a rendelet
munkakör, amely a munkavál- mellékleteként megjelentetett
laló napi munkaidejéből leg- beutalóval utalja be a szeméalább négy órában képernyős szeti szakvizsgálatra. A beutamunkahelyen képernyős esz- lóban fel kell tüntetni a képerköz használatát igényli, ideért- nyő előtti éleslátást biztosító
ve a képerny ő figyelésével szemüveg használatát szüksévégzett munkát is:
gessé tevő munkakör megneKépernyő elő tti munkavég- vezését, és annak a szakvizszéshez éleslátást biztosító gálatához szükséges mértékű
szemüveg: a szemészeti leírását is.

Létrejött az
EU-kommunikációs Közalapítvány
A kormány döntése alapján létrejött közalapítvány feladata
a társadalom Európai Unióval kapcsolatos ismereteink bővítése, a csatlakozással járó lehetőségek és kihívások bemutatása, az uniós tagság mindennapi életben megjelenő hatásainak bemutatása, és az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek hozzáférhetőségének biztosítása.
A közalapítvány céljai között szerepel, a gazdasági és a
civil szektorok bevonása „az aktív kommunikációs szerepbe".
A közalapítvány első kuratóriumának elnöke dr. Palánki
Tibor. Tagjai: dr. Agh Attila, Bojár Gábor, dr. Chikán Attila.
dr. Gerő András, dr. Kádár Béla, Somodí Imre.
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Az orvos a munkavállalót
szemészeti szakvizsgálatra
utalja be:
a) az alábbi eltérések fennállásának valószínűsége esetén,
— Presbyopia
— Akkomodációs zavarok
— Hypermetropia
—Állandó kontaktlencse viselése, 45 év felett
—Komfortos binokuláris látás
hiánya
— Fiatalkori rejtett fénytörési
hiba
b) ha munkavállalót olyan
munkakörbe foglalkoztatják,
ahol a munka végzése során
váltakozva kell a különböző távolságban lévő tárgyakra fókuszálnia,
c) az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatnál, panaszmentesség esetén is, ha a
munkavállaló korábban képernyő előtti munkát nem végzett.
Az orvos a munkavállalót
szemészeti szakvizsgálatra
beutalhatja a fenti eseteken
kívül is, különösen ha egyéb,
panaszokat okozó látórendszeri eltérések valószínű sége áll fenn.
Az alaprendelet melléklete
az általános rendelkezések
keretén belül a képernyőre, a
billenty ű zetre, a munkaasztalra és a munkaszékre, valamint a munkakörnyezetre vonatkozó előírásokat is tartalmazza. Külön rész foglalkozik
az ember és a gép kapcsolatával.
Az 50/1999. (Xl. 3.) EüM
rendelet módosítása Magyar
Közlöny 2002/113. számában
(6229. old.) jelent meg.
A www.tudosz.hu honlapon, valamint valamennyi
TUDOSZ- titkárnál a rendelet teljes szövege mellékletekkel együtt megtalálható.

Újdonságok
a MSZEIB
honlapon
A MSZEIB (Magyar Szakszervezetek Európai Integrációs
Bizottsága) honlapján a következő újdonságokat lehet
fellelni:
IntegRáció 7. évfolyam,
(2002) novemberi/decemberi száma:
http://www.konfoderaciok.hu/
mszeib/integracio/200211/
200205.html

349-0793

IntegRáció, 7. évfolyam,
angol nyelvű különkiadás,
2002 dec.

központi telefonszámok
(az 551 vagy az 552-es
melléket kérve):

http://www.konfoderaciok.hu/
mszeib/integracio/20021 1 e/
2002-11e.html

közvetlen + fax és
üzenetrögzítő:

350-0555, 350-0666
350-0777, 350-0888
tudosz@interware.hu

SZGTI: osztrák—magyar
közös projekt az osztrák—
magyar migrációról:
http://www.konfoderaciok.hu/
mszeibieng/news/report/
report.htm

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2002. október 21-i ülésének (AKT 6/2002.)
állásfoglalásai
Napirend:
1. Az MTA középtávú kutatási koncepciója javított változatának megvitatása.
2. Tájékoztató a 2002. szeptember 1-jén végrehajtott közalkalmazotti béremelésről.
3. Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyek betöltéséről.
4. Beszámoló az ATPA eddigi tevékenységéről, további elképzelésekről.
5. Egyebek:
Tájékoztató az igazgatói pályázatokról.
AKT 1/6/2002. (X. 21.) állásfoglalás:
A testület második alkalommal foglalkozott az MTA középtávú kutatási koncepcióját tartalmazó írásos előterjesztéssel.
Az elhangzott észrevételek figyelembevételével az AKT egy
ellenszavazattal jóváhagyta „Az MTA és kutatóhelyeinek középtávú kutatási koncepciója" című anyagot.
AKT 2/6/2002. (X. 21.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a közalkalmazotti bérek 2002. szeptember 1-jei emeléséről készült írásbeli tájékoztatót, amelyet
tudomásul vett
AKT 3/6/2002. (X. 21.) állásfoglalás:
A testület írásbeli tájékoztatót kapott fiatal kutatói álláshelyek
a 2002. évi keretének felosztásáról és az állások betöltéséről,
amelyet jóváhagyólag tudomásul vett.
AKT 4/6/2002. (X. 21.) állásfoglalás:
A testületet Pálinkás Gábor informálta az ATPA eddigi
tevékenységéről és a további elképzelésekrő l. A tájékoztatót Makara Gábor, az ATPA ügyeivel foglalkozó AKT-bizottság vezetője egészítette ki, pozitívan értékelve a bizottság és az ATPA megvalósítói közti együttm ű ködést,
továbbá megállapítva, hogy 2003. decemberére várható a
kiépítés lezárulása.
Az AKT az ATPA munkálatairól szóló beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
AKT 5/6/2002. (X. 21.) állásfoglalás:
Egyebek
a) az MTA főtitkára a költségvetési tárgyalásoknak az Akadémia szempontjából kedvező előrehaladásáról számolt be. Felvázolta a többletforrások tervezett felhasználását.
Az AKT felhatalmazta a f őtitkárt, hogy a közgy űlés elé a
2003. évi költségvetésr ől csak szóbeli el őterjesztést tegyen.
A 2003: évi beruházási keret előrehozott részének fél6Sítái
sát — az idő rövidségére tekintettel — a tudományterületi főosztályvezető k a kuratóriumok elnökeivel együtt rendkívüli eljárásban végezzék el azzal, hogy az elosztásra kerülő rész beszámításra kerül a teljes keret rendes eljárásban történő felosztásánál.
b) az AKT tájékoztatást kapott a beérkezett igazgatói pályázatokról.
Az AKT több pályázóra tekintettel a KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet esetében 5-5 tagú ad hoc bizottságot kért fel a pályázatok és vélemények megvizsgálására, a javaslat megtételére.
Az AKT egyetértett azzal, hogy eredménytelen pályázás esetén az üres helyet átmenetileg megbízásos megoldással töltsék be, amelyre a f őtitkár felhatalmazást kapott.
Havi bruttó és nettó átlagkereset,
fogyasztóiár-index
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete (a)
Év

bruttó

nettó

bruttó

nettó

I Fogyasztóiár-index

előző ev azonos időszaka= 100,0

Ft/fő/hó
Nő ,
1992

19 799

14 227

0

0

123

1995

35 310

24 283

117,2

113,9

128,2

2000

77 761

50 562

113,6

111,5

109,8

Férfi
1992

24 505

16 870

0

0

123

1995

44 087

28 831

117,5

113,5

128,2

2000

96 563

60 319

114,1

111,9

109,8

15 628

125,1

121,3

123

Összesen
1992

22 294

1995

39 854

26 637

117,4

113,7

128,2

2000

87 566

55 650

113,8

111,6

109,8

2002. januártól-szeptembedg
118,3

118,6

71 944

114

115,2

76 498

129,3

126,9

Népgazdaság

115 200

73 160

Versenyszféra

112 719

Költségvetés

121 964

(a) 1992-ben, 1995-ben a 20 fő feletti, 2000-ben a 4 fő
feletti gazdasági szervezetek adatai
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Köszöntjük a 100 éves intézetet!

Az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének története
Ranschburg Pál 1902-ben alapította meg a „Gyógypedagógiai
Intézetekhez Kapcsolt Psychológiai Laboratóriumot" Festetich
utcai székhellyel, mely mint államilag támogatott és ellenő rzött
kutatóhely költözött a Mosonyi
utcába 1906-ban. 1929-től Állami Gyógypedagógiai Nevelési
Tanácsadóként, 1934-től Gyermeklélektani Intézetként, majd
1955-től az MTA keretébe illesztett Gyermeklélektani Intézetként
folytatta munkáját. A pszichológiai tudományos alapkutatás
1965-ben lett az intézet fő feladata. Az intézet elhelyezése az
évtizedek során többször változott. A stabilitást ebből a szempontból a Szondi utcai iskolaépületben kialakított laboratóriumok
képviselik. Ez az épületrész
1936 óta szolgálja a pszichológiai kutatásokat, évtizedekig itt volt
az intézet központja, jelenleg az
Általános Pszichológiai Osztálynak és a Pszichofiziológiai Osztálynak ad helyet. Az intézet elnevezése — követve az akadémiai intézetek többségét — a közelmúltban MTA Pszichológiai
Kutatóintézetre módosult. Központja jelenleg az MTA Victor
Hugo utcai épületében van.

ben szerveződött intézeti laboratórium kezdettől fogva követte
azt a kutatási stratégiát, amely
az általános pszichológiai kérdések megválaszolására pszichofiziológiai módszereket alkalmaz.
Ezen a területen, a Marton L.
Magda által vezetett munkacsoportban születtek az újjászervezett intézet első, nemzetközileg
is méltányolt eredményei. E kutatócsoport a hatvanas évek első
felében vezette be az intézet kutatásaiba az agyi elektromos aktivitás embereken történő regisztrálását, és rövidesen vizsgálatokat kezdett az eseményhez kötött agyi elektromos tevékenység
elemzésével.

Eredményes vizsgálatok
Az Általános Lélektani Osztály
vezetője, Tánczos Zsolt a téri
lokalizáció, a mozgás-, a nagyság- és a figuraészlelés, valamint
a színlátás területén folytatott
pszichofizikai orientációjú kutatásokat. E kutatások egyebek között kimutatták a látómező egészének hatásait a lokális észlelési teljesítményekre.
A vizuális és akusztikus információfeldolgozás kutatása Marton L. Magda kutatócsoportjában
a hetvenes évek elejétől vált az
Világhír
osztály meghatározó kutatási iráA kutatások elsősorban az nyává. 1989-ben az osztály veemlékezeti folyamatokra irányul- zetését Czigler István vette át.
tak. A nemzetközi szakirodaAz intézetben a hatvanas évek
lomban a mai napig hivatkoznak végétől rhesus majmokon összeRanschburg által kifejlesztett hasonlító pszichológiai vizsgálamnemométerre, illetve a homo- tok kezdődtek.
gén gátlás általa leírt jelenségéAz általános pszichológiai kure. Ebben a műhelyben indult a tatások eredményes témája, a
sorsanalízis, illetve a Szondi- mozgásszervezés kutatása a
teszt révén később világhírre hatvanas évek elején kezdődött.
szert tett Szondi Lipót pályája E kutatásokat jelenleg Semjén
is.
András folytatja Marseille-ben, a
Az 1920-as évek végétől az CNRS keretében.
intézmény jelentősen átalakult. A
1976-ban tudományos igazgakísérleti kutatások háttérbe szo- tóhelyettesként és osztályvezerultak és a klinikai gyermekpszi- tőként Karmos György megszerchológiai, pályaválasztási és is- vezte az intézet Pszichofiziológiai
kolapszichológiai
Osztályát. Kutakérdések kerül- Az MTA Pszichológiai Kutatóin- tásai alapvető
tézete és jogelődjeinek vezet ői magatartási mintek előtérbe.
A Magyar Tu- 1902 — 1929 Ranschburg Pál tákba ágyazottan
dományos Aka- 1929 — 1955 Schnell János vizsgáltak és
démia átvette az 1955 — 1965 Molnár Imre
vizsgálnak inforOktatási Minisz- 1965 — 1970 Bartha Lajos mációfeldolgozátériumtól a Gyer- 1970 — 1972 Ádám György si folyamatokat
meklélektani In- 1972 — 1976 Tomka Imre
állatoknál.
tézetet. Ezzel a 1976 — 1994 Pataki Ferenc
Az agyi elektlépéssel az inté- 1994 — 2000 Karmos György romos jelensézetben fokozato- 2000 —
Czigler István gek elemzésésan megteremben az intézet
tődtek egy valódi pszichológiai Szondi utcai részlegeiben az elkutatási bázis tárgyi és szemé- múlt években olyan kutatási bályi feltételei. Az intézet neve 1965- zis alakult ki, ahol az idegtudoben az MTA Pszichológiai Inté- mány, illetve a kognitív
zete lett.
pszichofiziológia területén az
A hatvanas-hetvenes évek elemi jelenségektől számos hufordulóján létrejött a szociál- mán-specifikus jelenségig egypszichológiai részleg. Az al- máshoz kapcsolódó vizsgálatok
kalmazott kutatási területek folynak. E területeken, a már
közül ebben az idő szakban említett témák mellett Csépe
különös hangsúlyt kapott a Valéria fejlődéspszichológiai és
neveléslélektan. A viszonylag diszlexiával foglalkozó vizsgálanagy létszámú neveléslélek- tait, Winkler István akusztikus
tani részleg Lénárd Ferenc, szenzoros emlékezeti vizsgálamajd 1972-től Kürti lstvánné tait és Molnár Márk nem lineáris
vezetésével az Arany János módszereket is alkalmazó és a
iskolában mű ködött. Mára ez neurológiai diagnosztikában is
a részleg is megszűnt.
felhasználható kutatásait kell
Az alapkutatások területén leg- megemlítenünk.
korábban az általános lélektani
A szociálpszichológiai témák
kutatások éledtek újjá. Az 1957- 1967-ben jelentek meg először

intézményesített formában, önálló részlegként Filozófiai és Szociálpszichológiai Csoport néven.
A munkatársak három témakör
feldolgozásához és kutatásához
kezdtek hozzá. Halász László
művészetpszichológiai, Hunyady
György szociális percepciós és
attitűddinamikai, Pataki Ferenc
csoportdinamikai kutatásokat
folytatott. 1972-ben megszervezték az első magyar Szociálpszichológiai Munkaértekezletet.
Englánder Tibor a döntési folyamatok sajátosságainak és a
szervezeti döntéseknek a vizsgálatára önálló kutatási egységet
hozott létre, s ezzel a korszerű
kognitív pszichológia eredményeit
vonta be a szociálpszichológiai
kutatásokba. Kutatócsoportjába
tartozott Farkas András, aki jelenleg az Általános Pszichológiai
Osztály keretében folytat kutatásokat a képzőművészet-pszichológia területén. A hetvenes
években Váriné Szilágyi Ibolya
értékkutatásokat kezdeményezett.
A nagy létszámú Szociálpszichológiai Osztályból László János vezetésével létrejött a Kognitív Szociálpszichológiai Osztály, ami az identitás- és értékkutatások mellett a társas interakció és kommunikáció, valamint
a művészeti kommunikáció kognitív szabályozásával foglalkozó
kutatásokat fogta össze.
Az intézet 1970-ben Garai
László vezetésével személyiséglélektani részleget hozott létre,
ami 1972-ben Kabainé Huszka
Antónia csoportjának bevonásával Személyiség- és Fejlődéslélektani Osztállyá alakult. A részleg munkáját a marxizmus teoretikus koncepcióinak a személyiségfejlődésre történő alkalmazása, egy sajátos pszichoökonómiai elmélet kidolgozása, illetve
humán etológiai megfigyelések
jellemezték.
Új kutatási irányok
A korábban személyiség-lélektani nevet viselő részleg belső átalakulások után Erős Ferenc vezetésével a pszichoanalitikus elméletek szociálpszichológiai kérdéseire, továbbá az előítéletesség és az identitás problémáira
összpontosította kutatásait, nevét
Társadalomlélektani Osztályra
módosítva.
A szociálpszichológiával kapcsolatban álló részlegekben, az
összegző monográfiák mellett új
kutatási irányok jelentek meg.
Több részleg együttműködésével
Narratív Kutatási Központ jött
létre, amelyben a számítógépes
pszichológiai tartalomelemzés
sajátos formáját, az elbeszélés
pszichológiai tulajdonságaira építő narratív pszichológiai tartalomelemzést dolgozták ki.
Az intézetben folyamatosan
jelenlévő gyermekpszichológiai
kutatások a hetvenes évek elején új kutatási témákkal és megváltozott személyi állománnyal
Fejlődéslélektani Osztályként
Ranschburg Jenő vezetésével
szerveződtek újjá.
Gergely György osztályvezető
és Gervai Judit csoportvezető

Igazgató: Czigler István, DSc
Tudományos igazgatóhelyettes: Erős Ferenc, DSc
Ügyvezető igazgatóhelyettes: Farkas Éva kandidátus
Gazdasági vezető: Kiss istvánné
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: 239-6726,279-6010 Fax: 239-6727
Postai cím: 1394 Budapest, Pf. 398
E-mail: czigler@coapsyphy.hu, farkase0mtapi.hu
Honlap: http://www.mtapi.hu
Telephely: (Általános Pszichológiai Osztály, Pszichofiziológiai
Osztály) 1068 Budapest, Szondi u. 83-85.
Telefon: 354-2291, Fax: 354-2416
Periodika: Pszichológia c. folyóirat (negyedévente)
Tudományos részlegek: Általános Pszichológiai Osztály, Döntéspszichológiai Osztály, Fejlődéslélektani Osztály, Kognitív
és Szocio-emocionális Fejlődési Csoport, Szociális
Fejlődéslélektani Csoport Pszichofiziológiai Osztály, Összehasonlító Pszichofiziológiai Csoport, Fejlődés-pszichofiziológiai Csoport, Szociálpszichológiai Osztály, Társadalomlélektani és Kulturális Pszichológiai Osztály, Társadalomlélektani Csoport, Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoport
kutatási témáival átalakult a
Fejlődéslélektani Osztály. Új laboratórium létesült, a fő kutatási
témává pedig a gyermeki elmeelmélet és az érzelemreguláció
kialakulása, az intencionalitás
korai formáinak elemzése, az
anya-gyermek kötődés és ennek
biológiai meghatározói, továbbá
a kognitív elméletek és a pszichoanalitikus fejlődéselméletek
integrációs lehetőségeinek vizsgálata vált.
Nemzetközi kapcsolatok
Az intézet nemzetközi kapcsolatainak alakulásában fontos állomás volt a Magyar Tudományos Akadémia és az American
Council of Learned Societies között 1981-ben létrejött társadalomtudományi megállapodás, amelynek keretében évente egy-egy
kutató utazhatott ki az Egyesült
Államokba.
A hetvenes évek közepéig
munkatársaink közül kevesen
oktattak rendszeresen az
ELTE-n. A pszichológusokat
képző egyetemek számának
gyarapodása, a pszichológus
hallgatói létszám növekedése,
a pszichológia oktatása iránti
növekvő igény a szakképzések beindulása stb. egyaránt
igényelte a kvalifikált szakemberek bekapcsolódását az oktatásba. Számos olyan szakterület van, ahol az oktatáshoz
szükséges
szakértelmet
hosszú idő óta csak az intézet
tudja biztosítani. A nyolcvanaskilencvenes évek fordulójára az
intézet valamennyi minősített
kutatója valamilyen formában
részt vett a felsőoktatásban. Az
intézet a Pécsi Tudományegyetemen kihelyezett tanszéket, a Debreceni Egyetemen
tanszéki csoportot létesített. Az
ELTE és az intézet kapcsolata
is egyre szorosabbá vált, így
jelenleg közösen működtetett
pszichofizioló-giai központ jött
létre. 2001 óta az intézet szerződéses keretek között vesz
részt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folyó pszichológusképzésben. Az intézet kutatói oktatóként és témavezetőként részt vesznek a társtudományok, például az idegtudományok, a biológia, a közgazdaságtudomány doktori programjaiban; évenként mintegy tíz

doktorandusz végzi doktori
kutatásat az intézetben.
A magyar pszichológiai élet
szakmai színvonalához jelentős
mértékben járult hozzá az intézetben 1981 óta szerkesztett
„Pszichológia" című folyóirat. Az
Intézet 20 000 kötetes szakmai
könyvtára, amely 2001 óta nyilvános könyvtárként működik,
külső szakemberek számára is
rendelkezésre áll.
Egyre nehezebb
Az intézet a nyolcvanas évek
végétől a kilencvenes évek közepéig egyre nehezebb helyzetbe került. Csökkent az intézet létszáma, az akadémiai konszolidációs folyamat jelenlegi szakaszára 63 fő lett. A konszolidáció
során az intézet elvesztette a
pszichológia több intézményének, egyebek között a Magyar
Pszichológiai Társaságnak is
otthont adó korábbi, Teréz körúti
székházát. Az intézet összteljesítménye azonban nem csökkent, így reálisnak tűnik az esély,
hogy az intézet megtartsa azt a
pozícióját, amit alapításakor, illetve az elmúlt ötven évben a magyar pszichológiai tudományos
életben betöltött. Az intézet dokumentumaiban szereplő feladat
meghatározás szerint az Intézet
feladata „a tudományos haladást
elősegítő, közvetlenül vagy közvetve a hazai gyakorlatban is
hasznosítható pszichológiai alapkutatások művelése, a pszichológia több területére kiterjedő tudományos kérdések komplex
vizsgálata, a korszerű pszichológiai kutatási módszerek meghonosítása és fejlesztése, közreműködés a szakemberképzés
és a tudományos utánpótlás-nevelésének intézményes —
graduális és posztgraduális — formáiban, kutatási együttműködés
kialakítása hazai és külföldi tudományos intézményekkel, a
pszichológiai kutatás elősegítése,
tevékeny, segítőkész, a tudományos és tudományetikai értékek
érvényesülését szolgáló közreműködés a pszichológiai tudományos közéletben", továbbra is érvényesnek tűnik, azzal a megszorítással, hogy az alapkutatásokra a jövőben még nagyobb
hangsúly helyeződik.
(Forrás: Erős Ferenc szerkesztette „sárga füzet" anyagából)
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Nettó hozamok és a biztonság

MAGÁNNYUGDIJPÉNZTÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Magán-nyugdíjpénztári nettó hozamok, %-ban, fedezeti alap

Döntési lehetőség
A magán-nyugdíjpénztári tagdíjak mértékét befolyásoló jogszabályváltozások hatásai a tb-be történ ő esetleges visszalépésekre
Ez év december 31-ig lehet dönteni arról, hogy azok, akik a tb helyett magánnyugdíjpénztárt választottak, maradnak-e az általuk választott
magánnyugdíjpénztárban vagy átlépnek a tb-rendszerbe.
Emlékeztet őül: a magánnyugdíj- nem töltők átléphetnek valamely nyugdíjpénztáraknak két fajtája van. Az ön- pénztárba.
kéntes nyugdíjpénztár - ahol a tag
Ahhoz, hogy el lehessen dönteni, hogy
egyéni számláján gy űjtögeti a pénzét á tb, vagy egy magánnyugdíjpénztárt vá-, és a kötelez ő magánnyugdíjpénz- lasszon-e valaki, segítséget nyújthat az
tár, amelyet lehet a tb-nyugdíjpénztár AXA és Egyesült Nyugdíjpénztár ügyhelyett választani. Ez utóbbiakba a vezető igazgatójának megbízásából kébefizetések mértékét törvény szabá- szített alábbi értékelés:
lyozza.
A kapott kérésnek megfelelően a
Változások a magán-nyugdíjpénztá- magán-nyugdíjpénztári tagoknak a
ri szabályozásban:
társadalombiztosítási nyugdíjrend- a magán-nyugdíjpénztári tagdíj be- szerbe történ ő visszalépésének
fizetése két lépésben 6%-ról 8%-ra 2002. 12. 31-i határideje miatt röviemelkedik,
den áttekintettem a jogszabályok vál- a pálykezdők számára kötelező a tozásai hatását a tagok visszalépésmagán-nyugdijpénztári tagság,
sel kapcsolatban meghozandó önkén- a 2003. január 1-jén 30. életévüket be tes döntése segítéséhez. A változá-

ÖNKÉNTES NYUGDIJPÉNZTÁRAK
Önkéntes nyugdíjpénztári nettó hozamok, %-ban, fedezeti alap
1998
1999
2000

Infláció
14,3
10
9,8

2001

9,2

AXA
HUNGÁRIA
21,1
19,05
27,86
17,03
6,21
8,53
5,21 *
(É.K. 3,24)
10,9

Hozam átlag

15,09

13,87

OTP
21
15,73
5,59

NN
WINTERTHUR ÁB-AEGON
13,7
11,11
10,1
16,14
22,91
21,08
2,92
4,31
6,6

4,74

2,44

3,57

5,64

11,76

10,49

10,01

9,62

*É.K Értékesítési különbözet

Oktatói kutatói bérrendszer 2002. szeptember
Fizetési Arányszám
Garantált
%
illetmény (Ft/fő/hó)
fokozat
3.
106
381 600
2.
370 800
103
1.
100
360 000
273 600
3.
76
2.
73
262 800

Munkakör

Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó
Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó
Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó
Tudományos főmunkatárs
Tudományos főmunkatárs
Tudományos főmunkatárs
Tudományos munkatárs
Tudományos segédmunkatárs
Egyetemi tanár
Egyetemi tanár
Egyetemi tanár
Egyetemi docens
Egyetemi docens
Egyetemi docens
Egyetemi adjunktus
Egyetemi adjunktus
Egyetemi adjunktus
Egyetemi tanársegéd

1.
0
0
3.
2.
1.
3.
2.
1.

70
50
40
106
103
100
76
73
70
53
50
50
40

7.*

1.*
0
0

252 000
180 000
144 000
381 600
370 800
360 000
273 600
262 800
252 000
190 800
180 000
180 000
144 000

* A fizetési fokozatok, valamint a hozzá tartozó arányszámok
a határozatlan időre kinevezettekre vonatkozik.

Bértábla - 2002. szeptember
Fizetési
fokozatok
1.

Fizetési osztályok
A
50 000

B
56 000

C
58 000

D
60 000

E
70 000

F
100 000

G
105 000

H
107 500

I
120 000

J
132 500

51 500

58 200

60 300

62 400

72 800

104 000

109 200

114 000

127 200

140 500

3,

53 000

60 500

62 600

64 800

75 600

108 000

113 400

120 400

134 400

148 400

4.

54 500

62 700

65 000

67 200

78 400

112 000

117 600

126 900

141 600

156 400

2.

5.

56 000

65 000

67 300

69 600

81 200

117 000

122 900

133 300

148 800

164 300

6.

57 500

67 200

69 600

72 000

84 000

122 000

128 100

139 800

156 000

172 300

7.

59 000

69 400

71 900

74 400

86 800

127 000

133 400

146 200

163 200

180 200

8.

60 500

71 700

74 200

76 800

89 600

132 000

138 600

152 700

170 400

188 200

9,

62 000

73 900

76 600

79 200

92 400

137 000

143 900

159 100

177 600

196 100

10.

63 500

76 200

78 900

81 600

95 200

142 000

149 100

165 600

184 800

204 100

11.

65 000

78 400

81 200

84 000

98 000

147 000

154 400

172 000

192 000

212 000

12.
13.

66 500

80 600

83 500

86 400

100 800

152 000

159 600

178 500

199 200

220 000

68 000

82 900

85 800

88 800

103 600

157 000

164 900

186 000

207 600

229 200

14.

69 500

85 100

88 200

91 200

106 400

162 000

170 100

193 500

216 000

238 500

A1=50 000, F1=100 000 tartalmú közalkalmazotti illetmenytáblázat

Év
1998
1999
2000

Infláció
14,3
10
9,8

2001
Hozam átlag

9,2

AXA
HUNGÁRIA OTP
25,17
20,16
16,36
17,96
19,57
31,02
8,41
8,25
5,34
8,19
*(É.K. 0,94)
9,24
6,01
11,82
18,2
13,9

NN
3,8
19,6
5,1
3,7
8,05

WINTERTHUR ÁB-AEGON
10,27
16,06
11,88
19,44
6,17
8,8
6,09
11,94

9,16
10,03

*É.K. Értékesítési különbözet
Mindkét táblázatot az AXA és Egyesült Közszolgálati
Nyugdijpénztártól kaptuk, az inflációra vonatkozó adatokkal kiegészítettük. Ennek a nyugdijpénztárnak része a Heller Farkas Közszolgálati
Nyugdijpénztár. Az AXA önkéntes nyugdijpénztárnak ez év szeptemberében 99 452 tagja volt, a magánnyugdíjpénztárnak 60 528.
sok hatásait az Mpt. kihirdetését ől
vizsgáltam a 2003. 01. 01-jei tervezett változásokkal bezáróan.
Alapvetően a tagdíj első 5 évi mértékei (1998-tól kihirdetéskor rendre 6%,
7%, 8%, 8%, 8%, a változásokból eredően 6%, 6%, 6%, 6%, 8%), és a tblimit szorzója jövő évre tervezett emelése kihatásait becsültem.
Természetesen minden pénztártagra
vonatkozó, általánosan szabály nincs,
egyes tagcsoportokra vonatkozóan fogalmazok meg véleményt.
Akik pályakezdőként váltak pénztártaggá, azoknak várhatóan csaknem
teljeskör űen érdemes a magán-nyugdíj-pénztári tagságukat fenntartani. Érdemileg a vizsgálni csupán az önkéntes döntésük alapján pénztártaggá lett
személyek helyzetét kell.
A tartósan munkanélküli, illetve a járulékfizetést tudatosan megkerülő pénz-

tártagoknak előre láthatólag érdemesebb
visszalépni a tb-rendszerbe, ezen tagok megtartása nyilvánvalóan a pénztárnak sem érdeke.
Számításaim szerint a változások a
jövedelmi viszonyoktól függően eltérő
módon, de várhatóan már középtávon
kiegyenlítik egymást. Így kijelenthető,
hogy a megalapozott önkéntes döntés
alapján pénztártaggá lett személyeknek
extrém esetektő l eltekintve nem célszerű megváltoztatni korábbi döntésüket, azaz javasolt a magánnyugdíjpénztári rendszerben maradásuk.
Itt is ki szeretném emelni a hozamok jelentőségét, a majdani magánnyugdíjpénztári szolgáltatások mértékét rendkívüli módon befolyásolják a
hozamok, ezen belül is legjobban a
szolgáltatás igénybevételét közvetlenül megelőző évek hozamai.
alkusz

Medgyessy: esélyegyenlőség
a tudás megszerzésében

rás operatív programjában, a versenyképesség
operatív programjában,
valamint a regionális opeA hosszú távú életszínvonal emelkedéshez tartós ratív programban jelenik
versenyelőny szükséges: ezért az oktatás fejleszté- meg.
se és a tudásalapú társadalom kiépítése megéri a
Kiss Péter: cél
pénzt és a fáradságot - jelentette ki Medgyessy
a 70 százalékos
Péter miniszterelnök a december 5-i konferencián.
foglalkoztatottság
Jövőre elkészül a kutatás-fejlesztés támogatásait
szabályozó törvény.
Kiss Péter foglalkoztaSokáig nem fordítot- szerzéséhez, az infor- táspolitikai és munkaügyi
tunk kellő figyelmet a tu- matikai eszközökhöz és miniszter előadásában eldás gyarapítására, az az információkhoz törté- mondta, hogy a ciklus véoktatás és képzés fej- n ő hozzáférésben az gére azt szeretnék elérni,
lesztésére - emelte ki a esélyegyenlőséget jelölte hogy a magyar munkaké„Tudástársadalom kihí- meg elsőrend ű célként. pes lakosság 70 százaléka találjon munkát itthon
vásai" konferencián tarElőkészületben
vagy más európai országtott beszédében a kora K+F törvény
ban. Jelenleg a foglalkozmányfő hétfőn, Budapesten. A miniszterelnök
Vonzó
befektetési tatottság 56-57 százalékos
szerint a jövő ben több hellyé kell tenni Magyar- - tette hozzá a miniszter.
forrást biztosítanak a ku- országot, ahol a külföldi Napjainkban közel háromtatás-fejlesztésre, továb- t őke nemcsak termelő százezer fő vesz részt vabi juttatásokat különíte- cégekbe, hanem kutatás- lamilyen felnőttképzésben
nek el az alapkutatások- fejlesztésbe (K+F) is be- évente. Célunk, hogy a felra és az alap- és közép- áramlik - hangsúlyozta nőttképzésben részt vefokú oktatásra is.
Magyar Bálint oktatási vők száma megháromszoA közelmúltban történt miniszter. Készül a ku- rozódjon - jelentette ki Kiss
informatikai cégek ma- tatás-fejlesztéssel, vala- Péter.
gyarországi felszámolá- mint az innovációs tevéSzétnyílt a kutatássára utalva a kormányfő kenységgel foglalkozó
fejlesztési olló
kijelentette, hogy termé- törvény, amely jövőre keHazánkban a rendszerszetes gazdasági folya- rül a parlament elé. A
váltás
óta az egyre nömat zajlott le: a magyar törvény az oktatási tármunkaerő egyre drágább ca vezetője szerint egy- vekv ő nemzeti jövedelesz. - Paradigmaváltás- ségesíteni fogja a kuta- lemhez képest folyamatora van azonban szükség, tás-fejlesztés támogatá- san csökken a kutatáshogy a drágább életszín- sának kereteit, valamint fejlesztésre fordított erővonalhoz szükséges na- lefekteti, hogy milyen források aránya - emelte
gyobb munkabér meg- módokon lehet majd ál- ki Gulyás Balázs akadémaradjon a jövőben. Ha lami forrásokat K+F te- mikus elő adásában. Az
nem figyelünk fokozottan vékenység ösztönzésé- akadémikus szerint hazánknak követnie kellene
képzéseinkre, munka- re fordítani.
Az oktatási miniszter Írország példáját, ahol a
erőnk nem fog sokat érni
Európában - fogalmazott hozzátette, hogy a K+F nemzetközi trendekkel
a kormányfő.
tevékenységre 30 milliárd ellentétben, az emberi
A miniszterelnök vázol- forint áll majd rendelke- erőforrás területein történt
ta a kormány képzéssel zésre uniós forrásokból, a legtöbb beruházás az
kapcsolatos stratégiáját, amelyek a Nemzeti fej- ötvenes években.
(forrás: eKormányzat)
amelyben a tudás meg- lesztési terv humánerőfor-

