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Nagy örömünkre szolgált, hogy a
születésnapi koccintáskor az alapszer-
vezetek képviselõin kívül olyan régen
látott barátokat üdvözölhettünk ismét,
mint Gyarmati György és Polgár Tibor.
Baka András a TUDOSZ elsõ elnöke,
és Pomogáts Béla hivatalos elfoglalt-
ságuk miatt levélben köszöntötték a
jelenlévõket. A soron következõ hoz-
zászólások rendre túlmentek az üdvöz-
lés udvariassági keretein.

Tóth Attila, az õs-TUDOSZ szóvi-
võje a megalakulást megelõzõ, és az
azt követõ két év bér- és kutatásfinan-
szírozási válságáról, a ’90 utáni 40 szá-
zalékos intézeti reálbér csökkenésrõl,
a “gödör” kialakulásáról, Dura László,
a TUDOSZ elsõ titkára a kezdeti idõ-
szakról, a szakszervezet megalakulá-
sát elõkészítõ lelkes idõszakról, az ak-
kori politikai légkörrõl beszélt.

Meskó Attila, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia fõtitkárhelyettese az
akadémiai érdekegyeztetés kapcsán
az MTA és a tudomány helyzetérõl,
Szabó Endre, a SZEF elnöke a Közal-
kalmazottak Szakszervezete tevékeny-
ségérõl, Vígh László, az ÉSZT elnöke
pedig az értelmiségi szakmák érdek-
védelmének kérdéseirõl ejtett szót.

Üdvözölték a 15 éves TUDOSZ-t,
ugyanakkor érzékeltették országaik és
szervezeteik helyzetét a visegrádi or-
szágok tudós szakszervezeteinek kép-
viseletében Ladislav Prokupek, a
cseh Trade Union of Science and
Research Workers elnöke, Tomasz
Wojcik, a lengyel NSZZ Solidarnosc
központi vezetõségi tagja, a tudósszek-
ció képviseletében, Jan Malik, a szlo-
vák Trade Union of workers of Slovak
Academy Sciences elnöke.

Visegrádi negyedikként a vendéglátó
Kuti László, a TUDOSZ elnöke az ér-

A tizenötödik születésnap
Másfél évtizeddel ezelõtt, 1998. júniusának utolsó szombatján alakult a Tudományos Dolgo-
zók Szakszervezete, a TUDOSZ. Errõl az eseményrõl emlékeztünk meg azon az összejövete-
len, melyet a MÁFI nagytermében tartottunk.

dekegyeztetés új intézményeirõl be-
szélt, majd végezetül Tóth Attila a
TUDOSZ bérstratégiájának lépéseit,
eredményeit, a “gödörbõl” kivezetõ hat
éves út zökkenõit vette számba.

– A TUDOSZ küzdelme nagymérték-
ben hozzájárult ahhoz, hogy kikerülvén
a “gödörbõl” a kutatók (és oktatók) bére

Ebédidõben – a tizenötödik születésnapon

négy év alatt megduplázódott, hogy in-
tézeteinkben (hasonlóan a többi közal-
kalmazotti munkahelyhez) csak a kép-
zetlen újoncok kapnak minimálbért –
jelentette ki Tóth Attila, a TUDOSZ szó-
vivõje. Büszkék lehetünk, de elégedet-
tek nem, hiszen az, hogy kint vagyunk
a “gödörbõl” mindössze azt jelenti, hogy
– 22 havi reálbér elmaradást szenved-
ve – reálbérünk elérte az 1989-es szin-
tet. Ez messze van az európai bérektõl

és ráadásul fenyeget az a szemlélet is,
miszerint az egymás utáni kormányok
igyekezete egy szerény de tisztességes
kutatói és közalkalmazotti bérszínvonal
HELYREÁLLÍTÁSÁRA “példa nélkül
álló felelõtlen költekezés”. Semmi okunk
felelõtlen optimizmusra. A visszaemlé-
kezés pillanatát a munka hónapjai, évei

kell, hogy kövessék – hangsúlyozta
Tóth Attila.

A születésnap a MÁFI szecessziós
udvarának árnyas fái alatt (tradicioná-
lis:-) sör-virsli-elfogyasztásával, jó han-
gulatban zárult.

Tóth Attila

(Tóth Attila elõadásának anyaga a
www.tudosz.hu honlapon megtalálható.)



2 SZÓSZÓLÓ 2003/2

a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztésia Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztésia Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztésia Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztésia Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium valamintMinisztérium valamintMinisztérium valamintMinisztérium valamintMinisztérium valamint

a Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Tudományos Akadémia között

Az együttmûködés célja, hogy elõsegítse az élelmi-
szergazdaság modernizációját, a vidékfejlesztést, az
agrárgazdaság európai integrációját, az élelmiszer- és
környezetbiztonság kérdéseinek megválaszolását.

Az MTA és az FVM a magyar agrárértelmiség nem-
zetközileg elismert szaktudására építve együttmûködik:

– az agrárgazdaság mûködésének és minõségori-
entált fejlesztésének segítésében,

– az agrárstratégia érvényesítésének hazai- és nem-
zetközi támogatásában, képviseletében,

– a legújabb tudományos ismeretek, alkalmazott
módszerek, eljárások és rendszerek agrárgazdaság-
ban történõ mielõbbi bevezetésének közös támoga-
tása által a gazdaság eredményességének és haté-
konyságának növelésében.

A feladatok elvégzéséhez szükséges források biz-
tosítása az éves költségvetések ismeretében történik,
és amelynek minimális mértéke 30 millió Ft évente.
Az éves források felhasználásának részletes szabá-
lyairól és a konkrét feladatokról az FVM közigazgatá-
si államtitkára és az MTA elnöke, vagy az általa kije-
lölt felelõs vezetõ állapodnak meg.

A megállapodás tervezett idõtartama három költség-
vetési év (2003-2005), amely közös elhatározással
meghosszabbítható.

Budapest, 2003. március
Németh Imre Vizi E. Szilveszter

földmûvelésügyi a Magyar Tudományos
és vidékfejlesztési Akadémia

miniszter elnöke

EGYÜTTMÛKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS

az Informatikai és Hírközlésiaz Informatikai és Hírközlésiaz Informatikai és Hírközlésiaz Informatikai és Hírközlésiaz Informatikai és Hírközlési
Minisztérium valamintMinisztérium valamintMinisztérium valamintMinisztérium valamintMinisztérium valamint

a Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Tudományos Akadémia között

Az IHM és az MTA a tudásalapú információs társa-
dalom fejlõdése és fejlesztése érdekében kívánnak
együttmûködni. Az e területeken végzett munkájuk
hatékonysága növelése érdekében egyes feladatokat
közösen illetve egyeztetett módon látnak el.

Az MTA és az IHM a jelen megállapodás alapján a
következõ kutatási területeken - a mellékletben sze-
replõ annotációk alapján - vállalja közös kutatási prog-
ramok és feladatok megkezdését, lebonyolítását és
irányítását:

- magyar digitális enciklopédia
- információs társadalom kutatása,
- tudásmenedzsment,
- virtuális egyetem,
- hálózati technológiák fejlesztése és alkalmazása,
- GRID-technológiával kapcsolatos kutatások,
- informatikai biztonság fejlesztése,
- informatikai szabványosítás kialakítása és fejlesz-

tése,
- regionális informatikai rendszerek létrehozásának

elõsegítése,
- elektronikus kormányzás informatikai és jogi esz-

közei.
Az IHM 2003. évben a fenti programok végrehajtá-

sához való hozzájárulásként 300 millió forint támoga-
tást ad át az MTA részére, a mellékletben meghatáro-
zott feladatok 2003. évi költségeinek fedezetére. 2004.
és 2005. évek elején az IHM és az MTA közösen átte-
kintik az elõzõ évben támogatott projektek eredmé-
nyeit, és ettõl, valamint az éves költségvetés lehetõ-
ségeitõl függõen születik döntés a tárgyévi támogatá-
sokról.

Budapest, 2003. április

Kovács Kálmán Vizi E. Szilveszter
informatikai és hírközlési a Magyar Tudományos

miniszter  Akadémia elnöke
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EGYÜTTMÛKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia közötta Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között

Az Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2003. április 14 -i ülésének (AKT 3/2003.)2003. április 14 -i ülésének (AKT 3/2003.)2003. április 14 -i ülésének (AKT 3/2003.)2003. április 14 -i ülésének (AKT 3/2003.)2003. április 14 -i ülésének (AKT 3/2003.)

á l l á s f o g l a l á s a iá l l á s f o g l a l á s a iá l l á s f o g l a l á s a iá l l á s f o g l a l á s a iá l l á s f o g l a l á s a i

Az együttmûködés célja olyan stratégiai kutatások
megvalósítása, amelyek segítik Magyarország sike-
res és eredményes uniós csatlakozását.

A Magyar Köztársaság Kormánya e stratégiai kuta-
tások elkezdésére 2003-ban 300 millió forintot bizto-
sít az MTA részére. Egyben vállalja, hogy fenti össze-
get a kormányzati ciklus hátralévõ éveiben is tervezi,
és az ország teherbíró képességének függvényében
növeli.

A kutatások a következõ témaköröket öleljék át:
- Élettudományok az egészségügy szolgálatában
- A mezõgazdasági termékszerkezet javítása, ter-

melési módok bevezetése
- Napjaink magyar társadalma, annak fejlõdési irányai

- A gazdasági versenyképesség erõsítésére irányu-
ló tevékenység

- A tudás- és technológiatranszfer lehetõségeinek
jobb kihasználása a regionális különbségek csökkel-
tésére

- Nanotechnológiák és nanotudományok
Jelen együttmûködési megállapodás a Felek egye-

zõ akarata esetén meghosszabbítható.

Budapest, 2003. május 5.

Medgyessy Péter Vizi E. Szilveszter
a Magyar Köztársaság a Magyar Tudományos

miniszterelnöke Akadémia elnöke

Napirend:
1. A 2004. évi költségvetés irányelvei. (Elõterjesztõ

a Költségvetési albizottság elnöke)
2. Beszámoló a kutatóintézetek 2002. évi tevékeny-

ségérõl. (Mellékletben)
3. A kormánybeszámoló kutatóhálózati részének

megtárgyalása. (Mellékletben)
4. Egyebek: SzMSz elfogadása
AKT 1/3/2003. (IV. 14.) állásfoglalás:
Az MTA 2004. évi költségvetési irányelveinek meg-

tárgyalásánál Kroó Norbert az AKT elnöke bevezetõ-
ben elmondta, hogy - elnökségi döntés alapján - nem
lesz novemberi közgyûlés. Az Akadémia 2004. évi költ-
ségvetésének jóváhagyására a májusi közgyûlésen
még nem kerülhet sor, de annak állásfoglalása az
Akadémia benyújtásra kerülõ igényei tekintetében el-
engedhetetlen.

Az AKT egyhangúlag elfogadta az Akadémia 2004.
évi költségvetési irányelveirõl szóló elõterjesztést. Fel-

hatalmazta a fõtitkárt, hogy az irányelvekkel összhang-
ban folytassa a költségvetési tárgyalásokat.

AKT 2/3/2003. (IV. 14.) állásfoglalás:
Az AKT egyszerre tárgyalta a kutatóintézetek 2002.

évi tevékenységérõl szóló beszámolót és a kormány-
tájékoztató kutatóhelyi tevékenység részével foglal-
kozó anyagot.

Az AKT elfogadta a beszámoló és a tájékoztató ál-
talános megállapításait. Egyetértett azzal, hogy a
szakmai részt át kell dolgozni, a kutatócsoporti ered-
ményeket a Hálózati Tanács, illetve az AKT szóvivõk
javaslata alapján be kell venni és az intézetek rövid
határidõvel közérthetõ formában ismertessék eredmé-
nyeiket.

AKT 3/3/2003. (IV. 14.) állásfoglalás:
Egyebek tárgykörben:
Az AKT 1 tartózkodással elfogadta a Társada-

lomkutató Központ szervezeti és mûködési sza-
bályzatát.
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A TUDOSZ 15 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁN EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRTAK ALÁ A V4
ORSZÁGOK TUDÁS SZAKSZERVEZETEINEK VEZETÕI

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A visegrádi négyek országaiban (Csehország, Magyar-

ország, Lengyelország, Szlovákia) mûködõ akadémiai ku-
tatóintézetek dolgozóinak szakszervezeti vezetõi

abból a célból, hogy
� erõsítsék a két- és többoldalú kapcsolatokat
� összehasonlítsák információikat és megvitassanak

olyan témákat, mint
- a szakszervezeti mozgalom helyzete,
- a tudományos K+F állapota, kutatási politika,
- a szociális párbeszéd, különösképpen a K+F körben,
- kollektív szerzõdések, jövedelmek, juttatások,
- munkakörülmények,
- az EU csatlakozás speciális kérdései, mint

= agyelszívás
= kivándorlás és bevándorlás
= fiatal kutatók
= hozzáférés az EU alapokhoz

- valamint a fenti problémák kezelése nemzetközi szak-
szervezeti együttmûködéssel.
� érvényesítsék az alapvetõ munkaügyi szabványokat,

elveket és értékeket a K+F környezetben
találkozót tartottak Visegrádon, és elhatározták
� közös ajánlások kidolgozását a kormányok és akadé-

miák számára,

~ kapcsolattartást a vezetõk és a szakértõk között,
~ évenkénti szeminárium szervezését országonként két

szakértõ és két vezetõ számára a tárgyalt témákban oly
módon, hogy a soron következõ témát és helyszínt a meg-
elõzõ szemináriumon határozzák meg.

Az elsõ szemináriumot Budapesten rendezik, 2003. okt.
4-7 között, a V4 országok kutató intézményeiben folyó tár-
sadalmi párbeszéd témájában, lehetõséget nyújtva egyút-
tal az együttmûködés részleteinek kidolgozására is.

Visegrád, 2003. június 29.

Ladislav Prokupek, Laszlo Kuti,
President of Trade President of Trade
Union of Science Union of Scientific

and Research Workers Workers /TUDOSZ/
(Czech Republic)  (Hungary)

Tomasz Wojcik, Jan Malik,
Representative President of Trade-Union

of NSZZ Solidarnosc  of Workers Slovak
(Poland)  Academy of Sciences

(Slovakia)

2003. október 5-7 között került sor arra a tanácskozásra
amelynek évenkénti megtartására – a fenti együttmûködé-
si nyilatkozat szerint – Csehország, Magyarország, Len-
gyelország és Szlovákia vállalkozott.

Az elsõ összejövetelen Vígh László, az Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülés (ÉSzT!) elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, valamint levélben Andrzej B. Legocki, a Lengyel
Tudományos Akadémia elnöke, és Janusz Sniadek, a
Szolidaritas Szakszervezet elnöke.

A kétnapos szeminárium elsõ napján az elmúlt 15 év ta-
pasztalata alapján összehasonlították az országok politikai
helyzetét, a kutatás-fejlesztés irányítását, finanszírozását, a
kutatással foglalkozók jövedelemviszonyait, a tudományos
dolgozók szakszervezeteinek eredményeit, gondjait.

A második napon az érdekegyeztetés helyzetérõl, a kol-
lektív szerzõdésekrõl, az érdekérvényesítés lehetõségei-
rõl esett szó. A tanácskozás eredményességét az ILO szak-
értõinek elõadásai is segítették.

A résztvevõk egyetértettek abban, hogy az Európai Uni-
óhoz való csatlakozással az egyes országok kutatói szak-
szervezeteinek - az akadémiák együttmûködésével párhu-
zamosan - az eddigieknél is inkább érdemes együttmûköd-
niük, hogy a kutatóintézeti dolgozók élet- és munkakörül-
ményei minél gyorsabban megközelítsék az EU átlagot.

Elhatározták egy folyamatosan mûködõ munkacsoport lét-
rehozását a K+F statisztikai adatainak összehasonlítható
formában történõ gyûjtésére, mintegy muníciót szolgáltat-
va a következõ tanácskozások munkájához.

Az együttmûködés dokumentumait, valamint az elhang-
zott elõadások anyagát a www.tudosz.hu honlapon megje-
lentetjük.

A visegrádi négyek
elsõ tanácskozása
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Az Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2003. június 2 -i ülésének (AKT 4/2003.)2003. június 2 -i ülésének (AKT 4/2003.)2003. június 2 -i ülésének (AKT 4/2003.)2003. június 2 -i ülésének (AKT 4/2003.)2003. június 2 -i ülésének (AKT 4/2003.)
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Napirend:
1. Fiatal kutatói álláshelyek tudományterületi arányai.
2. A támogatott kutatócsoportok új ciklusa indításának

tapasztalatai.
3. Javaslat az AKT 2003. II. félévi munkaprogramjára.
4. Az Akadémiai Tudományos Publikációs Adattár bemu-

tatása.
5. Egyebek:

AKT 1/4/2003. (VI. 2.) állásfoglalás:

Az ülés megtárgyalta és döntést hozott a 2003. évi fiatal ku-
tatási álláshelyek elosztásának tudományterületi arányairól.

A testület egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyet-
értett azzal, hogy az elosztás a kutatói létszám arányában
történjen. Az ellenõrzött létszámadatok alapján a 130 fõs
keretbõl

a matematika és természettudományok 61 fõvel (47%)
az élettudományok 33 fõvel (25%)
a társadalomtudományok 36 fõvel (28%)
részesednek. A testület felhatalmazta a kuratóriumok el-

nökeit, illetve az AKT elnökét, hogy utólagos tájékoztatás
mellett a fenti keret részét képezõ 20 fõs tudományos
munkatársi besorolás elosztásáról döntsenek.

AKT 2/4/2003. (VI. 2.) állásfoglalás:

Az AKT megvitatta a támogatott kutatócsoportok új ciklu-
sa indításának tapasztalataival kapcsolatos írásos elõter-
jesztést. Kroó Norbert, az AKT elnöke megállapította, hogy
a pályázat második fordulója után feloldódtak a feszültsé-
gek és a döntésekkel egyetértõ visszajelzések érkeztek.
Megköszönte az ebben fontos szerepet játszott AKT bizott-
ság tevékenységét, amelyet Venetianer Pál vezetett.

Az AKT egyhangú szavazással jóváhagyta a támogatott
kutatócsoportok új ciklusa indításának tapasztalatairól ké-
szült tájékoztatót.

Egy ellenszavazattal elfogadta a Támogatott Kutatóhe-
lyek Irodája Szervezeti és Mûködési Szabályzatának mó-
dosítására vonatkozó elõterjesztést.

AKT 3/4/2003. (VI. 2.) állásfoglalás:

A testület állást foglalt az AKT 2003. II. félévi munka-
programjára tett javaslatról, melyet egyhangúlag elfogadott.

AKT 4/4/2003. (VI. 2.) állásfoglalás:

Az MTA TPA bizottság, illetve a TPA munkatársai be-
mutatták az Akadémiai Tudományos Publikációs Adattár
eddig elkészült állományát, illetve az adatbázis mûködé-
sét.

A TPA-ról szóló tájékoztatót és a vele kapcsolatban meg-
fogalmazott feladatokat a testület 3 ellenszavazattal, tar-
tózkodás nélkül elfogadta.

AKT 5/4/2003. (VI. 2.) állásfoglalás:

Egyebek tárgykörben tájékoztatás hangzott el a Mûvé-
szettörténeti Kutatóintézet igazgatói pályázatáról, ahol az
igazgatói megbízatás 2003. augusztus 31-én lejár. Miután
a II. Osztályon június 5-én kerül megtárgyalásra, az intéze-
ti fórumra és a kuratórium véleményezésére is csak ké-
sõbb kerül sor, a megbízatás idõben történõ kiadása érde-
kében az a javaslat került elõterjesztésre, hogy az AKT tagjai
e-mailben kapják meg az elõterjesztést és ennek alapján
foglaljanak állást. A testület az indítványt elfogadta.

Virtuális kutatóközpontVirtuális kutatóközpontVirtuális kutatóközpontVirtuális kutatóközpontVirtuális kutatóközpont
Aláírták a Magyar Tudományos

Akadémia székházában a Magyar
Info-Bionikai Kutató Központ létreho-
zásáról szóló szerzõdést, amelynek
lényege, hogy az Akadémia és az
egyetemi szféra összesen tizenkét
intézete, tanszéke virtuális kutatóköz-
pontot alapít az információs techno-
lógiák és a biotechnológiák együttmû-
ködésének fontos és roppant új terü-

letének – info-bionika – hazai felfej-
lesztésére. Virtuális lesz annyiban,
hogy hiába keresnénk a most létre-
hozott intézet fõbejáratát, biztonsági
õreit, osztályvezetõit, kutatóit. A köz-
pont munkatársai ugyanis nem egy
közös helyen dolgoznak a jövõben,
hanem az ország különbözõ pontjain
– Szegeden, Pécsett, Veszprémben,
Budapesten –, megszokott intézetük-

ben maradnak továbbra is. Egy do-
log köti össze õket: a most érlelõdõ
tudományterület mûvelése. A központ
létrehozásának célja az info-bionikai
kutatások összehangolt támogatása,
illetve a szakirányú képzés elõsegí-
tése. A központ nyitott, további intéz-
mények bármikor csatlakozhatnak.

Forrás: Népszabadság (Ö. Z.)
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A TDDSZ-S KOLLÉGÁINK KÉRTEK BENNÜNKET AZ ALÁBBI CIKK KÖZLÉSÉRE:

Makrogazdaság a béka
perspektívájából, avagy

”…mért nem a munkás védelmében
gyámolítják a gyáripart…?”

Ismét helyzet van. A sajtó hangos azoktól az írásoktól, melyek “aranytojás rántotta” és más
költõi hasonlatok nyelvén igazából arról beszélnek, hogy szép hazánkban ismét “túlelosztás”
alakul(t?) ki veszélyeztetve a gazdaság (és ezen keresztül a társadalom) stabilitását. Nehéz
szabadulni az érzéstõl, hogy mindez tulajdonképpen a készülõ 2004-es költségvetés elõjáté-
ka. Mindannyian tudjuk, hogy a nemzeti jövedelem tortájának felosztása lobbik harca, jelen
írásban azonban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a küzdelemben a közgazdászok
(és gazdasági újságírók) – akik ezer szállal kötõdnek a tõke érdekeihez – nem tüntethetik fel
magukat pártatlan döntõbíróként. Meggyõzõdésünk, hogy a valódi társadalmi érdek csak
valamennyi vélemény kritikus elemzésén alapuló szintézis terméke lehet.

Nagyon leegyszerûsített megfogalmazásként azt szok-
ták mondani, hogy a nemzeti össztermék (GDP) egyenlõ a
munkajövedelem, a tõkejövedelem valamint az állami(lag
vezérelt) újraelosztási hányad összegével Ezt a
(túl)egyszerûsített megfogalmazást azért szeretik, mert
nagyon plasztikusan mutatja be, hogy a teljes megtermelt
nemzeti (hazai) jövedelem “tortáján” milyen jogcímek sze-
rint osztoznak. Minden igyekezetünk ellenére még soha
nem láttunk komolyan vehetõ adatokat, hogy milyen há-
rom szám összege adja ki a 100 százalékot. Ez korántsem
véletlen - a valódi számok az alábbiakban bemutatottak
szerint eléggé vadítóak lehetnek,, így aztán az érdekeltek
nem igazán mutogatják õket.

Oblath Gábor (Világgazdaság 2002. november 6., 7. o.),
de mások is szeretik hangsúlyozni, hogy a GDP “túlnyomó
része végsõ soron munkavállalói jövedelem”. Ez zavaróan
emlékeztet arra a Kádár rendszerbõl származó viccre, mi-
szerint a konyak a munkásosztály itala, amit választott kép-
viselõi útján fogyaszt. Régi KSH adatokat ismerünk (Gaz-
dasági és Szociális Adattár, 1999), ebben 1997-re 8450
Mrd Ft GDP-t mutatnak ki és a tradicionális közgazdaság-
tan képviselõi ezt úgy értelmezik, hogy az összes korri-
gált háztartási jövedelem 6283 Mrd Ft. Ez azon a hátté-
ren mellbevágó, hogy a teljes BRUTTÓ pénzbeli kereset
2744 Mrd Ft. Aki ismeri a “fõherceg vizsgázik” nevû játé-
kot, az elismerõen csettint ilyen teljesítmény láttán.

A részletekbe nem menve kb. 80 Mrd Ft ún. “természet-
beni kereset”-et, kb.1850 Mrd Ft ún. “egyéb” (kamat, osz-
talék, biztosítás, bérlet, és még mindenféle más) jövedel-
met rendelnek a háztartásokhoz, 1150 Mrd Ft “pénzbeli
társadalmi juttatást”, 550 Mrd Ft ún. “egyéb folyó transz-
fer”-t. Ez kb. 6400 Mrd Ft. A háztartások jövedelmét csök-
kentõ kötelezettségek közt 600 Mrd Ft (döntõ mértékben
SzJA) adó, 230 Mrd Ft munkavállalói TB járulék és 350

Mrd Ft ún. “kifizetett transzfer” szerepel, így kb. 5200 Mrd
Ft ún. “rendelkezésre álló jövedelem” adódik (egyértelmû,
hogy a legnagyobb adótételt, az ÁFÁ-t és a fogyasztási
adókat még ebbõl kell fizetni). Ezt egészíti ki 1060 Mrd Ft
feletti “természetbeni társadalmi juttatás” és így jön ki a
nyuszi, amit betettek a kalapba.

Ember legyen a talpán, aki megmondja ebbõl a szám-
dzsungelbõl, hogy mennyi a valódi munkajövedelem. Hoz-
zánk hasonló egyszerû lelkek számára csak a tényleges
pénzbeli jövedelem felel meg annak a definíciónak, hogy
újraelosztás-mentes, közvetlen munkavállalói jogon élve-
zett juttatás. Ezek után tehát nagyon is érdekes kérdés,
hogyan alakul a teljes bruttó kereset tömege a GDP száza-
lékában az 1990-2002 idõszakban.

Hogy egyszerûbb legyen a helyzet, a teljes bruttó kereset-
tömeg sem jól meghatározott. Erre az irányította a figyel-
met, hogy ma már irányítószám-körzetek szerint felmérik a
kereseteket és az üzleti forgalmat. Mivel a regionális vásár-
lóerõ ismerete komoly üzleti érdek, ezeket az adatokat ko-
molyan kell venni. A globális (országos) adat nyilvános és
2001-re 5300 Mrd Ft-nak adódott. Kiderült, hogy 2000-re is
van egy ilyen szám: 4492 Mrd Ft. Ezek pontosan 15 száza-
lékkal nagyobbak, mint a bruttó keresettömeg adott évre
vonatkozó “hivatalos” száma. Más részrõl ez behatárolja a
(szisztematikus) hibát. Ha a hivatalos keresettömeget min-
dig ugyanúgy számoljuk, akkor az idõfüggést feltehetõen jól
kapjuk meg, és azt is feltehetjük, hogy az abszolút érték hi-
bája végig a fenti nagyságrendbe esik. Most már csak az
utolsó békát kell lenyelni - a KSH csak az 5 fõnél nagyobb
cégektõl kap teljes körûen adatot - ez kb. 2,7 millió munka-
vállaló. A teljes 3,8 milliós körre mintavételezéses adatai
vannak, amik jól egyeznek az Országos Foglalkoztatási Hi-
vatal más módszerrel gyûjtött adataival. Ezek jelennek meg
a tanulmány végén található ábrán.
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Az ábrán tisztán látható, hogy mi a mostanában jól érzé-
kelhetõ nagy izgalom igazi alapja. A fent kifejtett bizonyta-
lanságú bérhányad ismét emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a
2002-es “iszonyú” növekedéssel megközelíti az 1/3-ot, ami
(a mondottak szerint valószínûleg szükséges 15 százalé-
kos felfelé korrigálás után is) még igen messze van a piac-
gazdaságok nemzetközi adataitól. Ismét kiemelve a komoly
bizonytalanságot a definícióban, amit a bevezetõben be-
mutatott adatsor hivatott hangsúlyozni, az 1998-as bérhá-
nyad a GDP százalékában (Gazdasági és Szociális Adat-
tár, 1999):

EU átlag 60,5 %
EU minimum 54,4 %
EU maximum 66,3 %
USA 65,9 %
Japán 67,1 %

Az is figyelemreméltó, hogy ez a hatalmas izgalmat ki-
váltó emelkedés sem vezetett oda, hogy akár csak meg
is közelítsük a rendszerváltás elõtti “szocialista” gazda-
ságban élvezett szintet. Ennek maradványa az 1991-ben
mért 37 százalékos bérhányad a GDP-ben. Nem az len-
ne a piacgazdaság valódi értelme, hogy a “fosztogatáson
alapuló osztogatás” rendjét (a redisztribútorok paradicso-
mát) egy olyan igazán POLGÁRI rendszer váltsa fel, ahol
a teljesítmény relatív súlya (a GDP %-ben mért munka-
vállalói kereset) megközelíti a civilizált országok színvo-
nalát?

Összefoglalva: Értelmezésünk szerint a “túlelosztás”
témájú cikkek burjánzásának komoly motivációja, hogy
veszélyben van az a hatalmas extraprofit, amit a tõke an-

nak révén élvez, hogy egy – lényegében az EU-ban lévõ –
10 milliós ország 4 millió európai munkakultúrájú munka-
vállalójának bére megkezdte igazán lassú emelkedését az
afroázsiai szintrõl. Az egy különösen érdekes tanulmány
tárgya lehetne, hogy Vas Zoltán 1946-ban kialakított nyo-
mott bérrendszere, amely sok toldozás-foldozás után még
bizony éreztette hatását a rendszerváltoztatás hajnalán is,
hogyan torzult tovább a folyamat során sokféle okból fella-
zult viszonyok között. Ez a torz helyzet vált fenntarthatat-
lanná 2000 körül, kiváltva két abszolút eltérõ politikai moti-
vációjú kormány azonos végeredményû bér-felzárkóztató
politikáját. Ma semmilyen nyilvánosan publikált adat nem
indokol megszorító intézkedést: az infláció az MNB saját
becslése szerint alacsonyabb lesz a vártnál, a kumulált
nemzeti adósság a legszigorúbb (GDP 60%-a) maastrichti
kritériumon belül van. Mi, akik világosan láttuk 2002 végén
a soha azelõtt nem tapasztalt költési dühöt (extra könyv-
beszerzési keret, elõrehozott beruházási keret stb.) ponto-
san tudjuk, hogy a 2002-ben kimutatott majdnem 10%-os
költségvetési deficit rég bevált politikai taktika eredménye:
“varrj rá minden bajt az elõdödre”. A szakszervezeteknek
fel kell ismerniük a világos üzenetet: a megélénkült aktivi-
tás annak biztos jele, hogy a tõke rövid távú kaszálásban
érdekelt csoportjai nem kívánják tudomásul venni extra-
profitjuk korlátozását. Ha a szakszervezetek ebben a hely-
zetben nem tudnak tanulni a lengyel példából, és nem ké-
szek a másik oldalhoz hasonló aktív és határozott ellen-
fellépésre, akkor súlyos veszélybe kerülnek a bérfelzárkóz-
tatási-politika kezdeti eredményei is.

Kemény Tamás,  Kovács Ilona , Szécsényi Tibor
TDDSZ Országos Választmány
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A kereset aránya GDP-benA kereset aránya GDP-benA kereset aránya GDP-benA kereset aránya GDP-benA kereset aránya GDP-ben
Elhunyt Kovács
Ilonka, a Tudomá-
nyos Dolgozók De-
mokratikus Szak-
s z e r v e z e t é n e k
(TDDSZ) ügyvivõ-
je, a Központi Ké-
miai Kutató Köz-
pont kutatója. Hó-
napok óta harcolt a
betegségével. So-
kat dolgoztunk
együtt Vele az Aka-
démiai törvény ki-
dolgozása során,
késõbb az Akadé-
miai Érdekegyez-
tetõ Tanácsban.
Embersége, szelíd
állhatatossága és
kitartása sokunk
számára példa ma-
rad.
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Napirend:
1. A kutatóintézetek és a támogatott kutatóhelyek 2002.

évi tevékenysége. (a Kuratóriumok elnökeinek és a Háló-
zati Tanács elnökének jelentése)

2. Tájékoztató az MTA 2004. évi költségvetési tárgyalá-
sairól.

3. Tájékoztató a december 31-én lejáró igazgatói megbí-
zásokról.

4. Az igazgatói pályázatok elbírálásának új eljárási rend-
je. *

5. Egyebek.

AKT 1/5/2003. (IX. 15.) állásfoglalás:

A kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek 2002. évi
tevékenységét bemutató-értékelõ írásbeli tájékoztatóhoz
fûzött szóbeli kiegészítésükben a kuratóriumok elnökei ki-
egyensúlyozott, reális és hasznos anyagnak értékelték azt.

Az AKT a tájékoztatatót mint a jövendõ állásfoglalások
megalapozásához elég információt tartalmazó anyagot
egyhangú szavazással jóváhagyta.

AKT 2/5/2003. (IX. 15.) állásfoglalás:

Az MTA fõtitkára, Kroó Norbert tájékoztatta a testületet
az Akadémia 2004. évi költségvetésérõl folyó tárgyalások-
ról, a költségvetés alakulásának várható helyzetérõl és a
még nyitott kérdésekrõl.

Az AKT a tájékoztatót tudomásul vette.

AKT 3/5/2003. (IX. 15.) állásfoglalás:

Az AKT együtt tekintette át a 2003. december 31-én lejá-
ró igazgatói állásokra kiírt pályázatokat, valamint az igaz-
gatói pályázatok új eljárási rendjét, amelyet az Akadémia
elnöke és fõtitkára által jegyzett „Irányelvek a kutatóintéze-
ti igazgatók megbízásának kiadására” c. dokumentum tar-
talmaz. A jelenlegi pályázatokra még nem alkalmazható a
search committee közremûködése, de a következõkben már
bevezetésre kerül. A több pályázat esetén az eddigi eljá-
rás szerint a fõtitkár úr felkérésére ad hoc bizottság alakul
az AKT állásfoglalásának elõkészítésére, amelynek

elnöke: Halász Béla akadémikus,
tagjai: Markó László akadémikus,
Michelberger Pál akadémikus,
Pál Lénárd akadémikus,
Schiller Róbert, a tudományok doktora.

AKT 4/5/2003. (IX. 15.) állásfoglalás:

Az MTA elnöke és a Tudomány- és Technológiapolitikai
Kollégium alelnöke, Vizi E. Szilveszter elõterjesztést tett
az OTKA alelnöki posztjára kijelölendõ személyre.

Az AKT titkos szavazással egyhangúlag támogatta azt a
javaslatot, hogy az Akadémia újra Kroó Norbertet delegál-
ja az OTKA alelnöki posztjára, aki ezt a posztot eddig is
betöltötte.

AKT 5/5/2003. (IX. 15.) állásfoglalás:

Egyebek tárgykörben

– tájékoztatás hangzott el az akadémiai kutatóintézetek
legutóbbi ciklusbeli tevékenysége értékelésének elõkészí-
tésérõl. Ez tartalmazta a kijelölt ad hoc bizottság eddigi ál-
lásfoglalása alapján az értékelés célját, az értékelés szem-
pontjait, a lebonyolítás módját és menetét. Az értékelés az
élet-, matematika és a természettudományos intézetek
esetében 1998 és 2002, a társadalomtudományok eseté-
ben 1995-2002 évekre terjed ki.

– az AKT II. félévi ülésrendje módosult, a következõ ülé-
sekre október 20-án (hétfõn) és november 19-én (szerdán)
kerül sor.

* Az igazgatói pályázatok elbírálásának új rendjérõl a
TUDOSZ tájékoztatót kért az AKT elnökétõl, Kroó Nor-
bert fõtitkártól, hogy a TUDOSZ ennek ismeretében ki-
alakíthassa véleményét. A választ a következõ számban
közöljük.

Az Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek TanácsaAz Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2003. szeptember 15-i ülésének (AKT 5/2003.)2003. szeptember 15-i ülésének (AKT 5/2003.)2003. szeptember 15-i ülésének (AKT 5/2003.)2003. szeptember 15-i ülésének (AKT 5/2003.)2003. szeptember 15-i ülésének (AKT 5/2003.)
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Tudományág
nő férfi nő férfi

Természettudomány 23,9 76,1 26,5 73,5

Műszaki tudomány 21,7 78,3 21,3 78,7

Orvostudomány 32,4 67,6 39,2 60,8

Agrártudomány 23,8 76,2 32,5 67,5

Társadalomtudomány 43,5 56,5 45,8 54,2
Tudományáganként 
nem részletezhető

0 0 31,7 68,3

Összesen 28,1 71,9 34,2 65,8

N 8 489 21 767 9 537 18 339

 A nők aránya a tudományos kutatók körében
tudományágak szerint

1990 2000

EGY KIS STATISZTIKA – A FEMINIZMUS JEGYÉBEN


