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Szép karácsonyt és boldog új esztend ő t kíván 
minden olvasónak és családjának 

a TUDOSZ elnöksége 

Biztató 
Nehéz vajúdás közben született meg ez a karácsony. Mintha el-

szoktunk volna, nemcsak az eredményt ígérő , értelmes munkától, 
de az ünnepekt ő l is. Két rohanás között már csak pillanatnyi szünet 
lehetséges, de lelkünk mélyén készülünk valami szép, közös él-
ményre, ami sok embernek ugyanazt jelenti, bizony egyre szokatla-
nabb. Magányos szigetek vannak, családi kuckók, didergést ő l fél ő  
kicsi fészkek, amelyeknek a lakói talán még tudnak szép szavakkal 
szólani egymáshoz, ám hogy angyal szálljon át a városok és falvak 
felett, manapság szinte reménytelen. 

Igen, a remény hiánya a legfájóbb. Bizonyára nem véletlen, hogy 
a régi falvédő kön jelszóvá koptatott cél, a hit, remény, szeretet" 
koszorújában éppen a reménység van fő  helyen. Mert aki hisz, azt 
valójában semmi földi baj nem érheti. Ha éhez ő  oroszlánok elé vetik, 
ott sem retteg. Ha máglyára hurcolják — akár a hit nevében —, 
vagy a kivégz ő osztag el ő tt áll, akkor is erő t ad számára valami meg 
nem magyarázható hatalom, amellyel minden körülmények közt 
beszél ő  viszonyban marad. 

És a szeretet? Ez a mindnyájunkban benne lappangó, mégis oly 
könnyen tovaillanó érzés? Amelyet most, karácsony körüli id ő kben, 
s ű rítve kellene ápolni? Hej, Uram, de magasra állítottad a mércét, 
amikor a legf ő bb parancsolatot kimondtad: szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat. Mintha az egész teremtés nem ennek a parancs-
nak engedelmeskedne, s a leggyarlóbb lény, az ember, különösen 
nem. Marad tehát az örök küzdelem, f ő ként önmagunkkal, hogy 
legalább törekedjünk a tökéletesség felé. Bár el soha nem érhetjük. 

Hív ő knek és hitüket keres ő  embereknek, szeretetben elomlóknak 
ás kérgesebb szív ű eknek közös erő ket ad a remény, hogy van jobb, 
boldogabb, értelmes jöv ő . Mint ama mesebeli állat, amely megy az 
orra el ő tt incselked ő  répa után, el sose éri, de mégis vágyódik utá-
na, konokan, rendületlenül. Mi is szeretnénk tudni valami értelmes, 
elérhet ő nek t ű n ő  célt, amiért érdemes végigküzdeni a keserves 
hétköznapokat. És jaj az álombakóknak, akik a holnap reménységét 
svindlizik el a meggyötört sokaságtól. 

Akit megérintett a betlehemi csordapásztorok kisdedet köszönt ő  
data, ez most kegyelemben élhet, hiszen a jászol melege még a 
szívünkben ég. S akinek csak egyetlen estére jutott meleg étel —
jaj, de sokan vannak, egyre többen! —, ő ket is vigasztalhatja a 
remény, hogy átéltünk már ennél cudarabb id ő ket, legy ű rjük tehát a 
mostani bajokat is. Százados óhaj válhat ím valóra: szabad nép tesz 
csoda dolgokat. Szabadságunk már adott, s a csodák lehet ő sége 
önmagunkban rejlik. 

Most a leghosszabbak a napok, ezután elindulhatunk a fény felé. 
Kusza id ő ket hagyunk a hátunk mögött, összezavarodtak és el is 
tompultak a gondolataink. Leltárt mindenkinek önmagának kell ké-
szítenie, ezek most a számvetés percei. S ha ezer zsibbadt vágyból 
lesz végül is egy közös akarat, akkor esztend ő  múltán elmondhatjuk 
majd, hogy lidérces álom volt csupán rosszkedvünk tele. 

— Andódy Tibor — 

Küldöttértekezlet 

December 8-án a Mű egyetemen tartotta az 
ÉSZT 1994. évi küldöttértekezletét, amely a 
hagyományoknak megfelelő en ez évben is 
munkaértekezlet volt. Ezt erő sítette meg az 
ülésen elfogadott napirend is, mely szerint a 
tanácskozás témája a Beszámoló az 1994. év 
munkájáról, valamint az ÉSZT tárgy évi gaz-
dálkodásról volt. Ezt követte a Számvizsgáló 
Bizottság jelentése, valamint a jöv ő  évi prog-
ram, és feladatcsomag ismertetése. A kiala-
kult szokásoknak megfelelő en a tégy évi be-
számolót a leköszön ő  soros elnök, dr. Kis 
Papp László, az FDSZ elnöke tartotta, míg a 
jövö évi programot a hivatalba lépő  soros el-
nök, dr. Vígh László, az AOKDSZ elnöke is-
mertette. 

Az írásban kiadott beszámolót és a progra-
mot, valamint azok szóbeli kiegészítését élénk 
vita követte, amelynek f ő  témája a napokkal 
azelő tt elfogadott ÉT-megállapodás volt. A 
hozzászólók, bár többségükben tudomásul vet-
ték, hogy a szakszervezeti vezet ő k a novem-
ber 25-27-i ÉT-n a lehető  legkevésbé rossz 
megoldást fogadták el, de többen is kifejtet-
ték, hogy az ÉSZT hatáskörébe tartozó 
munkavállók többségének a bérhelyzete ka-
tasztrofális, amin rövid idő n belül változtatni 
kell, mert a terület és az itt dolgozók egész-
séges fejlő dését akadályozza. 

A napirendek megkezdése elő tt a küldött 
értekezlet tagjai örömmel üdvözölték a Társa-
dalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetét, 
hogy elő ző  napi kongresszusi döntésük alap-
ján teljes jogú tagként csatlakoztak az ÉSZT-
hez. 

Vendégként részt vett a tanácskozáson az 
ILO közép- és kelet-európai referense, a Liga 
elnöke, a SZEF egyik ügyvivő je, valamint a 
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszer-
vezetének a képviselő je is. 

A küldöttértekezlet egyhangú döntéssel el-
fogadta a beszámolókat, az 1995. évi progra-
mot, és felhatalmazta az elnökséget az ope-
ratív végrehajtásra. 

!önben az az alkotó értelmiség, amelynek dönt ő  
többsége ma is a közalkalmazotti szférában dol-
gozik, menthetetlenül lemarad, és végül anyagi 
és erkölcsi tekintetben egyaránt ellehetetlenül. 

Az érdekvédelem ügye ilyen módon fonódik 
össze az ország stratégiai érdekeivel. Valaki egy-
szer ezt mondta: „meg akartok gazdagodni? Ala-
pítsatok egyetemeket!" Nos, Magyarországon, 
amely köztudottan nem a természeti kincsek or-
szága, nem rejlik a földben hatalmas olajvagyon 
ás nincsenek tömegesen, jól m ű köd ő  ipari nagy-
üzemek sem, a felemelkedés egyetlen komoly 
esélye a szellemi alkotó tevékenységben találha-
tó. Ezt az országot most: az ezredvégen a kuta-
tóintézeteknek, az egyetemeknek, a foiskoláknak, 
az innovációs m ű helyeknek kell felemelniük az el-
maradottságból. Az Ertelmiségi Szakszervezeti Tö-
mörülés küldöttgy ű lése és az ott megfogalmazott 
tervek, kívánságok ezért nem pusztán egy társa-
dalmi réteg érdekeinek védelmét szolgálják. En-
nél többet, azt, hogy magabiztos és eredményes 
alkotó értelmiségünk legyen, amely képes arra, 
hogy megalapozza a felemelkedést. 

Az Európai Unió „Eastern and 
Central Europe 2000' című  nem-
zetközi programja keretében készült 
tanulmányokat ad közre az Akadé-
miai Kiadó „Kelet-Közép-Európa: 
honnan — hová?' című  kötetében. 
A vállalkozás érdekessége — és 
egyúttal ez ad kiemelkedő  fontos-
ságot a munkának —, hogy Ma-
gyarország, Cseh ésSzlovák Köz-
társaság kétszáz kutatója és szak-
embere készített hozzá 128 háttér-
tanulmányt, s a kötet megírásában 
és összeállításában az MTA Világ-
gazdasági Intézetének munkatársai 
játszottak f ő szerepet, ő k a szer-
kesztő k is. Inotai András, az inté-
zet igazgatója úgy véli, hogy a 
könyv tartalma megfelel kihívó cí-
mének. Az egyik varsói kutatóinté-
zet kezdeményezésére született 
tudományos munka 1993 elejétő l 
egy éven át tartott, így a páratlanul 
gazdag, közel 100 oldalas adattá-
rat, amely a 80-as évekkel kezdő -
dik, 1993 nyarával zárták. 

Közgazdászok, demográfusok, 
szociológusok és a szociálpszicho- 

lógia mű velő i dolgoztak az angol 
nyelvre lefordított háttéranyagon. A 
kötetben megjelent tanulmányokat 
a témavezető k írták az interdisz-
ciplinaritás jegyében. A nemzeten-
ként eltérő , igen heterogén képet 
— érthető en — nem vonták össze 
egységes egészbe. Minden ország 
önelemzése öt területet ölel fel: 
áttekinti a gazdasági, a politikai, a 
társadalmi, az oktatási és tudomá-
nyos, valamint a regionális folya-
matokat. 

A kutatók Magyarországra vonat-
kozó következtetése reálisan opti-
mista. A transzformációs válság, il-
letve meghaladásának jelei már mu-
tatkoznak, úgy t ű nik, az átalakulás 
sokkhatásait megemésztette a gaz-
daság. Az erő södő  dinamizmus és 
beruházási tevékenység ellenére a 
tudósokban él a kétely, vajon csak 
a válság első  szakaszán, vagy egé-
szén túljutottunk-e. Miután a gaz-
dasági és társadalmi ciklusok nem 
fedik egymást, s az utóbbiak kissé 
késlekedve követik az eseménye-
ket,. lehetséges, hogy a társadalmi 

gondok késő bb jelentkeznek. A 
transzformáció és a modernizáció 
kérdéskörében az a véleményük 
alakult ki, hogy az átalakulás első  
szakasza sikerült, a modernizáció-
hoz azonban középtávú stratégiai 
programra van szükség. 

A kötet megjelenése alkalmából 
tartott sajtótájékoztatón az újságírók 
az Európai Unióhoz történő  csatla-
kozás kérdését feszegették. Mind 
Inotai András, mind Ehrlich Éva 
kötetszerkesztő  annak a vélemé-
nyének adott hangot, hogy a nyu-
gat sokallja a visegrádi országok 
csatlakozásának árát, holott e négy 
ország részvétele az unióban éven-
te, hozzávető leg 18 milliárd dollár-
ba kerülne, ami az EU-tagok 1 szá-
zalékos GDP-növekedésének mind-
össze egynegyedét teszi ki. A fo-
lyamatot szükségszer ű nek és feltar-
tóztathatatlannak ítélték. Kifejtették: 
a Nyugat azon tévhite, hogy a gaz-
dasági modernizáció és a térség 
biztonságpolitikája szétválasztható, 
bizonyosan múló illúzió. Magyaror-
szágnak viszont elemi érdeke, hogy 
modernizációs stratégiáját össze-
kapcsolja a csatlakozásra való fel-
készüléssel. 

Kelet-Közép-Európa távlatai 

Pomogáts Béla: 

Értelmiségi érdekvédelem 
Küldöttgy ülést tartott az ÉSZT: az Értelmiségi 

Szakszervezeti Tömörülés. Az ilyen értekezletek 
immár hagyományosan számot vetnek azzal, hogy 
a társadalom, a kormányzat miként becsüli meg —
anyagi és erkölcsi értelemben — az értelmiségi mun-
kát. Ez a számvetés mindig keser ű , ső t egyre kese-
r ű bb: az alkotó értelmiség, a tudományos kutatás-
ban és a fels ő oktatásban tevékenyked ő  réteg (61( 
tömörülnek az ÉSZT soraiban) mind kiszolgáltatot-
tabbnak érzi magát abban a kíméletlen küzdelem-
ben, amely a költségvetési pénzek elosztása körül 
folyik. F ő hivatású jövedelme mindinkább elmarad a 
vállalkozói csoportok keresetét ő l és id ő nként sanda 
politikai kijelentések célozgatnak arra, hogy ugye-
bár az értelmiségi munka nem „termel ő tevé-
kenység", ezért az országnak igencsak meg kell fon-
tolnia azt, hogy milyen színvonalon „tartja el" a szel-
lem embereit. 

Holott az értelmiségi munka, amellett, hogy 
fels ő fokú oktatás, egyáltalán oktatás és tudományos 
kutatás nélkül közvetetten semmiféle gazdaság nem 
képzelhet ő  el, közvetlenül is részt vesz a piacképes 
gazdasági (külkereskedelmi) eredmények megala-
pozásában. Könnyen ki lehet mutatni, hogy mindab-
ban, amit a magyar gazdaság a nemzetközi árufor-
galomban, vagyis az ország leginkább stratégiai ága-
zatában produkál, igen nagy hányaddal van jelen a 
szellemi munka: a kutatás és az innováció. Az ér-
telmiségi munka egyáltalán nem a nemzetgazdaság 
luxusa, amelyet úgymond, gazdag országok meg-
engedhetnek maguknak, a szegények azonban job-
ban teszik, ha takarékoskodnak vele. Ellenkez ő leg, 
igen sok ország tapasztalata tanúsítja, hogy a szel-
lemi alkotó munka lehet ő ségeinek és intézményei-
nek: a kutatóm ű helyeknek és az egyetemeknek a 
létrehozása, akadálytalan m ű ködése,,a legjobb gaz-
daságpolitika és a legcélszer ű bb befektetés. 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés küldött-
értekezlete is ennek a meggy ő z ő désének a jegyé-
ben alakította ki a szervezet jöv ő  évi terveit. Ezek-
nek a terveknek a középpontjában a hatékony ér-
dekvédelmi munka áll, ennek pedig az Érdek-
egyeztet ő  Tanács a fóruma: a küzd ő tere, ás a ha-
marosan létrehozandó országos társadalmi-gazda-
sági megállapodás lehet a kerete. Az érdekegyezte-
tés folyamatában mindenekelő tt azt kellene elérni, 
hogy az értelmiségi munkakörökben foglalkoztatott 
közalkalmazottak jövedelmét az infláció ne eméssze 
fel. 

Amikor két esztendeje a közalkalmazotti törvény 
és a vele együtt járó bérezési rendelkezés: a köz-
alkalmazotti bérskála megszületett, kialakult egy 
alapösszeg, amely az értelmiségi közalkalmazottak 
fizetésének kiindulásául szolgált. Ezt akkor a hiva-
talosan rögzített minimálbér összege szabta meg. A 
bérminimumon azóta több alkalommal is javítani 
kellett, a közalkalmazotti bérskála alapegysége vi-
szont a legutóbbi id ő kig változatlan maradt, és csak 
az Érdekegyeztető  Tanács utolsó tárgyalásain sike-
rült rajta valamicskét javítani. összege így is két-
ezer forinttal marad el a hivatalos bérminimumtól, 
ami különben januártól majd megint emelkedik. 
Éppen ezért azt kellene elérni, hogy a közalkalma-
zotti bérskála alapegysége, az eredeti jövedelem-
alakítási elgondolás értelmében, mindig automati-
kusan kövesse a hivatalos bérminimumot. Máskü- 

Bridget Rieley: Fényjelenség 



A tudományos teljesítmény mérése elő l nem lehet kitérni (II. rész) 

Megalakult az Akadémia kutatásértékelési bizottsága, amely az MTA-nak törvényben elő írt kötele-
zettségévé teszi, hogy rendszeresen értékelje a tudományos kutatás eredményeit (3. szakasz c.). 
A bizottságot a 11 tudományos osztály 1-1 képviselő je, a titkárság Illetékes munkatársa, Solymossy 
Frigyes és Braun Tibor, a rektori konferencia 3 képviselő je, valamint az OTKA és az OAB (Orszá-
gos AkreditácIós Bizottság) képviselő i alkotják. A bizottság elnöke Berényi Dénes, társelnöke 
Láng István és Abádi Zoltán. Elmúlt havi lapszámunkban Berényi Dénes többek között arról be-
szélt, hogy lehet-e mérni a szellemi és ezen belül a tudományos teljesítményt, miért van egyáltalán 
szükség a tudományos teljesítmény értékelésére. Szólt még az akadémiai kutatásértékelési bizott-
ság feladatairól. 

Lobbylistán 
a TUDOSZ 

Az Országgy ű lés Házszabályának 
eleget téve, szakszervezetünk be-
jegyzését kérte az országos érdek-
képviseleti és társadalmi szervek 
jegyzékébe. A mellékelt levél sze-
rint a bejegyzés megtörtént. A Ház-
szabály szerint a Parlament Bizott-
sági ülésein csak a fent említett 
jegyzékben szereplő  szervezetek 
vehetnek részt. 
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2 SZÓSZÓLÓ 1994. DECEMBER 
— ..Hogyan foglalható össze az 

akadéml kutatásértékelési bizottság 
feladata (miután októberi lapszá-
munkban kifejtette, hogy a teljesít-
mény mérése nem kampányfeladat)? 

— Az értékelési folyamat soha nem 
záródik le, és a vizsgálandó terület is 
óriási — mint már láttuk —, kezdve az 
egyéni teljesítmény értékelését ő l a 
különböző  metszetekig. A módszerek 
is folyamatosan tökéletesednek a vi-
lágszerte folytatott ilyen irányú kutatá-
sok és gyakorlat alapján, és állandóan 
új és új szempontok merülnek fel. Azt 
is meg kell említeni, hogy az új akadé-
miai törvény az akadémia kötelessé-
gévé teszi az országban folyó kutatási 
tevékenység értékelését, amelyhez 
ennek a bizottságnak a munkája is 
hivatott segítséget nyújtani. 

A bizottság megalakulásakor körvo-
nalazta saját feladatait, és abból indult 
ki, hogy nem kíván utasítani és diktál-
ni, ezt nincs is módja megtenni. A fel-
adata els ő sorban a nemzetközi és 
hazai fejlemények figyelemmel kíséré-
se és áttekintése a kutatás értékelése 
terén. A bizottság által összegy ű jtött 
anyag és vita alapján a hazánkban 
eddig végzett értékelésekr ő l a közeljö-
v ő ben fog megjelenni egy áttekintés a 
Magyar Tudomány c. lapban, amely tu-
lajdonképpen a hazai kutatói közösség 
„hivatalos lapjának" tekinthető . 

Az egyik feladat tehát annak regiszt-
rálása, hogy eddig mi történt. A másik 
feladat végigjárni a kutatásértékelés 
„hierarchiájának" egyes fokozatait, és 
megvitatni, hogyan lehet a tudományos 
teljesítményt mérni az egyes szinte-
ken, illetve területeken. A bizottság 
abban állapodott meg, hogy minden-
képpen az egyéni tudományos teljesít-
mény értékelésének alapelveivel és 
módszereivel kell kezdenünk a mun-
kát. Ha err ő l sikerül kialakítani egy kö-
zös álláspontot, akkor azt széles kör-
ben meg kell ismertetni a kutatói kö-
zösséggel, és meg kell ismerni az 
„értékelendő '.  véleményét, valamint ja-
vaslatait is. Ez a kör természetesen 
nemcsak az akadémiai és egyetemi ku-
tatókat, hanem minden tudományos fo-
kozattal rendelkező  kutatót magában 
foglal. A párbeszédre a kutatók részé-
r ő l is igény van a korábbi felmérések 
tanúsága szerint, hiszen nekik is jo-
guk van beleszólni abba, hogyan mér-
jék munkájuk eredményességét, és 
annak szempontjairól ne utólag érte-
süljenek csak. 

Az, hogy ki, illetve milyen szervezet 
értékel, országonként különböz ő  a 
nemzetközi gyakorlatban. Vannak in-
tézmények és egyéb kutatóhelyek, 
amelyek folyamatosan értékelik saját 
tevékenységüket. Az alapítványok illet-
ve a kutatást anyagilag támogató szer-
vezetek is végeznek értékelési tevé-
kenységet. Vagyis általában az érté-
kel, aki valamilyen formában kezdemé-
nyezi vagy támogatja a tudományos te-
vékenységet. Egyes országokban, mint 
például Franciaországban, ez az érté-
kelés nemcsak a tudományra és ezen 
belül a tudományos kutatásra terjed ki,  

hanem a társadalom életének szinte 
valamennyi szférájára, mint pl. a köz-
igazgatásra vagy az iskolarendszer 
mű ködésére. Ez azonban nem általá-
nos gyakorlat. Itt az értékelést egy füg-
getlen, valamiféle állami számvev ő -
székre emlékeztet ő  hatóság végzi. 
Ennek az intézménynek a tagjait meg-
határozott idő tartamra választják meg, 
hogy az összefonódásokat vagy egyes 
korrupciós vádakat elkerüljék. 

Meg kell említenünk, hogy van elő -
zetes értékelés és van utólagos érté-
kelés. Ha például egy kutató tudomá-
nyos pályáját értékelik, akkor az érté-
kelés alapja a teljes korábbi életmű . 
Ha azonban pályázati pénzeket oszta-
nak szét, akkor azt kell vizsgálni, hogy 
mekkora esélye van a javasolt kutatá-
sok sikeres teljesítésének, és megvan-
nak-e a szükséges elő feltételek. 

A bizottságnak tehát ismernie kell 
mindazt a tapasztalatot, amelyet a 
különböző  külföldi és hazai vizsgála-
tok révén szereztek, valamint ki kell 
kérnie valamilyen formában a hazai tu-
dományos közösség véleményét is. A 
tervek szerint a bizottság a kidolgozott 
ajánlásokat és szempontokat folyama-
tosan közzéteszi a Magyar Tudomány-
ban, valamint késő bb a hosszabb-rö-
videbb cikkeket együttesen könyv alak-
ban is meg kívánja jelentetni, hogy az 
érdeklő dő k mindent megtaláljanak egy 
helyen. 

A kidolgozott alapelvek akkor fognak 
igazán vizsgázni, ha majd a kutatások 
anyagi támogatása is ezek alapján 
kerül szétosztásra. Ebbő l a szempont-
ból különösen fontos volt az Országos 
Tudományos Kutatási Alap (OTKA) lét-
rehozása és a pályázati rendszer be-
vezetése. 

Ez a változás valóban óriási jelentő -
ségű  volt az egész magyar tudomá-
nyos közösség számára. A korábbi 
intézmény finanszírozásnak a lényege 
az volt, hogy az intézet alapellátását 
valamikor valamilyen megfontolások 
alapján eldöntötték — az általában 
„ködbe veszett", hogy hogyan —, és 
aztán ezt módosítgatták kis mértékben 
akkor is, amikor már az eredeti szem-
pontok teljes feledésbe merültek. Az 
elosztás rendszere „valahogy" kiala-
kult, de a kiindulásra általában már 
nem emlékeztek. Ez az elosztási mód-
szer nyilvánvalóan nem ismerte el a 
teljesítményt, a kiemelkedő ek és a 
gyengék egyaránt részesültek a támo-
gatásban. Oriási elő relépés volt ezért 
1985-ben az OTKA bevezetése az aka- 

démia keretén belül, amellyel messze 
megel ő ztük a régió országait, és lé-
nyegében az európai gyakorlatot ve-
zettük be. Két-három éve azonban az 
OTKA függetlenné vált. Fejlett és fej-
lettségre törekvő  országokban nem is 
lehet elképzelni más elosztási mód-
szert, mint a pályázaton alapulót. 
Amelyik tudományos közösség vagy 
csoport erő s, tehetséges, jó ötletei 
vannak és sikeres, az megkapja a 
kutatási lehet ő séget, a gyenge és 
rosszul dolgozó csoportok pedig el-
sorvadnak. Tehát nem az intézmény 
egésze, hanem az eredményt produ-
kálók részesülnek a támogatásban. 

Az érdekesség kedvéért meg kell 
említeni, hogy a híres német Max 
Planck Intézetek hálózatában minden 
évben megsz ű nik 2-3 intézet, míg 
ugyanakkor újakat is alapítanak. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy a kutatók 
feltétlenül az utcára kerülnek, hanem 
a tudomány fejlő désének megfelel ő en 
az intézményhálózat követi a fejlő dést, 
és nem merevedik meg. Ha vissza 
akarnánk térni valamiféle régi finanszí-
rozási rendszerre, akkor azzal nem-
csak a magyar tudománynak, hanem 
az egész országnak ártunk. A mi elő -
nyünk e vonatkozásban a környező  
országokkal szemben abban van, hogy 
mi 1985 óta már megszoktuk ezt a kor-
szer ű  pályázati rendszert. 

— Az utóbbi idő ben többször Is 
szóba került az OTKA módosítása, 
Illetve valamiféle felügyelet alá he-
lyezésének a lehet ő sége. 

— Nemrégen találkoztam Andorka 
Rudolf akadémikussal, az OTKA elnö-
kével, aki az újságokból értesült arról, 
hogy ilyen kérdések napirenden van-
nak! Micsoda óriási eredmény volt, 
hogy az OTKA a költségvetés egy 
állandó tétele lett, és azzal senki nem 
manipulálhatott. Azt hiszem, mindenki 
számára nyilvánvalónak kell lennie, 
hogy az OTKA pályázati rendszere 
egyrészt a tudomány érdeke, másrészt 
az Európához való csatlakozás alap-
vető  feltétele. Talán azon is érdemes 
elgondolkodni, hogy a széthullóban lév ő  
volt szovjet tudományos élet megsegí-
tésére a nyugati országok szinte trivi-
ális módon Nemzetközi Tudományos 
Alapítványt (International Science 
Foundation, ISF) és pályázati rendszert 
hoztak létre, amely az elmaradott, 
pazarló és korszer ű tlen elosztási rend-
szer egyetlen európai alternatívája. 

Ha Európához akarunk csatlakozni, 
akkor el kell fogadnunk azokat a  

normákat is, amelyeken a nyugat-eu-
rópai országok mű ködése alapul az 
élet különböz ő  területein! A józan ész 
is megköveteli, hogy a teljesítmények 
alapján a kiemelkedő ket kell támogat-
ni, nem pedig kontraszelekciót lehető -
vé téve a gyengét megmenteni! Tudo-
másul kell venni, hogy a modern tudo-
mány egyike a legkompetitívebb em-
beri tevékenységnek! 

— Az elő bbi meggondolások Is-
meretében az olvasót bizonyára az 
Is érdekli, hogy a magyar tudomány 
milyen helyen áll nemzetközi össze-
hasonlításban. 

— Köztudomású, és sokat is beszé-
lünk róla, milyen sok magyar szárma-
zású Nobel-díjas tudós van. Attól füg-
gő en, hogy kit tekintünk magyar szár-
mazásúnak, igen nagy számokat is pro-
dukálhatunk. Még nagyobb azoknak a 
magyaroknak a száma, akik nem No-
bel-díjasok ugyan, de külföldön értek 
el látványos tudományos karriert. Az 
azonban kevésbé közismert, mennyi ki-
váló tudós van azok között is, akik itt-
hon élnek! Ezt is számos módszerrel 
lehet vizsgálni, és a különféle vizsgá-
latokból kiderül, hogy a magyar tudo-
mány a ráfordításokat is figyelembe 
véve sokkal többet produkált, mint a 
környező  országok. A tudományos 
publikáció NATO által végeztetett 
idézettségi vizsgálatából kiderül, hogy 
hazánk e mutatók tekintetében az el-
múlt tíz év munkássága alapján meg-
el ő zi a többi közép- és kelet-európai 
országot. A többi ország mind egy boly-
ban van, csak mi emelkedünk ki. Igen 
érdekes körülmény, hogy tíz évvel ez-
elő tt Japán tartott ott, ebb.‘41 a szem-
pontból, ahol most mi! 

Nemrég találkoztam egy japán pro-
fesszorral, aki a japán technika és 
tudomány történetével foglalkozik. Sze-
rinte Japán száz évvel ezelő tt ponto-
san száz évvel volt lemaradva a világ 
többi része mögött a tudomány és a 
technika terén. Akkor elkezdett láza-
san minden nyugati dolgot leutánozni, 
és így felgyorsítani a lemaradás beho-
zatalát. Hamarosan rájött azonban, 
hogy a másolás nem megoldás, alap-
vető en a tudományt kell fejleszteni. 
Nos, az eredményei ma már magukért 
be5zélnek. 

En csak annyit mondhatok, hogy 
Magyarországon nincs egyetlen terü-
lete sem a tudománynak és a techno-
lógiának, ahol ilyen komoly lemaradá-
sunk — gondolok itt az említett száz 
évre — lenne. Azon ugyan el lehet 
vitatkozgatni, hogy egyes területeken  

10 vagy 15, esetleg 20 év a lemaradá-
sunk a fejlett országokhoz képest, 
azonban a helyzetünk igazán nem re-
ménytelen. Szinte minden eddigi fel-
mérés azt mutatja, hogy nálunk meg-
van a fejlő déshez szükséges tudomá-
nyos háttér. Nem véletlen, hogy nap-
jainkban egyre több nagy nemzetközi 
tudományos konferenciát szerveznek 
hazánkban„. Kelet-Európában els ő -
ként". 

— A kutatásértékelési bizottság el-
nöke szerint tehát hazánknak nincs 
szégyenkezni valója a tudományos-
ság terén? 

— Bármilyen mércével is mérünk, ez 
valóban így van! Más kérdés, hogy ez 
milyen okokra vezethető  vissza. Ko-
rábban már másokat is foglalkoztatott 
az a kérdés, és tudományos vizsgála-
tot is kezdeményeztek, mi az oka an-
nak, hogy viszonylag olyan sok kiemel-
kedő  tudós és m ű vész származik Ke-
let-Közép-Európából — ez persze nem-
csak hazánkat, hanem az egész régiót 
jelenti, ezért nem érhet ezzel kapcso-
latban a nacionalizmus vádja. Amennyi-
re emlékszem, arra a megállapításra 
jutottak, hogy ez a régió a „népek or-
szágútja", ahol a fajok egészséges 
keveredése sok különleges tehetséget 
produkált. Ennek az ellenkező jét, a 
belterjesség degeneráló hatását min-
denki jól ismeri. 

Ez a dolgoknak csak az egyik olda-
la. A másik lényeges tényezo hazánk 
vonatkozásában az, hogy mi már több 
mint két évtizede viszonylag szabadon 
mozoghattunk a világban, és igen ha-
mar sikerült a szervezett tudományos 
kapcsolatokat felvenni az amerikai 
National Science Foundationnal (NSF), 
annak német és japán megfelel ő jével, 
a finnekkel és a svédekkel, gyakorla-
tilag az egész fejlett tudományos vi-
lággal. Más szóval jó szakmai kapcso-
lataink révén részévé válhatunk a nem-
zetközi tudomány vérkeringésének. Itt 
kell ismét csak megemlíteni az OTKA 
pályázati rendszerét, és minden olyan 
területet, ahol szomszédainkat majd 
egy évtizeddel megel ő ztük a tudomá-
nyos kutatás hatékonyságának a nö-
velésében. Vagyis van azok között egy 
rejtélyesebb, ha úgy tetszik „genetikai" 
rész, aztán van a pragmatikusabb és 
konkrétabb rész, amely a lehető ségek 
kibontakozását segíti. 

— Professzor Ur, hogyan foglalná 
össze röviden a jó tudomány letezé-
sének alapfeltételeit? 

— Elő ször is: olyan légkört kell te-
remteni, amely értékeli és elismeri a 
szellemi, ezen belül a tudományos tel-
jesítményt. Aztán a tudományos telje-
sítményt folyamatosan ellenő rizni kell, 
állandóan szembesíteni kell magunkat 
a teljesítményünkkel. Végül pedig nem-
csak erkölcsi, hanem anyagi támoga-
tásra is szükség van. Hangsúlyoznom 
kell azonban, hogy az utóbbi kettő nek 
együtt kell járnia. Igen fontos, hogy egy 
országban vagy városban mekkora be-
csülete van a tudománynak. Nem mind-
egy, hogy a társadalom a kutató mel-
lett áll-e, vagy a kutatónak a társada-
lom ellenében kell dolgoznia. 

-bgy- 
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TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

A közalkalmazottak illetménytáblázata 
1994. január 1-jétő l 
Al = 8500 

A B1 82 C D E 

1. 10 500 12 750 14 450 17 000 21 250 25 500 

2. 10 500 13 600 15 300 17 850 22 100 26 350 

3. 10 500 14 450 16 150 19 550 22 950 27 200 34 000 

4. 11 050 16 150 17 850 21 250 24 650 28 900 35 700 

5. 11 900 17 850 19 550 22 950 26 350 30 600 37 400 

6. 12 750 18 700 20 400 23 800 27 200 32 300 39 100 

7. 13 600 19 550 21 250 24 650 28 050 33 150 40 800 

8. 14 450 20 400 22 100 25 500 29 750 34 000 42 500 

9. 15 300 21 250 22 950 26 350 30 600 34 850 43 350 

10. 16 150 22 100 23 800 27 200 31 450 35 700 44 200 

11. 17 000 22 950 24 650 28 050 32 300 36 550 45 050 

12. 17 850 23 800 25 500 28 900 33 150 37 400 45 900 

13. 18 700 24 650 26 350 29 750 34 000 38 250 46 750 

14. 19 550 25 500 27 200 

Amennyiben a minimálbér emelésérő l folytatott tárgyalások a várako-
zások szerint alakulnak, a A fizetési osztály 1-6-ig terjedő  fokozataiban, 
és a B1 osztály 1 fokozatában a minimálbérrel azonos lesz a közalkal-
mazottnak adható bér alsó határa. 

Tájékoztató az ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ  
NYUGDÍJPÉNZTÁR-ról 

A Szószóló-ban már több alkalommal olvashattak az új kiegészítő  
nyugdíjtakarékossági lehető ségrő l. A mostani számunkban ismét össze-
foglaljuk röviden a tudnivalókat, a próbaszámításokkat a következő  szá-
munkban közöljük. 

Bevezető  az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. 
évi XCVI. törvényb ő l: 

„A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidari-
tás, a rendszerszerű ség, a kiszámíthatóság és az önkéntesség elve 
alapján a szociális piacgazdaság kiépítéséhez nélkülözhetetlen. Az ezt 
szolgáló önkéntes 'kölcsönös biztosító pénztárak új, intézményes formát 
adnak az öngondoskodásnak, s a tartósan befektethető  források 
bő vítésével elő segítik a hazai tő kepiac fejlő dését. Az önkéntes kölcsö-
nös biztosító pénztárak meghonosítása Magyarországon a társadalom-
biztosítás reformjának szerves része." 

A társadalombiztosítási reform lényeges eleme, hogy a nyugdíjrend-
szert oly módon alakítják át, hogy az állam csak a mainál lényegesen 
alacsonyabb nyugdíjat biztosít a járulékfizetés alapján, ezt a munkavál-
laló a munkában töltött évek alatt elő takarékossággal egészítheti ki. 
Ennek egyik módja a biztosítóknál köthető  életbiztosítás, a másik az 
ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR. 

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárt kizárólag természetes sze-
mélyek hozhatják létre, a pénztártevékenységhez kapcsolódó gazdálko-
dási és felelő sségi szabályokat és jogosultságokat a törvény szabályoz-
za. 

A pénztárba a pénztártagok tagdíjat fizetnek be, a munkáltatói tagok 
pedig munkáltatói hozzájárulást. 

A pénztártagok befizetéseinek 50%-a 1995-ben az adóból leírható. 
A munkáltató tag [12. szakasz (1)] az a természetes vagy jogi sze-

mély, aki a pénztárral kötött szerző dés alapján alkalmazottjának tagdíj-
fizetési kötelezettségét egészében vagy részben átvállalja, ez a munkál-
tatói hozzájárulás. 

A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató egyet-
len, nála 6 hónapnál régebbi munkaviszonnyal rendelkező  alkalmazottját 
sem zárhatja ki a munkáltatói hozzájárulásból. A munkáltatói hozzájáru-
lást úgy kell megállapítani, hogy a befizetés minden pénztártag alkalma-
zottra azonos összegű , vagy keresetének azonos százaléka legyen. A 
munkáltatói hozzájárulás tb-mentes. 

A befizetéseket egyéni számlákon tartják nyilván, ezt 10 éves várako-
zási idő , a nyugdíjkor elérésekor lehet felvenni egy összegben vagy 
járadék formájában. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szó-
ló 1993. évi XCVI. törvény a Magyar Közlöny 176. számában jelent meg. 



a gondjaikra bízott pénzt, mint 
amire azt a tagok eredetileg Is 
szánták? 

— A pénztártagok a szolgáltatá-
sok fedezetét az általuk befizetett 
tagdíjjal teremtik meg. A pénztár 
ezzel a pénzzel gazdálkodik. A leg-
fontosabb garancia a pénztárak 
önkormányzata, és azok a szigorú 
gazdálkodási elő írások, amelyeket 
a törvény elő ír, illetve amelyeknek 
betartását felügyeletünk rendsze-
resen ellenő rzi. Az addig megala-
kult félszáz pénztár 88 százaléka 
nyugdíjpénztárként alakult, és leg-
többen területi elvek szerint tobo-
rozták tagjaikat. 

— Mekkora bevételre, Illetve 
vagyonra tudtak szert tenni az 
elmúlt egy esztendő ben a pénz-
tárak? 

— A tagdíjbevétel ez év október 
végéig mindössze 32 millió forint 
volt, de az okos befektetések nyo-
mán a pénztárvagyon a háromne-
gyed év alatt több mint 80 millióra 
nő tt. Ha ilyen ütemben alakulnak az 
újabb és újabb pénztárak, akkor 
1995-ben a tagdíjbevételek elérhe-
tik a 3 milliárd forintot, a vagyon 
pedig akár az 5 milliárdot is. 
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A „kedvezményekrő l" ő szintén 

Személyi jövedelemadó-változások 

Több vagy kevesebb? 
Mi marad a gyermekes családok kasszájában? 
1995-ben a személyi jövedelemadó-változások valamennyi gyerme-
ket nevelő  családot érinteni fognak. A gyermekekkel kapcsolatos 
korábbi, a személyi jövedelemadóba beépített kedvezmények meg-
sz ű nnek. 

A cél az volt, hogy a támogatást ne csak a kereső - és adózó gyerme-
kes családok élvezzék, hanem a nem adózók is. Tény, hogy az új ren-
delkezések kedveznek a kereső  foglalkozást nem folytató családoknak, 
viszont az is, hogy a középrétegek nem járnak jól. Az 1994-ben az egy 
gyermek után az adóból levonható havi 400 forintot, illetve a három- és 
több gyermek után visszatartható 600 forintot eleve csak azok tudták 
igénybe venni, akik adófizető k. A módosítás tehát nem azt jelenti, hogy 
a családok támogatására elő irányzott költségvetési támogatás — kb. 8 
milliárd forint — csökkenne, hanem azt, hogy a pénzeket a legrászorul-
tabbak javára átcsoportosítják. így jól jár az a kb. 120 ezer család, aki 
nem fizet adót. 1995 júliusától a gyes és a gyed kiterjesztése — állam-
polgári jogon jár majd — 4 milliárd forintjába kerül az államkasszának. 

Az új gyes, gyed — melynek összegét a minimumbér két-háromszo-
rosában maximálják — a jövedelemmel nem rendelkező , illetve az ala-
csony jövedelm ű  anyáknak kedvez. Egyértelmű en kedvező tlen lesz azon-
ban a középrétegeknek, a magasan kvalifikált munkát végző  anyáknak 
stb. 

A havi és gyermekenként igénybe vehető  200 forintos családipótlék-
kiegészítés költségigénye 3,5 milliárd forint. 

1995-ben azok, akiknek az éves jövedelme nem haladja meg az 500 
ezer forintot, a gyermekek számától függetlenül évente 7200 forintot 
visszaigényelhetnek az adóból. 

Az alacsony jövedelm ű ek — és a jövedelem nélküliek — helyzete 
javul, az adóterhelés a 500 ezer forint feletti éves jövedelem után adót 
fizető , gyermeket nevelő k számára nő . 

A gyermektelenek 1995. évi adóterhelése havi 35 ezer forint jövede-
lemig csökken, utána viszont legjobban az 50-tő l 80 ezer forintig terjedő  
havi jövedelmnél nő  (több mint 2 százalékkal). Rosszabb helyzetben 
vannak a gyemekesek. Egy gyermek esetében havi 25 ezer forint bruttó 
jövedelemtő l, de külünüsen havi 40 ezer forint jövedelemnél (csaknem 
3 százalékkal növekszik az adóterhelés). Két gyermek után viszont már 
havi 15 ezer forint bruttó havi jövedelemnél nő  az adóteher, három 
gyerek után pedig még ennél is sokkal rosszabb a helyzet. 

Szociálpolitikai támogatások 
A rászorultság elvével összhangban, 1995-ben jelentő sen, több mint 

40 milliárd forinttal nő nek a szociálpolitikai ráfordítások. 
így pl. több mind hat milliárd forintot oszthatnak majd szét az önkor-

mányzatok szociális célú normatív támogatásokra, azaz tulajdonképpen 
szegénygondozásra. Azon persze lehet vitatkozni, hogy ezt eredmény-
nek vagy kudarcnak könyveljük-e el. Valószínű leg az eredmény inkább 
az lenne, hogy nem lennének tömeges méretben rászorultak, és min-
denki inkább a jövedelmébő l élhetne meg. 

A középrétegek helyzetét nemcsak az adó-, illetve a gyed tervezett 
módosítása rontja. Jelentő sen átalakul az oktatás támogatásának struk-
túrája. Míg a központi költségvetés súlya a finanszírozásban megnő , az 
önkormányzaton keresztüli finanszírozás abszolút mértékben is csök-
ken. Ez a súlyosan érinti a bölcsödei, óvodai ellátást. A középrétegbeli 
anyák számára — akik a gyed számukra kedvező tlen alakulása miatt 
munkába állnának — romlik az bölcső dei-óvodai ellátás igénybevétel-
ének esélye. így vagy ő k is kénytelenek otthon maradni, vagy a 
meglehető sen borsos árú magánellátás után nézni, ami viszont a legma-
gasabb jövedelmű eknél már nem gond. 

Az önkéntes biztosító pénztárakról 

A legutóbbi titkárok tanácsi ülésén felmerült, hogy a tagság 
többet szeretne tudni az önkéntes biztosító pénztárról. A 
Szószóló felkereste az önkéntes Biztosító Pénztárak Fel-
ügyeletének elnökhelyettesét. 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító 
Pénztárakról szóló törvény egy 
esztendő vel ezelő tt lépett hatályba. 
Azóta mindenkinek módja van úgy-
nevezett önkéntes nyugdíj-, vagy 
egészségbiztosító pénztárat alapí-
tani, s így idő s napjaira gondoskod-
ni önmagáról. 

— Kinek mit nyújtanak ezek a 
szervezetek? — kérdeztük Orbók 
Lórántot, az Önkéntes Kölcsönös 
Biztosító Pénztárak felügyeletének 
elnökhelyettesét. 

— Az önkéntes biztosító pénztá-
rak, mint ahogyan az elnevezésük 
is utal rá, az önkéntesség, a füg-
getlenség és a szolidaritás elve 
alapján m ű ködnek. Szolgáltatásaik 
a társadalombiztosítási ellátásokon 
alapulnak, azokat kiegészítik. Lehet 
nyugdíj-, egészség-, valamint ön-
segélyező  pénztárakat szervezni, 
tagjaikat akár területi, akár szakmai, 
ágazati vagy munkahelyi alapon 
verbuválhatják. 

— Milyen célt szolgálnak ezek 
a pénztárak? 

— A nyugdíjpénztár az öregkori 
gondoskodás eszköze, kiegészítő  
jellegébő l adódóan a nyugdíjak ér-
tékmegő rzését illetve kiegészítését 
és növelését szolgálja. Az egész-
ségpénztár többek között a társa-
dalombiztosítás által nem finanszí-
rozott egészségvédő , betegség-
megelő ző  szolgáltatásokat nyújthat-
ja, de felvállalhatja akár a tartósan 
egészségkárosodottak és család-
tagjaik támogatását is. Az önsegé-
lyező  pénztár olyan szolidáris szer-
vezet, amely segít a nem tervezhe-
tő  nehéz élethelyzetekben — be-
tegállomány, munkanélküliség, házi 
betegápolás esetén — fellépő  anya-
gi nehézségek áthidalásában. 
Igénybe lehet venni a gyes, a gyed, 
a továbbtanulás, a katonai szolgá-
lat idején felmerülő  váratlan kiadá-
sok fedezésére is. 

— Mi garantálja, hogy ezek a 
pénztárak valóban arra fordítják 

Bemutatjuk 

Schweitzer Gábor 
TUDOSZ-titkárt 

Pécs városában születtem, 1964-
ben. 1988-ban fejeztem be egyete-
mi tanulmányaimat az ELTE Állam-
és Jogtudományi Karán. 1990-92 
között tudományos továbbképzési 
ösztöndíjas voltam az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán. 1993-tól az 
MTA Állam- és Jogtudományi Inté-
zetében, a közigazgatási munka-
csoport tagjaként dolgozom. 1994 
ő szén választottak meg az intézeti 
TUDOSZ-szervezet titkárává. 

Schweitzer Gábor a TUDOSZ-el-
nökség felkérésére a közalkalma-
zotti törvény módosításával kapcso-
latos megbeszéléseken szakértő -
ként vesz részt. 

Megalakult az AKVT 
Megalakult az Akadémiai Kutató-

helyek Vezető inek Tanácsa, az 
AKVT. Elnökének Venetianer Pált 
(MTA Szegedi Biológiai Központ), 
elnökhelyetteseknek Lamm Vandát 
(MTA Állam- és Jogtudományi In-
tézet) és Pálinkás Józsefet (MTA 
Atommagkutató Intézet) választot-
ták meg. 

Az Akadémiai Érdekegyeztető  
Tanács (AÉT) munkájában Gadó 
János képviseli a munkaadói oldalt. 

• - 	- Hachtudositas 
Az Érdekegyeztető  Tanács (ÉT) december 16-i ülése ko-

rán kezdő dött és teljesen váratlanul hamar véget is ért. Az 
év — remélhető leg utolsó — ÉT ülése az eredeti elképzelé-
sek szerint kétnaposra volt tervezve, és ez a rövid befejezés 
nem a kölcsönös siker eredménye. Eredetileg ugyanis öt sú-
lyos téma (társadalmi—gazdasági megállapodás, a foglalkoz-
tatáspolitikai törvény módosítása, a Munka Törvénykönyve 
módosítása, az 1995. évi minimálbér és az 1995. évi bérnö-
vekedés mértéke, valamint az energiaáremelés lakossági kom-
penzációja) szerepelt a napirenden, s elég nyilvánvaló volt, 
hogy ezek egyikének a részletes végigtárgyalása is igényel-
hetett volna egy teljes napot. Ráadásul mindegyik fontos és 
sürgő s volt. Vagy azért, mert a korábbi ülésen kellett volna 
megtárgyalni. Vagy azért, mert már be volt terjesztve a par-
lamentnek (?), s kellett hozzá az „elő zetes" ET-vélemény. 
Vagy azért, mert sürgő sen elő  kívánták terjeszteni azt. Vagy 
azért, mert vészesen közeledik az év vége. 

Ugyanakkor a hét eseményei és az elő készületek nem sok 
jót ígértek, mivel a ezen héten nemcsak ÉT-, hanem Költség-
vetési Intézmények Érdekegyeztető  Tanácsa (KIÉT-) ülést is 
terveztek, részben azonos témákból, s az erre való felkészü-
lés, vagy fel nem készülés, és maga az ülés lefolytatása 
er ő teljesen befolyásolta az ET menetét. A KI T-ülést elő ké-
szítő  oldalegyeztetésen ugyanis úgy döntöttek az oldalt alko-
tó szakszervezetek, hogy a közalkalmazotti törvény tervezett 
módosítása nincs még abban a formában, hogy tárgyalható 
lenne. Ső t a tervezetnek több olyan új eleme is megjelent, 
amit még elő zetesen szakértő i megbeszélésen nem egyez-
tettünk. Mivel a közalkalmazotti törvénynek és a Munka Tör-
vénykönyvének több közös eleme van, s az utóbbinak egy 
része a közalkalmazottakra is vonatkozik, ezért javasolják, 
hogy KIÉT-en ne tárgyaljuk a tervezett módosításokat, és 
kérték az ÉT-oldalon ülő  konfödeciókat, hogy ÉT-n se tár-
gyalják a Munka Törvénykönyvének módosítását. A másik 
KIÉT-napirend — amely menetközben derült ki — az 
energiaáremelésbő l következő  intézményi kompenzáció volt. 
A kormány elő készített egy tervezetet a költségvetésbő l ren-
delkezésére álló 3 milliárd forint kompenzációs keret felosz-
tására, de ezzel szintén volt egy kis probléma. Részint az, 
hogy a rendelkezésre álló keret meglehető sen kevésnek bi-
zonyult (például az egészségügynek önmagában a teljes 
összeg épphogy elég lenne), részint ebbő l következő en az, 
hogy a kormány megnevezett néhány intézménytípust, ame-
lyeket kompenzálni kíván, a többit pedig le se.... 

Ebbő l két dologra következtethettem. Egyrészt: megint nem 
a szükségleteket mérték föl, s nem aszerint állapították meg 
a kompenzációs keretet, másrészt a kutatóintézetek tovább-
ra sem tartoznak azok közé, amelyekrő l gondoskodnak, hi-
szen ezeket meg sem említették. Mindenesetre az elő zetes 
oldalegyeztetésen elhatároztuk, hogy amennyiben a kormány-
ban nincs hajlandóság a keretemelésre, vagy lehető ségek 
hiányára hivatkozna, akkor e kérdéskört se tárgyaljuk. Egy-
szer ű en nem érdemes. A szakszervezetek nem mondhatják 
meg, hogy ki kapjon, illetve ki ne kapjon kompenzációt. 
Döntsön a kormány maga. Aztán majd valami lesz. 

Egyébként így is történt. Az ÉT oldalüléssel egy idő ben megtar-
tott KIÉT — az idő pont utólag módosult, mert a PM képviselő je 
csak ekkor ért rá, s a mi véleményünk nem nagyon számított 
(ezzel még késő bb foglalkozni fogunk) — egyik napirendet sem 
tárgyalta. Igaz, ezt több vita után mondta ki. 

Az ÉT-oldal konföderációi méltányolták a költségvetésiek kéré-
sét, úgy döntöttek, hogy javasolják levenni a napirendrő l a Munka 
Törvénykönyve módosítását, annak ellenére, hogy tudták, a mun-
káltatók Össze akarják kötni e téma tárgyalását a minimálbérrel. 
Magyarul ez utóbbiról csak akkor hajlandók tárgyalni, ha eredmé-
nyeket érnek el az elő bbi tárgyalása során. Ez meglehető sen in-
korrekt dolog, mivel a két téma között semmilyen közvetlen össze-
függés nincs. Pusztán csak így próbálnak ,.zsarolni" minket, hogy 
a minimálbérnél engedményeket tegyünk. 

Az oldalon ül ő knek komoly problémáik voltak, a lakossági ener-
giakompenzáció mértékével és az elosztási elképzelésekkel is. 
De itt még hátra volt egy szociálpolitikai bizottsági ülés, ahol le-
hetett az elképzeléseket közelíteni egymáshoz. Végül is megálla-
podtunk a tárgyalási taktikában, megválasztottuk a szóviv ő ket, s 
abban maradtunk, hogy semmilyen különleges esemény nincs 
péntekig, tehát nem szükséges az ÉT-ülés elő tt kora hajnalban 
találkoznunk. 

Na itt tévedtünk. Már nem az idő pont koraiságában, hanem az 
ülés elő ttiségben. Ugyanis, mikor pénteken, pontban kilenc óra-
kor, tehát az utolsó pillanatban megérkeztem a „Fehér ház"-beli 
tárgyalási helyszínre, azonnal beküldtek az oldal kijelölt tárgyaló-
jába, ahol a kormány és a munkavállalók ott lév ő  képviselő i már 
nagyban gyúrták egymást, hogy legyen-e napirenden a Munka 
Törvénykönyve tárgyalása — és ott zárkózzunk el a tárgyalástól 
—, vagy sem. A kormány képviselő i mindenesetre nagyon fontos-
nak tartották, hogy a tárgyalás megnyitása után mondjuk ki, hogy 
nem tárgyalunk, s ne el ő tte. Végül is elfogadtuk az érvelésüket, 
s úgy döntöttünk, hogy elkezdjük a téma tárgyalását, de egy ál-
talános kör után, ahol a közalkalmazotti szféra gondjai is elhang-
zanak, javasoljuk a tárgyalás elhalasztását. Meg kell jegyeznem, 
az oldal itt nem volt teljesen közös véleményen, mert akadt olyan 
szakszervezeti képviselő , aki a részletes tárgyalásba is belement 
volna. De megmaradt az egység, s közel egy óra múlva, néhány 
perccel azon idő határ lejárta elő tt, melyett a munkáltatók tű ztek 
ki, hogy vagy megkezdjük a tárgyalást, vagy elmennek haza, meg-
kezdő dött a plenáris ülés. 

A napirendi pontok tárgyalása el ő tt a munkáltatóknak volt egy 
kérdésük, melyre a kormány megígérte, hogy még a nap folya-
mán válaszol. Késő bb ez meg is történt. 

Az első  napirendi pont, a társadalmi és gazdasági megállapo-
dás további teendő inek a megállapítása, tárgyalása viszonylag 
bonyodalmak nélkül zajlott. Annak ellenére, hogy egyre több a 
kétely a végs ő  megállapodás lehető ségében, most még mindenki 
kifejezte tárgyalási és megállapodási készségét. Elfogadtuk, hogy 
a kormány által elkészített dokumentumok alapján tárgyalunk, hogy 
a vitás kérdéseket a bizottságokban próbáljuk meg tisztázni, hogy 
a záródokumentumot egy, a három oldal képviselő ibő l álló szű k 
csapat készíti elő , s hogy azt lehető leg január végéig a plenáris 
ülés napirendjére tű zzük. 

Ezek után a foglalkoztatáspolitikai törvény módosítása került 
napirendre, melyet a kormány már beterjesztett a parlament elé. 
Ezt kifogásoltuk is, mivel nem egyezik az ÉT szabályaival, bár 
már korábban is volt rá példa. Akkor is kifogásoltuk. A kormány  

idő hiánnyal, a közelgő  év végével, és a parlament zsúfoltsá-
gával magyarázta tettét. A bevezető  rituális kifogásolási kör 
után aztán megkezdtük a konkrét tárgyalást. A javaslattal 
kapcsolatban a szakszervezeteknek nem volt kifogásuk, a 
munkáltatóknak azonban több ponton is, amit viszont a kor-
mány nem méltányolt. Végül is egyetértettünk abban, hogy a 
mostani javaslat a törvény módosításának csak az első  üte-
me, s 1995. első  negyedévében sor kerül a Foglalkoztatási 
törvény átfogó módosítására. A munkaadói oldal végül is a 
törvényjavaslatot nem támogatta, mivel két ponton nem ér-
tett egyet vele. 

És most következett a kétproblémás kérdéskör, a Munka 
Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek módosítására tett 
javaslat és a minimális béremelésére és a verseny (vállalko-
zói) szférában ajánlható 1995. évi keresetnövekedésre vo-
natkozó napirendek tárgyalása. Végül is rövid általános kö-
rök, és kölcsönös szünetkérések után az oldalak megálla-
podtak( abban, hogy e napirendek tárgyalását elhalasztják. 

Igy már csak egy tárnánk maradt, az 1995. évi 
energiaáremeléshez kapcsolódó lakossági kompenzációról 
szóló javaslat, de ez sem volt piskóta. Mind a munkáltatói, 
mind a munkavállalói oldal egyaránt kifogásolta, hogy a no-
vember 25-27-i ÉT-megállapodásban foglaltak ellenére a 
kormány nem hozta az ET elé az áremelés tervezetét (csak 
azt nem tudom mi lett volna, ha hozza), nem tárgyalt elő ze-
tesen a szociális partnerekkel. A kormány azzal érvelt, hogy 
korábban az ÉT-n állapodtunk meg, hogy áremelésekrő l nem 
tárgyalunk. Ez igaz is, de erre most külön megállapodtunk. 
Ezt az ellentmondást kihasználtuk arra, hogy ismételten fel-
vessük, egy, a már korábban is javasolt tripartid ár-ellenő r-
zési rendszer felállításának és intézményesítésének a szük-
ségességét, amiben meg is állapodtunk, hogy ezt a TGM 
keretében megtárgyaljuk. 

Mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal egyetértett 
abban, hogy a jelen kompenzációs keretösszeg csak az első  
lépcső  lehet, s az év során meg kell vizsgálni az áremelés-
nek a költségvetési bevételekre, gyakorolt hatását, s végig 
kell gondolni a további támogatás lehető ségét. Ezt végül is 
a kormány tárgyaló delegációja is elfogadta úgy, hogy a 
harmadik negyedévben, mikor már adatok állnak a rendelke-
zésünkre visszatérünk a témára. Ezek után a plenáris ülés 
elfogadta a szociálpolitikai bizottságban kötött megállapodást, 
s egyetértett abban, hogy a szerint történjen a kompenzáció. 

Itt véget is ért a dolgunk. Már csak az emlékeztető  meg-
fogalmazása és elfogadása volt hátra. Na ez sem mindenna-
pi élményeket hozott. Ugyanis visszatért a kezdeti ÉT-idő k 
szelleme, s közösen fogalmazva hosszasan elvitatkoztunk a 
dokumentáció egyes szavain. A csúcs az volt, mikor már 
szinte minden el volt fogadva, s egy szón, illetve annak ki-
váltásán sikerült közel egy órát hezitálnunk. De végül is el-
jött a várva várt siker, s megszületett a mindenki számára 
elfogadható végső  megállapodás. Aminek mindenki nagyon 
örült, s abban a boldog tudatban mehettünk haza, hogy az 
idén már nem lesz több ÉT plenáris ülés. Ez igaz is, de a 
szakszervezetek képvisel ő i a jöv ő  héten is Összeülnek, hogy 
a hogyan továbbot megbeszéljék, mert nagyon szükség van 
rá. 

a-ti 



A Szószóló szilveszteri ajánlata munkavállalóknak 

(  a szerkesztő  rovata\ 
NÉZŐ PONT 

Mit tanulhatunk az állatoktól? 
A „Bild der Frau" című  német hetilap összeállítást közölt arról, 
hogy sok mindent tanulhatunk az állatoktól. A Szószóló viszont 
zárójelben hozzáf ű zi, hogy az állatoktól mit tanulhatnak a szak-
szervezetek. Íme, néhány példa: 

— Teljes egyenjogúságot a farkasoktól. A farkascsordának két 
fő nöke van: az alfa-hím (vagyis a legerő sebb) vezeti a férfiakat, az 
alfa-nő stény a nő ket. Közösen vadásznak, a gyerekfelügyelet is közös 
kötelesség. (Nálunk a szakszervezetek egyenjogúak. Amelyek ennél 
is egyenjogúbbak, azok farkastő rvények alapján lettek azzá.) 

— Az öregek tiszteletét az elefántoktól. Az elefántok számára 
az öregek tisztelete a legfő bb törvény. Az öregek halálukig (elélnek 
vagy 60 évig) vezetik a csordát, mert nekik a legnagyobb az életta-
pasztalatuk. A fiatal elefántok sohasem hagyják magukra az öreg, 
gyenge állatokat. (Magyarországon a Költségvetési Intézmények 
Érdekegyeztető  Tanácsának vagy az Érdekegyeztő  Tanácsnak Ülé-
seit akár egy porcelánboltokban is megrendezhetnik.) 

— A stressz leküzdését a nyulaktól. Amikor a nyúl elbújik az 
ellenség elő l, úrrá lesz rajta a stressz, amin futással, a felgyülemlett 
energia levezetésével tud úrrá lenni. Számunkra is a sok mozgás a 
legjobb stressz-kúra. (A hazai szakszervezetek kOzül egyik-másik 
nyuszi módra viselkedik: stressz-kúra helyett petíciókat gyárt.) 
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A fenti gondolatokkal zárul 
Kopátsy Sandor közgazdász dol-
gozata, amelynek a Gazdaságpo-
litikai útvesztés címet adta. A 
szociális érzékenységérő l Ismert 
tudós, mint egy modern 
Cassandra, csak mondja, mond-
ja a magáét, s ha a mindenkori 
Gazdaságpolitikai úttévesztés „Il-
letékesek" megszívlelnék a gon-
dolatait, talán nem Is jutottunk 
volna a mostani mélységekbe. 
Mert azt senki sem vitatja, hogy 
bajban van az ország, de a vál-
ságba vezető  útról már megosz-
lanak a vélemények. 

— Valójában ezer év óta próbál-
kozunk azzal, hogy európaiak le-
gyünk, és eddig még sose sikerült 
— mondja Kopátsy Sándor. — E 
sikertelenségnek mindig nagyobb 
összefüggések voltak az okai, mint 
hogy valamely király vagy politikus 
mit csinált. Ami a közelmúlt és a 
jelen történetét illeti, elmondhatom, 
hogy mintegy 15 éve kezdő dött el 
a szocialista gazdaság általános 
gazdasági válsága. Egyre inkább 
nyilvánvalóvá vált, hogy a tervgaz-
dálkodás és szocialista tulajdonosi 
szerkezet nem versenyképes a 
nyugati demokráciák fogyasztói tár-
sadalmainak gazdaságával. Erre a 
válsághelyzetre minden szocialista 
ország másként reagált. Mi magya-
rok jártunk az élen azzal, hogy ná-
lunk már jóval elő bb elkezdő dött a 
merev tervutasításos rendszer fel-
lazítása azzal, hogy a mennyiségi 
tervelő írások helyett fokozatosan 
áttértünk a pénzügyeken keresztül 
történő  irányításra. Ezzel nemcsak 
a tervmegvalósítások váltak rugal-
masabbá és a menedzserek önál-
lóbbakká, hanem a makropénz-
ügyekben jártas káderek nemzedé-
ke nő hetett fel. Ezek a szocialista 
viszonyoknak megfelelő  mone-
tarizmust képviselő  közgazdászok 
vezető  szerepet játszottak a reform-
mozgalomban. Ezt a megkülönböz-
tetett szellemi vagyonukat jól lehetett 
hasznosítani a gazdaság átállása ide-
jén. Ugyanez vált negatív er ő vé a 
rendszerváltás során, amikor a hibás 
gazdaságpolitika nem a termelés ér-
dekeit, hanem a pénzügyi egyensúlyt 
tekintette szinte egyetlen céljának. 

— Úgy látja, hogy ez az erő  
manapság Is a gazdaságpolitika 
meghatározója? 

— Azt látom, hogy azok a nyu-
gati pénzügyi körök, amelyekhez az 
ország kötő dik, olyan gazdasági  

berendezést, módszereket akarnak 
ránk kényszeríteni, amelyeket mi 
nem tudunk sikerrel alkalmazni. Az 
a monetáris politika, amit a nyugati 
világ tő lünk megkövetel, számunk-
ra nem jó. Érdekes módon, ezt 
nálunk a nép ismerte fel legjobban, 
a választások is ezt mutatják. Nem 
restaurációról van szó, hanem ar-
ról, hogy sok ember azt mondja: 
volt munkám, volt biztonságom, ez 
számomra rendkívül fontos. Fölé-
nyesen gy ő zött egy baloldali rend-
szer a középjobbal szemben, mert 
a lakosság azt mondta, neki ez 
megfelelő bb. Az már a sors fintora, 
hogy a nép választott egy baloldali 
struktúrát, és ez a baloldal szélső -
jobb gazdaságpolitikát hirdet. Én 
még a pénzügyminisztert nem hal-
lottam két szót szólni arról, hogy 
sajnálja azt, akinek két éve nincs 
munkája. Vagy Horn Gyula, aki szü-
letett szocialista — ismerem 30 éve, 
még a szándékát is tudom, hogy 
tisztességes —, egyszer ű en azt 
mondja, sok nekünk a tisztviselő nk, 
ki kell rúgni belő lük. De hogy mi 
lesz velük, szólt egy szót róla? Azt 
kellene mondani, hogy olyan mun-
kaköröket teremtünk, ahol ezt a sok 
Gazdaságpolitikai úttévesztés Gaz-
daságpolitikai úttévesztés „ íróasz-
tal embert' át tudjuk menteni. Nem 
lehet azt mondani, hogy nekem ez 
sok, mit csináljak velük, mi közöm 
hozzá. Ilyet egy nyugati politikus se 
mer mondani. 

— Valóban sok ember eszi az 
állam kenyerét? Mennyit segíthet 
a gazdasagon az államháztartás 
reformja? 

— Az államháztartás kiadásainak 
80 százalékát az oktatásra, a kul-
túrára, az egészségügyre 
valamint a nyugdíjasoknak szánt 
összegek teszik ki. Ezekb ő l me-
lyikbő l akarnak megtakarítani? Mert 
a fennmaradó 20 százalék, amely-
ben benne van a hadsereg is, meg 
a bürokrácia is, az már levan nyúz-
va, abból már nem lehet levenni. 
És ha elküldöm a katonatiszteket 
és a tisztviselő ket munkanélkülinek, 
akkor valami jobb lesz? Állítom, 
hogy nekünk a munkanélküliség évi 
4-5 milliárd dollárba kerül. 

— Szigorodó adórendszerrel 
mennyire lehet enyhíteni a gon-
dokon? 

— Semennyire! Tönkretették azt 
a gazdaságot, amely adót tud fizet-
ni és most mindenhová kapkodnak, 
hogy honnan lehet még valamit be- 

szedni. A magyar gazdaságnak az 
a része, amely adót tud viselni, az 
elmúlt 6-7 év alatt jóformán a felé-
re csökkent, most pedig egyre több 
adót akarnak beszedni egyre keve-
sebb alapból. Ha 1989-ben a mos-
tani adókulcsok lettek volna, akkor 
óriási költségvetési fölöslegben dús-
kálhatott volna az ország. S a ri-
asztó munkanélküliség nemcsak a 
fogyasztók számát csökkenti, de az 
adóalanyok táborát is besz ű kíti. 
Ezért mondom, hogy ha tojást fes-
tenek az emberek, az is jobb, mint 
a semmittevés. Akinek munkája 
van, az vásárlóként jelenik meg a 
piacon, és ezért újabb munkahe-
lyeket teremt. Csak a gazdaság 
élénkítésével lehet kirántani magun-
kat a válságból. 

— úgy tunik, a nyugati pénz-
ügyi szakemberek nem ezen a vé-
leményen vannak. 

— Attól függ, kire hallgatunk, s 
fő leg, hogy kinek az érdekeit néz-
zük. Nem állítom, hogy a Világbank-
kal és a Nemzetközi Valutaalappal 
össze kell veszni, de az biztos, hogy 
egész más tárgyalási pozíciót kell 
elérni. Ha elő re kijelentem, hogy 
partnerem minden kívánságát tel-
jesítem, ki az a bolond, aki nem a 
legkeményebb feltételeket diktálja? 
Szerintem úgy kellene kezdeni az 
alkut, hogy gazdasági bajaink miatt 
már nagyon fontolgatjuk a kapcso-
latok megszakítását. Teszünk még 
egy kísérletet: ilyen és ilyen könnyí-
tések mellett ezt és ezt tudjuk tel-
jesíteni. Egyszerű  dolgok ezek, cso-
da, hogy a pénzügyi vezető k nem 
jönnek rá. 

— Talán nincsenek abban a 
helyzetben, hogy diktálják a fel-
tételeket. 

— A feltételek magukért beszél-
nek. Ha nekem valaki tartozik egy 
millióval, én annak vigyázni fogok 
az életére. Mi adósok vagyunk, s a 
mostani hitelpolitika számunkra élet-
veszélyes. Ennyire egyszer ű  a do-
log! Egyébként pedig nem szabad 
elfelejteni, hogy a Világbank nem 
azonos a tő két befektető  üzletem-
berekkel. Nem tudok egyetlen or-
szágról sem, amely világbanki köz-
remű ködéssel küzdötte volna le a 
válságot. Ső t! Állítom, hogy qgy 
komoly tő kés ezt az intézményt só-
hivatalnak tekinti. Például a Soros 
Györgyhöz hasonló, valamire való 
üzletember egy évi jövedelme alig-
hanem több, mint a Világbank va-
lamennyi tisztviselő jének tízévnyi fi- 

Hogyan bánjunk azokkal, akiket 
ki nem állhatunk? Ez a címe egy 
új könyvnek, amely az Egyesült 
Államokban látott napvilágot. A 
két szerző  — Rick Kirschner és 
Rick Brinkman — orvos, tehát 
mindketten pontosan tudják, 
mekkora stresszt okozhat a kiáll-
hatatlan munkatárs vagy fő nök, 
és mennyire károsítja ez a hely-
zet az egészséget. 

A szerző k szerint a „problémás' 
kollégák jórészt így csoportosítha-
tók: 

— a páncélba öltözött: azonnal 
támad, kiabál, mindent kritizál, 
még mielő tt a másik bármit is 
mondana vagy tenne; 
— az éleslövész: kilesi a többi-
ek gyenge pontjait, majd célirá-
nyosan lecsap; 
— a senki: vele a kommuniká-
ció semmiféle formája nem le-
hetséges; 
— aki mindent jobban tud: elhá-
rít minden változást és új ötle-
tet; 
— a panaszkodó: folyton sirán-
kozik, kesereg; 
— aki maga a gránát: indoko-
latlanul is robban, tombol. 

A két orvos-szerző  szerint a leg-
fontosabb, hogy tartsuk magunkban 
az indulatainkat, semmiképpen ne 
kiabáljunk vissza. 

Próbáljuk meg úgy félbeszakítani 
a kollégát, hogy nyugodtan meg-
megismételjük a nevét, miközben 6 
dühöng. 

Új állást csak végső  esetben ke- 

zetése. Nem ő k szabják meg a 
pénzvilág mozgásának fő  irányait. 
A mű ködő  tő ke oda megy, ahol 
mozgás, élet, fellendülési esély van, 
mert haszonra csak ott lát biztosí-
tékot. Spórolással, az élet leállítá-
sával semmire se megyünk. Kor-
mányunk gazdaságfilozófiája hason-
ló a középkor parasztjainak gondol-
kodásához. Manapság viszont ez a 
szemlélet rendkívül káros. Én még 
nem találkoztam olyan emberrel, aki 
csak azért lett gazdag, mert spóro-
lós volt. Olyan családi házról se 
tudok, amelyet csak akkor kezdtek 
el építeni, amikor már együtt volt 
rá a szükséges pénzt. Belefogtak, 
és menet közben szerezték meg, 
ami hiányzott. Az ország viszonyai-
ra ez fokozottan érvényes. Csak a 
munka teremthet biztonságot, fel-
lendülést, jólétet. 

— Hogyan lehetne elindulni a 
válságból kivezető  úton? 

— Szándékosan nem mondok 
recepteket, hiszen az meghaladná 
egy újságcikk lehető ségeit. Szakem-
berek csoportjainak kell úgy meg-
határozni az irányt, hogy ha leve-
rek egy cölöpöt, onnan eljussak a 
következő ig, s a bonyolult össze-
függések rendszerében ne legyenek 
kiáltó ellentmondások. Sajnos, a 
szakemberek szemléletében látom 
a legf ő bb bajt. A pénzügyi vezetés-
ben olyan emberek vannak, akikbő l 
hiányzik a szociális érzékenység. 
Ha goromba volnék, azt monda-
nám, hogy Békesi csupa olyan ká-
dert szedett össze, akik 40 évig 
engem azért szidtak, mert szerin-
tük revizionista elhajló vagyok. Azt 
reméltem, hogy ezektő l a konzer-
vatív tervbürokratáktól egyszer már 
sikerült megszabadulnunk. Ók azok, 
akiknek mit sem számít az embe-
rek közérzete. Legkisebb érzékük 
sincs arra, hogy az ember teljesít-
ménye attól is függ, hogy milyen a 
kedve. Holott egy politikusnak az is 
a dolga, hogy felmérje: ha az em-
bereknek jó kedvük van, akkor ter-
veznek, dolgoznak, házat építenek, 
tanulnak. Tragédia, hogy győ z egy 
szocialista párt, és azokat hozza 
vissza, akiket leginkább távol kelle-
ne tartani. Még sose volt példa a 
világ történetében arra, hogy a 
győ ztes baloldali erő  jobboldalibb 
gazdaságpolitikát hirdet, mint meg-
buktatott elő dje. 

— Ha már Ilyen rekordot ~-
tank, vajon miféle jöv ő  vár ránk? 

— Szerencsére az embereknek 
mindig élniük kell. Mostoha viszo-
nyok közt sem áll meg az élet, csak 
rettenetes kárt csinál ez a politika. 
Én pedig nem tehetek mást, mint 
mondom a magamét. Hirdetem 
minden fórumon, hogy csak mun-
kával, az élet, s a gazdaság élén-
kítésével juthatunk ki a válságból, 
teremthetünk emberibb világot. 

Andódy Tibor 

ressünk, inkább menjen el az, akit 
mindenki kibírhatatlannak tart. 

Mindegyik típusnál célravezető  
lehet, ha megbeszéljük a helyzetet 
a többi kollégával, így legalább 
közösen állunk a kellemetlenkedő -
vel szemben, s nem érezzük egye-
dül magunkat, ha a leszerelő  had-
mozdulatok hiábavalóak. 

Bácskai Tamás: 

Jön a bérspirál? 
Az érdekegyeztető knek november 

végén három hosszú tárgyalási nap 
kellett a megegyezéshez, beleért-
ve a teljes hétvégét. Nem csoda, 
jövedelmekrő l és adóterhekrő l, költ-
ségvetési kiadásokról és adótörvé-
nyekrő l volt szó. Ezen a húzd meg, 
ereszd meg tárgyaláson a költség-
vetési intézmények szakszerveze-
tei tartottak ki a legtovább, mert 
nem értették, miért a rosszul fize-
tett állami és önkormányzati alkal-
mazottakon, a tanárokon, az orvo-
sokon, az ápolónő kön kell megspó-
rolni azt a potom hárommilliárd fo-
rintot? 

Talán igazuk van, de még sincs. 
Az országot a finanszírozhatatlan-
ság veszélye fenyegeti, első sorban 
ami a külső  forrásokat illeti. Tavaly 
és idén összesen 7 milliárd dollár 
deficitet halmoztunk fel, de minder-
re további 24 milliárd dollárnyi kül-
ső  adósság rakódik. A világ pénz-
és tő kepiacain pedig nincs kínálat 
ekkora magyar hitelkeresletre, ez 
kiderült abból is, hogy most sem 
sikerült egyezményt kötnünk a 
Nemzetközi Valutaalappal. A világ 
azt várja tő lünk, hogy helyreállítsuk 
végre mind a nemzetközi fizetési 
mérlegünket, mind a költségvetési 
egyensúlyukat. 

Mi köze van e kettő nek egymás-
hoz? A magyar gazdaság bruttó 
hazai terméke 30 milliárd dollár 
körül van, a behozatal 13 millió 
dollárnyi. Ez annyit jelent, hogy 
minden 100 forint jövedelem csak-
nem 40 forintnyi behozatalt von 
maga után. Nincs versenyképes, a 
többlet-behozatalt fedezni képes 
kiviteli árualapunk, pénzzé tehető  
szolgáltatásunk. De a harmadik for-
rás — a megfelelő  forintbevétel —
sem növelhető , mert az adóprésen 
aligha lehet tovább szorítani. Az 
csak a termelés és a szolgáltatá-
sok ösztönzését csökkentené, az 
amúgy is nagy belföldi államadós-
ságot növelné, még jobban kiszorí-
taná a hitelfelvételi lehető ségekbő l 
az üzleti célú kölcsönök igénylő it. 
Ez pedig visszahatna a kínálat bő -
vülésére. 

A ki nem elégíthető  kínálat a 
belső  piacon az infláció éltető je, a 
külső n pedig a fizetési mérleg hiá-
nyának forrása. Az infláció folyama-
tosan újra elosztja a nemzeti jöve-
delmet, egyeseket gazdaggá tesz, 
másokat még jobban leszegényít, 
leértékeli a vagyonokat és az alku-
pozícióban kiharcolt béreket egy-
aránt. 

Néhány hete hangos volt az or-
szág a vasutasok bérköveteléseitő l. 
A milliárdos deficittel mű ködő , túl-
méretezett cég évek óta képtelen 
eleget tenni kötelezettségeinek, 
százmilliókkal tartozik a tb-nek, és 
most mégis béremelést követelnek 
az ott dolgozók. Talán ő k sem 
tudják, mások sem értik, hogy min-
den indokolatlan béremelésnek 
precedensértéke van. Magam is pe-
dagógus vagyok, betegként sajnos 
mind gyakrabban volt módom tisz-
telni és becsülni az orvosok és 
ápolónő k szakértelmét, fáradságát. 
Mégis azt kérdezem: kinek állhat 
érdekében, hogy az ár-bér spirál 
mellett még egy bér-bér spirál is 
jelentkezzen? 

Most a stabilitás mindannyiunk 
érdeke. 

Exkluzív interjút adott a Szószólónak Kopátsy Sándor közgazdász 

Gazdaságpolitikai úttévesztés 
„Hiába mondom ezt már hét éve az Illetékeseknek. Elmondom hát mindenkinek. Ha a lakosság 
megért, a kormány Is kénytelen lesz a tő meghangulat nyomásának engedve gazdaságpolitikáján 
változtatni. Amit a tömegek megértenek, azt a kormányoknak Is tudomásul kell venniük. Ebben 
rejlik a demokrácia fölénye a pártállammal szemben." 

A rossz munkahelyi légkör — kivédhető  
A munkavállalók közül minden második Idegesítő nek találja munka-
helye légkörét. úgy érzik, hiába van meg a végzettségük, hiába 
szeretnének eredményeket elérni, a légkör annyira csapnivaló, hogy 
egész hangulatukra rányomja bélyegét. A következmény nem ma-
rad el: a pszichiáterek és pszichológusok rendelő it annyian keresik 
fel, hogy a várótermek hovatovább hangyabolyhoz hasonlítanak. 
Holott a betegségre utaló panaszok mintegy fele nem betegség, 
hanem lelki eredetű  — mondják tapasztalt kutatók és gyakorló or-
vosok. A rossz, nyomasztó munkahely az érzékenyebb idegzetű ek-
nél pszichovegetatív zavarokat, migrént, gyomorpanaszt, szédülést 
vált ki. Azok sem Járnak jobban, akik éjjel egyszerű en nem tudnak 
aludni, mert állandóan felriadnak, és ezért mindig úgy érzik magu-
kat, mint a kifacsar citrom. Ma már nem vagyunk védtelenek ezek-
kel a panaszokkal szemben — mondják a kutatók. íme, néhány jó 
tanács. 

1. Ha úgy érzi, igazságtalanul bántják, ne hagyja magát! Finoman, de 
értesse meg kollégáival: ön nem lesz unatkozó egyének játékszere. 

2. Ne fojtsa magába a gondjait! Igyekezzen olyan barátot vagy család-
tagot találni, aki meghallgatja és ieálisan ítéli meg a helyzetet, úgyhogy 
esetleg tanácsot is tud adni. 

3. Ne vegyen mindent annyira a szívére! Úgy sohase menjen dolgozni, 
hogy görcsben van a gyomra! 

4. Hétvégeken, ahelyett hogy kizárólag a házimunkába temetkezne, 
menjen kirándulni, egyszer-egyszer moziba! A változatosság maga is 
gyógyhatású. 

5. Fogyasszon sok vitamint, narancslevet, citromos limonádét, házi 
gyümölcsszörpöt) 

6. Étkezzen rendszeresen! Aki elhanyagolja a szervezetét, nem cso-
da, ha lelkileg is hamar kikészül. 

7. Igyon többször teát! Az orbáncfű tea például kifejezetten alkalmas 
pszichovegetatív zavarok kezelésére. Javítja a koncentrációs készséget. 
Rengeteg vitamin van a különféle mentateákban, így a borsmentában, 
a fodormentában, valamint a csipkebogyóban és a csalánteában is. 

8. Amennyiben úgy érzi, hogy munkahelyén elfogadhatatlan a légkör, 
vonja le belő le a következtetést: ha tud, keressen más helyet magának! 
Inkább új munkahely, mint egy idegösszeomlás! 

Persze a munkanélküliség semmiképpen sem ajánlott terápia... 

Hogyan bánjunk 
a kiállhatatlan kollégával? 
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