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Az MTA elnöke ismét Vizi
E. Szilveszter, az alelnö-
kök Kroó Norbert (termé-
szettudomány), Hámori
József (élettudomány), Ma-
rosi Ernõ (társadalom-tu-
domány).

Az MTA fõtitkára Meskó
Attila, fõtitkárhelyettese
Pléh Csaba lett.

A választott akadémikus
elnökségi tagok Keviczky
László (természettudo-
mány), Dudits Dénes (élet-
tudomány), Enyedi György
(társadalomtudomány). Va-
lamennyien az akadémia
rendes tagjai.

A megválasztott vezetõk
közül az egyetlen „új név”
Pléh Csaba, az alábbiakban
õt mutatjuk be röviden.

Fõtitkárhelyettessé való megválasztásáig a BME
Kognitív Tudományi Tanszékének alapító tanszékve-
zetõ egyetemi tanára, az MTA-BME Neuropszichológiai
és Pszicholingvisztikai Kutatócsoport vezetõje.

Az ELTE BTK-n pszichológusi, majd általános és
alkalmazott nyelvész oklevelet szerzett. 1998-tól az MTA
levelezõ, 2004-tõl rendes tagja.

Munkahelyek, életpálya:
Az ELTE BTK Lélektani Tanszék munkatársa, tan-

székvezetõ egyetemi docens (1984-1998), a JATE BTK,
ill. a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Tan-
szék tudományos tanácsadója (1998-1999), egyetemi
tanára (1999-2002), a BME Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar Információ- és Tudásmenedzsment
Tanszék tanszékvezetõ egyetemi tanára (2003-2004).
A Rutgers Egyetem (1989), a Trieszti Egyetem (1991),
az Indiana Egyetem (1991-1992, 2004-2005), a Bécsi
Egyetem (1993-1999) vendég-professzora.

Tudományos munkája:
Nyelvpszichológiával, a nyel-

vi fejlõdés kísérleti pszicholó-
giai vizsgálatával, a mondat-
megértés meghatározóival, az
ún. mondatközti viszonyok ér-
telmezésével, ill. megismerési
pszichológiával foglalkozik.

Jelentõs eredményeket ért el a
kognitív tudomány gépies és bi-
ológiai modelljeinek összeveté-
se, a modularitás fogalmának
tisztázása, ill. annak története terén. A pszicholing-
visztika terén a mondatmegértés, a megismerés és
nyelv viszonyát a téri kifejezések használatának függ-
vényében vizsgálja. Pszichológiatörténeti kutatásai
a korai evolúciós és a társas modellek viszonyára
irányulnak.

Pléh Csaba, pszichológus, nyelvész

Régi és új vezetõk
az Akadémián

A Magyar Tudományos Akadémia tisztújító közgyûlésén
megválasztották az új vezetõket
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Napirend:
1. A 2005. évi beruházási keret és a fiatal ku-

tatói álláshelyek tudományterületek közötti felosz-
tásának elvei

2. Fõtitkárjelöltek véleményezése.
3. Beszámoló az AKT és kuratóriumai 2004. évi

tevékenységérõl.
4. Tájékoztató a kutatóintézetek 2004. évi tu-

dományos tevékenységérõl szóló beszámolók elõ-
zetes feldolgozásáról.

5. Egyebek: - Tájékoztató igazgatói megbízások-
ról.

AKT 1/2/2005 . (III. 07.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a 2005. évi beruházás és

fiatal kutatói álláshelyek tudományterületek kö-
zötti elosztását.

a) Az AKT 14 igen, 5 nem és 2 tartózkodás
mellett elfogadta, hogy a 2005. évi beruházási
keretet az intézetek pályázati versenyképességé-
nek javítása érdekében célszerû forgó-alapként
felhasználni. Figyelembe kell azonban venni a 6
tagú ad-hoc bizottság javasolta tudományterületi
arányokat is. Az alap felhasználásáról év végén
tájékoztatni kell az AKT-t.

b) Az AKT 1 tartózkodással elfogadta a 6 fõs
ad-hoc bizottság fiatal kutatói álláshelyek elosz-
tására vonatkozó javaslatát alapként és azt a
határozott kérést továbbítja a kuratóriumoknak,
hogy az elosztás az NFT-ben való hatékonyabb
részvételt, a pályázóképesség javítását szolgálja,
továbbá járuljon hozzá az élettudományok ki-
emelt fejlesztéséhez.

AKT 2/2/2005. (III. 07.) állásfoglalás:
Fõtitkárjelöltek véleményezése:
Az AKT titkos szavazással mindhárom fõtitkár-

jelölt esetében pozitívan foglalt állást és nem kifo-
gásolja jelölésüket.

AKT 3/2/2005. (III. 07.) állásfoglalás:
A testület megvitatta a 2004. évi tevékenységé-

rõl szóló beszámolót.
Az AKT egyhangúlag elfogadta a 2004. évi tevé-

kenységrõl szóló beszámolót.

AKT 4/2/2005. (III. 07.) állásfoglalás:
Az AKT tájékoztatást hallgatott meg a kutatóin-

tézetek 2004. évi beszámolójáról. A beszámolók
feldolgozása folyik, megtárgyalása a következõ
AKT ülésen lesz.

AKT 5/2/2005. (III. 07.) állásfoglalás:
Egyebek:
Tájékoztatás hangzott el a Kémiai Kutatóköz-

pont három intézetének igazgatói állására beér-
kezett pályázatokról. A pályázatokat véleményezte
az ajánló bizottság, a tudományos osztály és a
kuratórium.

A témával az AKT a következõ ülésen foglalko-
zik.

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy az
Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsát a támogatott
kutatócsoportok Hálózati Tanácsának ülésein
Fehér Márta, Hazai László és Kovács L. Gábor
képviseljék.

Bence György:
A politikum sajátossága

2005. május 30., 19:30.

Kroó Norbert: A fény fizikája
Az elõadás idõpontja: június 6., 19.30 óra
Az elõadások helyszíne: Budapesti Mûsza-

ki és Gazdaságtudományi Egyetem Informa-
tikai épülete (Budapest XI., Magyar tudósok
körútja - régi nevén Pázmány Péter sétány -
2.), Kozma László nagyelõadó.

Jelentkezni a 06-30-30-30-310 normál
tarifás telefonszámon, illetve a
www.mindentudas.hu honlapon lehet.

KKKKKertész Imrertész Imrertész Imrertész Imrertész Imreeeee
a filozófia díszdokta filozófia díszdokta filozófia díszdokta filozófia díszdokta filozófia díszdoktorororororaaaaa

M I N D E N T U D Á SM I N D E N T U D Á SM I N D E N T U D Á SM I N D E N T U D Á SM I N D E N T U D Á S
E L Õ A D Á S O KE L Õ A D Á S O KE L Õ A D Á S O KE L Õ A D Á S O KE L Õ A D Á S O K

2005. május 3-án a filozófia és a bölcsé-
szettudomány tiszteletbeli díszdoktora cí-
met kapta a berlini Szabad Egyetemen (Feie
Universität) Kertész Imre és Günter Grass,
a két irodalmi Nobel-díjas.

www.mult-kor.hu

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2005. március 7-i ülésének (AKT 2/2005.) állásfoglalásai
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Ismét aktuálisak a régi jelszavak:
Munkát, kenyeret!

A hat szakszervezeti konföderáció idén is együtt ünnepelte május elsejét. A budapestiek városli-
geti majálisán dr. Szabó Endre, a SZEF elnöke, az Országos Érdekegyeztetõ Tanács munkavállalói
oldalának soros elnöke üdvözölte az ünneplõket. Ünnepi beszédét az alábbiakban olvashatják.
„Szociális Európát!” — ez a

jelszava a mai május elsejének.
Idõszerû és indokolt ez a figye-
lemfelhívás, a követelés. Euró-
pa nyugati felén hosszú ideig
mûködött a jóléti állam intéz-
ményrendszere. Ma mind
gyakrabban hallani, sajnos
Magyarországon is, hogy lejárt
a jóléti állam ideje. Azé az álla-
mé, amely a szociális vívmányo-
kat, a társadalmi igazságosság
elemeit, az emberhez méltó kö-
rülményeket tekintette felada-
tának. Vajon mi az oka annak,
hogy mind több országban le-
bontják a jóléti állam vívmányait?

Talán a tudomány, a mûszaki haladás, a gazda-
sági infrastruktúra imponáló fejlõdése, vagy az
emberek gyengébb munkateljesítménye? Bizton ál-
líthatjuk, hogy az okok nem ebben keresendõk.
Sokkal inkább abban, hogy megbomlóban van a
munka- és tõkejövedelmek közötti egészséges
arány. A tõke mind kevesebbet szándékozik áten-
gedni a közjóra, profitéhsége
csillapíthatat-lannak tûnik.
Ez komoly figyelmeztetõ jel!

A globalizáció, a féktelen
verseny munkahelyek áthelye-
zését, bezárását hozza magá-
val, tömeges munkanélkülisé-
get okoz. Leszorítja a béreket,
a munkaidõ liberalizálásának
ürügyén hosszabbodik a mun-
kaidõ, miközben a fizetés nem
változik. A munkavállalók zsa-
rolása, kiszolgáltatottsága
mind jellemzõbbé válik. A szo-
ciális rendszerek gyengülnek.

Az említett jelenségek Ma-
gyarországot sem hagyják
érintetlenül. Itt is szembe kell néznünk a foglal-
koztatás alacsony szintjével, a

munkanélküliséggel, az egzisztenciális bizonyta-
lansággal. A munkahelyek számának növelése, a
munkanélküliség csökkentése a legfontosabb te-
endõ. Aki akar dolgozni, annak legyen is lehetõ-
sége erre.

Nagyfokú a szegénység. Ez nem pusztán gazdasá-
gi, hanem mély morális probléma, az emberi méltó-
ságot és önbecsülést próbára tevõ jelenség. A sze-
génység mérséklése nemzetstratégiai kérdés.

Fontos cél az igazságosabb adórendszer. Helyes
elv, hogy adózzunk többen kevesebbet. Ám tegyük
hozzá azt is, hogy a gazdagok vállaljanak többet
a közfinanszírozásból.

Határozottabb fellépésre
van szükség a feketemunká-
val, az adókikerüléssel szem-
ben, az adó- és járulékfizeté-
si hátralékok behajtása érde-
kében.

Nem mondhatunk le a ma-
gyar bérek és nyugdíjak gaz-
dasági teljesítménnyel arányos
felzárkóztatásának követelésé-
rõl, a Szociális Karta méltá-
nyos díjazásra és a társada-
lombiztosításra vonatkozó
pontjainak ratifi-kálásáról. A
társadalom-biztosítás szolida-
ritáson ala-puló elve és gya-

korlata nem képezheti vita tárgyát!
Az egészségügy ma nem csak pénzügyi, gazda-

sági gondokkal küszködik, hanem a morális vál-
ság jeleit is mutatja. Nem az ott dolgozók hibájá-
ból, hanem a feltételrendszer elégtelensége miatt.
Az egészségügyi szolgáltatás nem lehet közönsé-
ges piaci áru. Az egészséghez, a gyógyuláshoz való
jog nem kiváltság, hanem mindenki számára biz-

tosított alapvetõ emberi jog.
Ismét aktuálissá válnak a

régi  május elsejék követelé-
sei: Munkát, kenyeret! Tisz-
tességes béreket és nyugdíja-
kat! Le a szegénységgel! Igaz-
ságos közteherviselést! Min-
denki számára egyenlõ hozzá-
férést a közszolgáltatásokhoz!

A kérdés az, mi a teendõnk
a szociális Európa érdekében?
Mindenekelõtt a nemzetközi
összefogás erõsítése. A munka-
vállalók, a nyugdíjasok, a sze-
génysorban élõk, a veszélyez-
tetettek aktivitásának serken-
tése, az egységes és közös fel-

lépés. Ebben kiemelkedõ a szakszervezetek szere-
pe és felelõssége. Ezért üdvözöljük és támogatjuk a
két nagy nemzetközi szakszervezeti szövetség, a Sza-
bad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége és a
Munka Világszövetsége egyesülési törekvéseit.

Magyarországon is csak az összefogás, a szerve-
zettség javítása, a civil világ erejének növelése, a
szolidaritás adhat esélyt arra, hogy egy élhetõbb
és igazságosabb országot teremtsünk, és nem
pusztán jelszavakban, hanem a hétköznapok va-
lóságában.

Cselekedjünk együtt a szociális Európáért, a
magyar társadalom minden tagjának biztosabb
jövõt, több reményt, s nem utolsó sorban boldo-
gulást hozó életviszonyokért!

A Városligetben ünnepelve

Fotó: Cserjes Viktoria

Felvonultunk

Fotó: Cserjes Viktoria
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2004. szeptember 24.
A szeptember 13-i ülésen: „A kormányoldal elnö-

ke pedig elmondta, hogy 24-én elõször az MNB
elnökével tárgyalunk, majd folytatjuk a már elkez-
dett tárgyalást (adó, bér, költségvetés), témánként
külön-külön, és várhatóan hosszan.” És valóban
így történt. Szeptember 24-én a Magyar Nemzeti
Bank jelenlegi és következõ évi (2005) monetáris,
kamat és árfolyam politikájáról hallgattunk meg
egy tájékoztatót. Azok nyertek, akik a felkészülés
során arra fogadtak, hogy az MNB elnöke nem fog
eljönni az ülésre (ezt egyébként nem volt nehéz
prognosztizálni, mert pénzügyminiszter korában
sem tartotta fontosnak, hogy a munka világa kép-
viselõivel találkozzon). Így az elnök helyett az MNB
egyik igazgatója ismertette a bank monetáris stra-
tégiáját, különös tekintettel a kamat- és
árfolyampolitikára. Gyakorlatilag egy elõre megírt
szöveget olvasott föl, amit ha egy nappal korábban
írásban megkapunk nyertünk volna egy órát. Az
egyetlen, amire munkavállalói szemmel oda kellett
figyelnünk – de arra nagyon – az a bérek visszafo-
gásának erõteljes hangsúlyozása volt.

Oldalunk szóvivõje nem véletlenül kezdte azzal a
hozzászólását: Ez már maga a bértárgyalás része,
de nem szerencsés része. Mi tiszteletbe tarjuk a
jegybank függetlenségét, folytatta, de ez nem jelenti
azt, hogy beavatkozhat a gazdaság életébe. Majd
arról beszélt, hogy az MNB árpolitikája milyen
negatív hatást gyakorolt a munkaerõpiacra 2000-
2002 között. Ágazatok mentek tönkre egy cél kizá-
rólagos kiemelésével. Az MNB egyedülálló eredményt
ért el a kamatok magasan tartásával. A magas
kamattal Magyarországra „forró” pénz érkezik, és
ez veszélyes, mert egy csoport is meg tudja ingatni
a forint stabilitását. Erre példákat is láttunk a
múltban. Ezért – véleményünk szerint — felülvizs-
gálandó a cél. Volt olyan szituáció, mikor azt ész-
leltük, hogy az MNB elnökének a bejelentése, a
kormánnyal szemben, inflációgerjesztõ volt. Hogy
illik ez a célhoz. Mi nem akarunk olyat magunkra
venni, hogy a szakszervezetek gerjesztik az infláci-
ót. Tényszerûen nem igaz az, hogy a 2002-es és
2003-as, Magyarországon soha nem látott bérnö-
vekedés az inflációt gerjesztette volna. 2004-ben,
mikor nem volt béremelkedés az infláció megug-
rott. Az elhangzottak – folytatta – arra ösztönöznek
minket, hogy a béremelés minimálisan a teljesít-
mény növekedését érje el, és az MNB ne riogassa
az országot azzal, hogy a béremelés inflációt okoz.

A munkáltatók szóvivõje részben csatlakozott a
mi véleményünkhöz. Abban érdekeltek, mondta,
hogy egy olyan egységes magyar gazdaságpolitika
legyen, ami összhangban van a célok elérésében.
Az elsõdleges cél az infláció kérdésköre. Ezért az
MNB tegyen meg mindent az infláció leszorítása
érdekében. A vállalkozások mozgásterét befolyá-

solja a jegybanki alapkamat, és ez most magas.
Csökkenteni kell!

A pénzügyminisztérium politikai államtitkára
szerint egyetértés van abban, hogy 2005 végére
az inflációt hogyan ítélik meg.

Az MNB képviselõje reagált az elhangzottakra.
Többek között elismerte, hogy az árfolyampolitika
a foglakoztatásra negatív hatással volt.

Hozzászólása után az elnök lezárta a napiren-
det és rövid szünetet tartottunk, majd nekivág-
tunk a második témának, ami a szeptember 13-
i ülés folytatása volt. A kört mi kezdtük.

A kormányoldal szóvivõje, a PM államtitkára elõ-
ször a konkrét kérdésekre reagált, pl. arra hogy
elfogadható az SZJA-n belül a kamatkedvezmény-
rõl szóló rész két éves meghosszabbítása. Majd
arról szólt, hogy van olyan javaslat, ami figyelmet
érdemel, és van, amit nem lehet kezelni. A napidíj
(SZJA mentes része) marad 110 Ft. A minimál-
bér függvényében lehet a még nyitva maradt kér-
désekrõl tárgyalni, fejezte be rövid felszólalását.

Nem történt semmilyen közeledés a bértárgyalá-
sokon, szólt hozzá az oldalunk szóvivõje.  A két-
kulcsos adótábla nem teljesíti a szakszervezetek-
nek azt az igényét, hogy ne terhelje a felsõ adó-
kulcs az átlagos adókereteket. A kétkulcsos adó-
tábla az alacsony béreknél semmiféle pozitívumot
nem hoz, folytatta. Az 1 500 000 Ft-ot, egy eset-
leges jutalommal átlépve negatív hatásai lesznek.
Ha ez a tervezett adótábla  marad, a minimálbér
környékén élõket nem érinti a változás, így ezt
kénytelenek vagyunk pluszként figyelembe venni.
Majd javasolta, hogy 2005-ben a nem meleg ét-
keztetés támogatásának a határa 5 000 a melegé
10 000 legyen. Az évente három alkalommal adó-
mentes juttatás legyen összevonható és utalvány-
ba kifizethetõ. A kedvezményes üdülés a hozzá-
tartozókra is terjedjen ki. Javasolta továbbá, hogy
az érdekvédelmi szervezetek vállalkozási tevékeny-
sége után ne kelljen adót fizetni, ha azt alaptevé-
kenységük támogatására használják föl. A mini-
málbér adómentessége változatlanul maradjon
meg. Végül kijelentette, hogy támogatunk mindent,
mi a munkaerõpiaci helyzeten javít.

A munkáltatók szóvivõje szerint az adótörvények
jellege érdemben nem változott. A jövõ évben a vál-
tozások elsõdleges kedvezményzettje a munkaválla-
lói oldal, a lakosság lesz, mert lényeges csökkenés
csak az SZJA-ban van. De ez nekik is könnyítés. Az
egész gazdaság fejlõdésének a vállalkozások adó-
terheinek a csökkentése tenne jót. Ha csökkenne a
terhelésük, könnyebben tudnának bért emelni. A
kormányoldal szóvivõje nem tért ki a fix összegû
egészségügyi hozzájárulásra, pedig ennek 1 200 Ft-
al csökkennie kellene. Nem elfogadható az SZJA-
ban a külön adózó tételeknek a 25 %-ra emelése.
Nem változna a természetbeni juttatások KSZ-ekben
meghatározott teljesítményhez kötött része.

A szóvivõt követõen az oldal szinte mindegyik
tagja hozzászólt, kiemelve a saját szervezetük
szempontjából legfontosabbakat.

A PM államtitkára válaszában többek között a
következõket mondta:

Az APEH szerint az átlagjövedelem évi 1 400 000
Ft. A KSH szerint ez ennél kb. 300 000 Ft-al ma- �����
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gasabb. Ez biztosítja, hogy az átlagjövedelem nem
fog a felsõ sávban adózni.

Ahol nincs adó, ott nem lehet visszaadni.
Az étkeztetés támogatási határának kérdésérõl

lehet tárgyalni, de a javasolt határok nagyon am-
biciózusak.

Az iskolakezdési támogatás mindkét szülõre ér-
vényes.

A munkaadók sok kedvezményt kapnak.
Ezek után még több körön keresztül

folyt az alkudozás a három oldal kép-
viselõi között, amelybe a szóvivõkön
kívül nem igazán szállt be senki. Végül
is rögzítettük a tény, hogy még nem zá-
rult le a tárgyalás és áttértünk – válto-
zatlan szóvivõkkel – a 20 05. évi költ-
ségvetési terv megbeszélésére.

Kiküldtünk egy írásbeli elõterjesztést,
kezdte a témát a kormányoldal szóvivõ-
je, és az igaz is volt, két nappal az ülés
elõtt már megkaptuk. Három elem a
fontos, folytatta, a munkahelyteremtés, a gyerme-
kes szülõk támogatása, és az otthonteremtési tá-
mogatások. Ugyanakkor az Uniós források hazai
társfedezetét is biztosítani kell. Föl kell készülni a
2007 utáni források fogadására. Folytatni kíván-
ják azt, amit 2003 nyarán elkezdtek, és 0,5 %-al
kívánják csökkenteni a költségvetés hiányát.

Mi a gazdaságpolitikai prioritások közé két dol-
got helyezünk:  a foglakoztatás biztonsága és
növelése, valamint a bérek biztonsága és növelé-
se. Fontos szempont a munkahelyek biztonsága
és bõvítése is.

A napirendi meghívóból nem ezt vártuk, jegyezte
meg a munkáltatói oldal elnöke, ezért zárjuk le
minél elõbb a témát.

Nem maradt sok mozgásterem kezdte hozzászó-
lását a munkáltatók szóvivõje (e kijelentését élénk
derültség követte). A leírt nyolc pontban a verseny-
képesség fejlesztése, a gazdaság fejlesztése nem
igazán jelenik meg, folytatta. föl kell készülni arra,
hogy minden Uniós pénzt teljesen fölhasználjunk.

Amikor még nincs elkészített költségvetés nem
tudjuk ide hozni, reagált az elhangzottakra a kor-
mányoldal szóvivõje, és még néhány statisztikai
adatot ismertetett velünk.

A bértárgyalások elõterjesztõje – hagyományo-
san a szakszervezeti oldal, így most is mi nyitot-
tuk meg a vitát.

Mi a teljesítményeknek megfelelõ reálbér növe-
kedést kívánunk elérni, és nem akarunk belemenni
inflációs vitába, kezdte a téma fölvezetését a szó-
vivõnk. A bérmegállapodás értékének a megtartá-
sára szeretnénk garanciákat kapni. A kormány-
zati elõterjesztésekbõl 6 %-os centrumra tudunk
következtetni, de szerintünk a bérajánlásnak 6
%-ról kell indulnia és az emelés 9 %-ig terjedhet.
Kiinduló feltétel a 4 %-os reálbér növekedés. Mi-
nimálbérnek 62 000 Ft-ot javaslunk, bár ennél
nagyobbat is indokoltnak tartottunk. Itt nagyon
szûk a mozgásterünk jegyezte meg végül, de azt
még hozzátette: most nem teszünk javaslatot egy
minimálbér tarifára.

A minimálbér javaslat az oldal külön javaslata,
vette át a szót az ASZSZ képviselõje, de a béraján-

lás nem. Itt szövetségünknek külön javaslata van,
folytatta. Majd elmondta, hogy õk is érdeketek a
4%-os reálbér növekedésben, de más módon.

A munkavállalói oldal öt képviselõje egybehang-
zóan bruttóbér megállapodást akar, vette vissza
szót a szóvivõnk..

Egyetértünk azzal , hogy minél objektívabb alap-
ja helyezzük a megállapodást, vette át a munkál-
tatók szóvivõje a szót. Oldalunk gondolatmenetét

el tudják fogadni, és támogatják a 4,5%-
ot, folytatta. A reálbérben való megálla-
podás nem igazán értelmezhetõ a szá-
mukra, ezért õk nominál béremelésrõl
kívánnak tárgyalni és megállapodni. Mi-
nimálbér javaslatunkkal azonban nem
értenek egyet. Õk 54 Ft-ot javasolnak,
zárta le a hozzászólását.

Szerencsére náluk is volt, aki kihúzott
a sorból. A VOSZ képviselõje bejelentet-
te, hogy nem értenek egyet a kötelezõ mi-
nimálbérrel. Õk a háromelemes minimál-

bért preferálják, ugyanis a szakképzett munkaerõ-
nek nagyobb minimálbért kívánnak kiajánlani.

Lehet egy adott év adott helyzetét kalkulálni a kö-
vetkezõ évre, de ez egy újabb gyakorlat lenne, szólt
közbe kormányoldal elnöke. Tavaly 6-6,5 %-os inf-
lációval kalkuláltak, de 7-8 %-os bérajánlást tettek.
Véleményük szerint is bruttóbérben kell megálla-
podni. A bérajánlásnál kérdés, hogy egy szám, vagy
tól-ig határ legyen. Továbbra is szükség van a mini-
málbérre, és arról az OÉT-ben kell megállapodni,
és ebben a legkevésbé a kormánynak van szerepe.
A szakszervezetek, túl magasan, a munkáltatók túl
alacsonyan tartják a minimálbért. a minimálbért a
bérajánlás mértékénél magasabban kell emelni.

Egy hosszabb távú gondolkodást kell elindítani,
vette át a szót oldalunk szóvivõje. A minimálbér
emelése alulról nyomást gyakorol a bérek általá-
nos emelésére. Nem akarjuk eltüntetni a minimál-
bér környékén fizetõ ágazatokat. Fontos, hogy az
átlagkeresetnél jobban növekedjen a minimálbér.

Szóvivõnket erõsítendõ még ketten szólaltak meg
az oldalunkon, majd ismét a munkáltatókhoz
került a szó.

Sávos megoldást, valamilyen szûk sávban el tu-
dunk képzelni, mondta a szóvivõjük, és 4,5 %-ot
tudnak támogatni. A minimálbérnél érti, hogy a kor-
mány középen áll, de a kormány gondolatmenetével
nem ért egyet mondta. Majd azt is hozzátette, hogy
oldaluk nem ért egyet a többes minimálbérrel.

Õt is megtámogatták vagy ketten az oldalukról
hangsúlyozva, hogy mennyire szûk a mozgásterük.

A kormányoldal elnöke szomorúan konstatálta,
hogy a dolgok lerövidítésére irányuló javaslata ku-
darcba fulladt. A felek ragaszkodnak a vitához. Meg-
erõsítette, hogy sem õ, sem a kormány nincs meg-
sértõdve, sõt kifejezetten szeretik a tárgyalásokat.
Tudomásul veszi, hogy az EHO (egészségügyi hoz-
zájárulás) jelentõs feltétele a minimálbér megálla-
podásnak (legalább is a munkáltatók részérõl).
Végül megjegyezte, hogy a 62 000 Ft túl nagy, õk
57-58 000 Ft-os minimálbérrel számolnak.

Végül megállapodtunk abban, hogy október 8-a
lesz a következõ forduló napja, és elmentünk haza.

Q-ti

�����
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RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Kinek mennyi maradKinek mennyi maradKinek mennyi maradKinek mennyi maradKinek mennyi marad
a zsebében?a zsebében?a zsebében?a zsebében?a zsebében?

Avagy: Mekkora költségvetési teher a közalkalmazottak béremelése?
A nagyvállalkozók szemében immáron két éve szál-

ka a 2002-es közalkalmazotti béremelés, a közgaz-
dászok és politikusok egy része rendszeresen elmond-
ja, hogy a gazdasági állapotok azért ilyenek amilye-
nek, mert a gazdaság belerokkant (a gazdaságot
megviselte) a kormány túlvállalta magát, a 2002-ben
végrehajtott, átlagosan 50 százalékos közalkalmazotti
béremeléssel. Ez a vélemény mostanában ismét meg-
jelenik a napilapok értékeléseiben. Mindenütt a költ-
ségvetés kiadásának óriási növekedésérõl szólnak,
de azt nem szokták emlegetni, mekkora bevételhez
jutott ezzel a béremeléssel az államkassza. (Egyik
zseb-másik zseb tipikus esete.)

A szakszervezetek minden tanácskozás alkalmá-
val – ha szükséges – nagyra értékelik, elmondják,
milyen fontos és helyes volt ez az emelés, a szük-
séges kört sohasem mulasztják el.

És igazuk van. Azt azonban még egyetlen pénz-
ügyértõl sem hallottuk felemlegetni, hogy ebbõl az
emelésbõl mennyi haszna volt a költségvetésnek.

Nézzük a számokat.
Az egyszerûség számára 500 milliárd forinttal

számoltam, ehhez közeli érték volt, amennyibe a
közalkalmazottak bértáblájának emelése került,
járulékokkal együtt.

Ebbõl a munkáltatók befizették a 32 százalék-
nyi járulékot, 18 százalék nyugdíjjárulékot  (68,2
milliárd, 11 százalék egészségbiztosítási járulékot
(41,7 milliárd), és 3 százalék munkaadói járulé-
kot (11,3 milliárd).

Ezután maradt 378,8 milliárd forint a béreme-
lésre, járulékok nélkül.

Ebbõl a munkavállalóktól levonták a 8,5 száza-
lék nyugdíjjárulékot (32,2 milliárd), 4 százalék
egészségbiztosítási alapba fizetendõt (15,15 milli-
árd), 1 százalék munkavállalói járulékot (3,78
milliárd), és 38 százalék szja-t (143,67 milliárd).

Nem érdemes azon vitatkozni, hogy hányan érték
el a legmagasabb 38 százalékos adókulcsot, vél-
hetõen elenyészõ azoknak a száma, akik nem.
Az egész számítás azt kívánta bizonyítani, hogy a
Kormány és az Országgyûlés megfontoltan dön-
tött a béremelésrõl. Indokolt volt a béremelés, de
az is pontosan látszik, hogy a kiadások zöme,
több, mint 310 milliárd forint visszakerült a
költségvetésbe. Közel 100 milliárd a nyugdíjpénz-
tárba folyt be, 68 milliárd emelte az egészségügyi
kiadásokra fordítható keretet, és természetesen
a legjelentõsebb tétel, az szja a költségvetés ki-
adási lehetõségeit növelte. Az 500 milliárd forint
36,8 százaléka, csupán 184 milliárd forint jutott
el a közalkalmazottak számlájára.

Ennek ismeretében különösen érthetetlen a
nagyvállalkozók ellenszenve. A közalkalmazottak,
köztisztviselõk létszámának csökkentése az egyik
oldalon jelenthet kiadáscsökkentést, de mintha
nem gondolnának arra, hogy ez egyúttal bevétel-
csökkentést is jelent.

A másik zseb számára.
R. M.

Az átlagbérek reálértékének
változásai az 1989-évihez

viszonyítva
Az x-szel jelölt az MTA kutatóintézetei-

ben dolgozók, a háromszög a közalkalma-
zottak bérátlagainak, a négyszög az orszá-
gos bérátlag, a sarkára állított négyszög az
országos minimálbér reálértékének válto-
zását  mutatja 1989-2004 között.

A reálértékek számításához a KSH által
megadott inflációs értékeket, és
bérátlagokat vettük figyelembe, az MTA ku-
tatóintézeteiben dolgozók  bérátlagának
számításához az MTA Pénzügyi Fõosztályá-
tól kapott adatokat használtuk.

Minimál
Országos
Közalkalma-
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Kirándulás Rhododendron-
virágzás idején

Közel egy éve, hogy megfordult
a fejemben, mi lenne, ha szervez-
nénk egy jó kis intézeti, munka-
helyi kirándulást? Ehhez két do-
log is hozzájárult, úgy gondoltam,
hogy talán az új felállású Kémiai
Kutatóközpont dolgozói szabad
idejükben közelebbi ismeretsé-
gek-re, újabb kapcsolatokra lel-
hetnek. Igyekeztem olyan útvona-
lat és olyan látnivalókat tervezni,
amelyek bemutatják, hogy kis or-
szágunknak is vannak számta-
lan, szinte rejtõzködõ értékei,
amelyekre érdemes felhívni és rá-
irányítani a figyelmet. Így esett a

környezetet igényel, virágzáskor
még emellett meleget is. A kert be-
járatánál egy itthon igen ritka fe-
nyõféle nagyra nõtt érdemes pél-
dányával találkozhattunk, a kí-
nai szúrós-fenyõvel (Cunnin-
ghamia lanceolata), amely szin-
tén a felsorolt kényes igényû élõ-
helyek lakója.

Következõ uticélunk a kámoni
arborétum, amely ma az ország
egyik legbõvebb élõfa-gyûjtemé-
nyével rendelkezõ park, mégis egy
kicsit magára hagyottnak tûnik
a pénztelenség okán. Itt is pom-
pás rhododendronokba botlunk
már az út elején, no meg a sok-
sok egzóta, a hatalmas és igen
nagy hírû fenyõ és örökzöld gyûj-
temény társaságában.

Grandiózus, hatalmas példá-
nyokat rejt a kert igen ritka és
kevéssé ismert fafajokból, így a
tulipánfa (Liriodendron tulipifera)
igen érdemes példányát, magnó-
liákat, a hatalmasra nõtt mocsár-
ciprus (Taxodium distichum) fa-
sort említeném a patak-parton,
de kínai õsmammutfenyõbõl, céd-
rusokból és a japánok féltett
Criptomeria japonica fenyõjéig a
hibatuján át (Thujopsis do-
labrata) még számos további ér-
tékre is lelhetünk. Az országban
egyedül itt díszlik egy árlevelû
mocsárciprus (Taxodium ascen-

dens) is. Az arborétum erénye,
hogy területén faiskolai kertészet
is van, így szinte mindenki bevá-
sárolta a magának kedves és a
fõvárosi árakhoz mérten szolid ár-
fekvésû növényeket. A bonsai
kedvelõknek is jó hír lehet, hogy
erre a célra elõnevelt növényeket
is lehet itt kapni.

Újabb célunk felé indultunk,
Szelestére. A kastélypark szinte
csak felsõfokú jelzõkkel illethetõ,
oly koros és nagyszerû fapéldá-
nyaiért, hársaiért, gyönyörû an-
golpark jellegû telepítésével.
Ottjártunkkor a kastély épp tel-
jes renoválás alatt állott, így csak
a park adott, de az is feledhetet-
len látványt és élményt. Különös
erénye a parknak, hogy a pusztí-
tó huszadik század valahogy el-
kerülte a kertet, így szinte érin-
tetlen valóság az évszázadosnál
idõsebb tartalom. Még egy rend-
kívül fontos ok, amely miatt ezt
az állapotot máig megõrizhette a
kert, hiszen mindig nyitva állt a
falu közössége elõtt a park. Így
az ittlakók még a háború utáni
ínségben sem emeltek fejszét a
fáira, sõt mindig magukénak
érezték, így egyúttal meg is véd-
hették a pusztulástól.

Kirándulócsoportunk megtöltött
egy egész negyvenöt személyes au-
tóbuszt, így még az írásom elején
említett közös élmény és együtt-
lét is nagyon jól sikerült ezen a
két napos hétvégén.

Gulyás László (MTA KK)
A fotókon a jeli arborétum

növényei láthatóak.

választás április közepére és a
szervezõ plakát mottójául: ”Dend-
rológiai barangolások Vas megye
arborétumaiban és kastély-park-
jaiban Rhododendron -Havas-
szépe- virágzás idején”.

Az elsõ látnivalót nyújtó megál-
lónk Jeli, a Kámtól alig négy ki-
lométerre lévõ arborétum, amely
leginkább a csodaszép márciusi
rhododendron virágzásáról neve-
zetes. Ilyenkor, március közepén
a bokrok csupán hatalmas, rend-
kívül változatos színû virágkupo-
láknak látszanak, némelyek még
illatukkal is elárasztják az egyik
ámulatból a másikba esõ látoga-
tókat. Több órányi álmélkodás-
sal jártuk a “kertet”, amely ma
már hatalmas kiterjedésû, ko-
moly és bõséges fagyûjteménnyel
is rendelkezik, mind egzóta, mind
hazai honos fákból szinte min-
den létezõt megtalálhatunk,
amely az éghajlatunkat elviseli. S
ezt koronázza a rengeteg havas-
szépe, amely sajnos hazai viszo-
nyok között csak kevés élõhelyen
képes megmaradni, hiszen erõ-
sen savanyú talajt, párás, árnyas
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A titkárok a legutóbbi összejövetelünkön abban egyeztek meg, szervez-
zünk közös szakszervezetis hajókázást a Dunán, valamikor gyermeknap
tájékán. Akinek kedve van egy kellemes közös délutánt eltölteni a Dunán,
kerekedjen fel – egyedül, a párjával vagy a gyerekeivel, unokáival – és
jöjjön velünk!

Találkozó június 11-én, szombaton délután a Szent István parki
hajóállomáson, beszállás fél 3-3 között.

Terveink szerint a Dunán mindkét irányába megyünk, 6 órára érkezünk vissza
a Szent István parki megállóba (itt ingyenes a parkolás). A hajó kényelmes,
nyitott és fedett része egyaránt van. Büfé lesz, az a hajóbérléssel együtt jár.

Kérjük, ha szívesen jönnének, legyenek szívesek a tudosz@interware.hu címre
küldjenek egy üzenetet, vagy jelentkezzenek a munkahelyük TUDOSZ titkárá-
nál.

A hajó bérleti díját a tagdíjakból fizetjük, ezért a kirándulás a tagoknak
és a családtagjaiknak természetesen ingyenes.

R. M.

Az önkéntes egészségpénztárak napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségügy finanszírozás-
ban. Ennek a piacnak az egyik meghatározó szereplõje az UNIQA Egészségpénztár, melynek taglétszáma
megközelíti a 20 000 fõt, valamint a jogszabályi lehetõségeknek maximálisan teret adva  közel 5000 szolgál-
tatási helyen várja tagjait.

Pénztárunk különleges elõnye, hogy az UNIQA Biztosító nemzetközi tapasztalataival segíti, hiszen az egész-
ségvédelemre, megelõzésre szakosodott és ezzel vált Ausztria legnagyobb biztosítójává. Az UNIQA Biztosító
Rt. támogatása és tõkeereje, a pénztár munkatársainak több éves szakmai tapasztalata, orvos-szakmai háttere
egyedülálló biztonságot nyújt a pénztártagok, munkáltatók és szerzõdött szolgáltatói számára.

A nyugodt jövõért
Az Ön nyugdíjpénztára az egyetlen olyan, a közszolgálati dolgozók befektetését kezelõ nyugdíjpénztár Ma-

gyarországon, amely mögött egy multinacionális nagyvállalat áll.
A közszolgálati jogviszonnyal rendelkezõ pénztártagjainkat az UNIQA Biztosító Rt. is kiemelt figyelemmel

kezeli. Egyes biztosítási termékekbõl (casco, kötelezõ, lakás) kedvezményt nyújt tagjai részére (8-15%).

2005. március 01-tõl június 30-ig akciót hirdetünk.
Az akció ideje alatt minden új belépõ ajándékban részesül!
Ezen felül bármely közigazgatási szervnél dolgozó pénztártagjaink között (minimum 50 db új belépés esetén)

egy-egy DVD lejátszót sorsolunk ki.

A sorsolás idõpontja 2005. július 30.
A szerencsés nyerteseket levélben értesítjük.
Kérdéseikkel, problémáikkal készséggel állunk rendelkezésre a (06 1) 469-3646-os közvetlen telefonszámon.


