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A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1985-ben ala-

kult meg azzal a céllal, hogy a hazai társadalomtudományi kutatások 
információs bázisaként és módszertani szolgáltató szervezetként segít-
se elő  a szociológiai és általános társadalomtudományi kutatások fejlő -
dését. A TÁRKI-nak jelenleg tíz tagintézménye van, valamennyien fon-
tos társadalomtudományi kutatóhelyek. A TÁRKI az elmúlt tíz évben 
jelentő s nemzetközi elismertséggel rendelkez ő  kutatói m ű hely lett, tagja 
az adatbankok nemzetközi szervezeteinek (IFDO, CESSDA), és fontos 
nemzetközi társadalomtudományi projektek (például ISSP) magyarországi 
bázisa. A TÁRKI kis létszámú (24 fő állású alkalmazottai dolgozó), nem 
profit alapon m ű ködő  intézmény. Tevékenységei között fontos helyen 
szerepel a Kelet-Európában egyedülálló társadalomtudományi adatbank 
mű ködtetése, amibő l ma már több mint háromszáz empirikus adatfelvé-
tel adatai hozzáférhető k, jelentő s részük közvetlenül. 

Az elmúlt tíz év nemcsak a TÁRKI, hanem az egész magyar társada-
lom szempontjából is megkülönböztetett jelentő ség ű . Ez motiválta a TÁRKI 
munkatársait akkor, amikor egy, a TÁRKI évfordulóján túlmutató tudo-
mányos rendezvénysorozat szervezésébe kezdtek. A rendezvénysoro-
zat célja, hogy egyfelő l áttekintést adjon a magyar gazdaság, társada-
lom és politika elmúlt tíz évének fontosabb változásairól, másfelő l pedig 
lehet ő séget adjon a hazai társadalomtudományi kutatások egyes aktuá-
lis módszertani problémáinak megvitatására. A rendezvénysorozat elő -
adóinak olyan tekintélyes és mértékadó társadalomtudósokat kérünk fel, 
akiknek a mondanivalója minden bizonnyal nemcsak a szű kebb szakma, 
hanem a tágabb közvélemény érdeklő dését is felkelti. A konferencia 
elő adásainak és a kerekasztal-beszélgetéseknek a szerkesztett szöve-
gét a TÁRKI és SZÁZADVÉG kiadó közösen tervezi megjelentetni, hogy 
azok számára is hozzáférhet ő vé váljon, akik esetleg nem tudnak részt 
venni. 

Összevonás elő tt 14 ipari kutatóintézet? 
A parlamenti szavazásra váró privatizációs törvénytervezet módo-

sítja a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó kutatóintézetekben az állami 
tulajdon részarányát, mégpedig — az általános iránytól eltérő en —
nem csökkenti, hanem növeli. Az új törvénytervezet értelmében a 
cégekben a tartósan állami tulajdonban maradó rész 50 százalék + 
1 részvényre növekszik. A szóban forgó, az ipari és kereskedelmi 
tárcához tartozó kutatóintézetek szép számú és igen értékes ingat-
lannal rendelkeznek, amelyeket nem érdemes „elkótyavetyélni' —
hallottuk többek között. Minden jel arra mutat, hogy az IKM vezető i 
célszerű nek látják összevonni ezeket az intézeteket, hiszen például 
fölöslegesnek látszik 14 intézetnél külön-külön ügyviteli részt fenn-
tartani. Már történtek is lépések ilyen irányban: az Állami Vagyonke-
zelő  Rt. megvásárolta a Vasipari Kutatóintézet. épületét, amelyben 
úgynevezett anyagcentrumot kívánnak létrehozni. Ebbe összevonná 
a K+F tevékenységet végző  valamennyi, még m ű ködő , a tárcához 
tartozó intézetet. Oda tartozna a nagyobbak közül az Alumíniumipari 
Kutató, ott kapna helyet a Vasipari Kutatóintézet maradéka és az 
alig 40 föt foglalkoztató Innovatext Rt., a Textilipari Kutatóintézet 
jogutódja. 

A jelenleg érvényes privatizációs törvény értelmében az Innovatext 
vagyona 25 százalék plusz egy részvény kivételével magántulajdon-
ba adható, az új törvénytervezet szerint viszont az állami tulajdon 
részaránya 50 százalék plusz 1 részvény. Dobos Bertalan, az 
Innovatext megbízott vezérigazgatója arra a kérdésünkre, hogyan 
tudják folytatni a különböző  ágazatokban dolgozó kutatók a munká-
jukat, kifejtette: valószínű leg a teljes beolvadás, a megszű nés vár a 
kisebb kutatócsoportokra. Még olyanokra is, mint az Innovatext, amely 
Kelet-Közép-Európában egyedül végez öko-tex vizsgálatokat. Eze-
ket a textilalapanyagok és festékek egészségre káros, allergén ha-
tására irányuló teszteket a fejlett országok a méteráruk bevitelének 
feltételéül szabják, s egyfajta protekcionista eszközként használják. 
A C&A nemzetközi áruházlánc például Budapesten vizsgáltatja a 
forgalmazni kívánt textilipari újdonságokat. Dobos Bertalan szerint 
az összevonást fontolgatók szándéka kétségtelenül racionális, kér-
dés azonban, kellő en mérlegelték-e, hogy a célszer ű  mű ködés érde-
kében nem kellene-e kivételeket tenni. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

JANUÁR  Tíz év a magyar társadalomban, gazdaságban 
és politikában 

kitért az akadémia elnökségének 
legitimitására, miután a tavaly októ-
beri közgy ű lésen felvettették az eset-
leges tisztújítás lehető ségét. Az MTA 
elnöke kérte a közgy ű lés résztvev ő it: 
döntsenek arról, hogy a jelenlegi 
elnökséget meg kívánják-e erő síte-
ni tisztségében. 

Az akadémia közgy ű lése 257 
igen, 51 nem és 15 tartózkodás 
mellett bizalmat szavazott a jelenle-
gi elnökségnek. 

Az akadémia közgy ű lését Horn 
Gyula miniszterelnök levélben kö-
szöntötte. A miniszterelnök kiemel-
te: a politikának többet kell tudnia a 
természet és a társadalom világá-
ról, hogy azt is felismerhesse: mely 
tudományos eredmények mikor, mi-
lyen feltételek között és milyen kö-
vetkezményekkel hasznosíthatók a 
társadalom érdekében. A kormány-
f ő  leszögezte: az Országgy ű lésnek, 
a kormánynak, az ország vezetésé-
nek eltökélt szándéka, hogy megbe-
csülésével, a megadható anyagi 
eszközök biztosításával hozzásegít-
se az akadémiát kötelességének tel-
jesítéséhez. 

Az akadémia közgy ű lése az elnö-
ki megnyitó és a bizalmiszavazás 
után megválasztotta az Akadémia 
Doktori Tanácsát, az Akadémiai Ku-
tatóhelyek Tanácsát, a Vagyonkeze-
l ő  Kuratóriumot, a Felügyel ő bizott-
ságot, a Tudományetikai Bizottságot, 
valamint a Könyv- és Folyóiratkiadó 
Bizottságot. A továbbiakban az Aka-
démia Doktori Tanácsa adományoz-
za az MTA Doktora címet. A testület 
megalakulásával megsz ű nik a Tudo-
mányos Min ő sít ő  Bizottság. A köz-
gy ű lésen szó volt az új fő titkárhelyet-
tesi poszt betöltésér ő l, miután 
Harmathy Attila fő titkárhelyettes le- 

A Magyar Tudományos Akadémia 
rendes közgy ű lése 
Az akadémia 1995. januári rendes 
közgyű lése a törvény által elő írt fel-
adatok utolsó állomásaként Ült 
ő szsze, 1995. január 19-én, csütör-
tökön. A tagság soraiban az aka-
démikusok mellett a köztestület 
200, Immár három éve megválasz-
tott képviselő je Is helyett foglalt. 

Kosáry Domokos, az MTA elnöke 
megnyitójában hangsúlyozta: az 
akadémiai törvény elfogadása után 
nem új akadémia jött létre, hanem 
megújult, korszerű sített akadémia 
folytatja munkáját. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia ma még inkább 
Széchenyi Akadémiája, amelynek 
jogfolytonossága egyértelmű en hi-
ánytalan, kétségbevonhatatlan. Az 
MTA elnöke hangsúlyozta: Magyar-
ország talán egyetlen mai elő nye, 
hogy a nemzeti jövedelem jelen 
szintjénél jóval magasabb színvona-
lú, jobb min ő ség ű  emberi tudást 
mutathat fel. Kosáry Domokos be-
szélt az akadémiai kutatóhelyek és 
az egyetemek együttmű ködésének 
fontosságáról, hiszen a nem akadé-
mikus köztestületi tagok közül 817 
akadémiai kutatóhelyen, míg az aka-
démikusok csaknem 70 százaléka 
az egyetemeken dolgozik. Az elnök 
kiemelte, hogy az egyetemekkel való 
szoros együttmű ködés az akadémia 
fontos feladata. Szükség lenne a fel-
ső oktatási és az akadémiai törvény 
elkülönítésébő l eredő  hézagok meg-
szüntetésére is. Az MTA elnöke utalt 
arra, hogy a kormány január 21-i 
ülésén döntött az akadémia dokto-
rainak tiszteletdíjáról. Eszerint külön 
díjazásban részesülnek az akadé-
mia rendes, levelez ő  tagjai és a 
doktorok is. A tiszteletdíjat a nyug-
díjasok is megkapják. 

A megnyitójában Kosáry Domokos 

1995. VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

Az ország ez évi költségvetésé-
nek parlamenti elfogadása után sem 
fejezödtek be, s ő t erő södnek az új 
koalíciós kormány gazdaságpolitiká-
jával kapcsolatos viták. Nemcsak 
szakmai berkekben, hanem az írott 
és az elektronikus sajtóban is nap 
mint nap találkozunk a munkanél-
küliség társadalmi betegségével, az 
infláció, a vagyon- és jövedelempo-
larizáció gyorsulásával, a gazdasá-
gi növekedés és a pénzügyi egyen-
súly dilemmájával. A Szó-
szóló legutóbbi száma 
Kopátsy Sándorral közölt 
exkluzív interjút, amely-
ben a neves közgazdász 
szenvedélyes szavakkal 
bírálja, „szélsöjobb' jelző -
vel illeti a hivatalos gaz-
daságpolitikát. Minösíté-
sét — más gondolataihoz 
hasonlóan — persze le-
het vitatni, a probléma 
gyökere, a történelmi pa-
radoxon azonban adott, a 
kilencvenes évek derekán 
Magyarországon egy szo-
cialista dominanciájú kor-
mánynak kell tovább épí-
teni a szociális piacgaz-
dasághoz, vagyis a jóléti 
kapitalizmushoz vezet ő  
utat. 

Sem méltatni, sem vi- 
tatni nem kívánom e he-
lyen az eredeti gondolko- 
dóként ismert Kopátsy 
nézeteit, csupán hangsú-
lyozom, hogy indulatait megértem, 
jobbító szándékát tisztelem. Az ál-
tala érintett problémahalmazból egy 
kérdésre — meggy ő z ő désem sze-
rint a legfontosabbra — szeretném 
a figyelmet irányítani: eladósodá-
sunkra és annak következményei-
re. Gazdaságunk archimedeszi 
pontjáról van szó, ami nemcsak a 
jelenlegi idő szak kormányzati dön-
téseit, de az ország jöv ő jét is de-
terminálja. 

Nézzük a fontosabb tényeket! 
Húsz évvel ezelő tt, 1993 végén a 
bruttó államadósság kb. egymilliárd 
dollárt tett ki, amit — ha minden 
kötél szakad — négyhavi exporttal 
ki lehetett volna fizetni. A hetvenes 
évek két olajárrobbanását az ország 
akkori politikai, gazdasági vezet ő i 
nem „gy ű rű ztették be', hanem —
engedve az úgynevezett petro-dol-
lárkínálat bankáraink által közvetí- 

Tisztelt TUDOSZ-tagok! 
Eredményekben gazdag, fölösle-

ges izgalmaktól és keser ű ségekt ő l 
mentes, békés, nyugodt, boldog új-
esztend ő t kívánok mindnyájuknak. 
Kérem, nézzék el nekem, hogy a 
lapmegjelenés kényszeréb ő l kissé 
szokatlanul, csak január végén kö-
szöntöm Önöket az új év alkalmá-
ból, hiszen már rég túl vagyunk a 
felh ő tlen ünneplés id ő szakán, s ő t az 
azzal járó fáradságot is kiheverhet-
tük, s megízlelhettük azt ís, hogy 
mit hozhat számunkra az 1995-ös 
esztend ő . Remélem több jót annál, 
mint amit most prognosztizálunk. 

Az már biztos, hogy ez az évünk 
sem lesz eseményekt ő l mentes. Az 
is biztos, hogy keményen helyt kell 
majd állnunk, mind a munkahelyün-
kön, mind a szakszervezetünkben. 
De az is biztos, hogy most is, mint 
az elmúlt évek során számtalanszor 
ez most is sikerülni fog, és a tag-
ság teljes összefogásával eredmé-
nyesen zárjuk ezt az esztend ő t is. 

1995 ismét a választások éve 
lesz. Szerencsére most csak egy 
fronton, a munkahelyeken kell helyt 
állnunk, hiszen csak közalkalmazot-
ti-üzemi tanácsi választások lesz-
nek, de ez sem lesz könny ű . Ugyan-
is nem élhetünk azzal az el ő nyök-
kel, amit egy országos választás le-
het ő ségei teremtenek a számunk-
ra. Ugyanakkor ez a választás is 
létfontosságú számunkra. Össze-
hangolt munkával el kell érnünk, 
hogy sok TUDOSZ-jelöltünk legyen 
és a TUDOSZ jelöltjei minél több 
szavazatot kaphassanak. Csak ek-
kor, egy eredményes választás 
esetén tudjuk megtartani vagy javí-
tani pozícióinkat az érdekegyezte-
tés fórumain. De akarjuk a sikert 
és bízzunk benne, s akkor nem is 
fog elmaradni. 

1995 — talán — az államháztar-
tási reform éve lesz, s ez, bár mind- 

dr. Nyikos László, 
a Számvev ő szék alelnöke: 

Adósságaink tele 
tett csábításának — hiteleket vet-
tek fel a már akkor sem korszerű  
gazdasági szerkezet fenntartására, 
az életszínvonal védelmére. Ennek 
következtében külső  adósságunk 
1981 végére már megközelítette a 

kilencmilliárd dollárt, mégsem volt 
elég a pénz az ország finanszíro-
zására. 1982 tavaszán, amikor Ma-
gyarország a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) tagja lett, a Magyar 
Nemzeti Bank alig tudta kifizetni a 
belép ő díjat, annyira üres volt a 
kasszája. IMF-tagként viszont 
könnyebben Jehetett hitelhez jutni. 
1987-re a bruttó tartozások már 
meghaladták a 17 milliárdot, a rend-
szerváltás évében pedig a 20 milli-
árdot. Azt a kérdést, hogy ki, mikor 
és mib ő l fogja ezt visszafizetni, a 
nyilvánosság számára sem a gaz-
daságpolitikusok, sem a bankárok 
nem tudták (akarták) megválaszol-
ni. Egyszer talán majd a gazdaság-
történet fogja minő síteni, kiket ter-
hel ezért a — túlzás nélkül törté-
nelminek mondható — felelő sség 
(felelő tlenség!). 

Gazdaságpolitikánk tengelyében a 

nyájan tudjuk, szükség van rá, óva-
tosságra kell hogy intsen minket. 
Csak Összefogással, szilárdan egyet 
akaró tagsággal tudjuk ezt a folya-
matot úgy megélni, hogy hátrányait 
csökkenthessük, el ő nyeit kihasznál-
hassuk. Továbbra is tagsággal ren-
delkez ő , következetes, stabil szak-
szervezetnek kell lennünk, hogy 
megvédhessük magunkat és tagsá-
gunkat. 

1995 a gazdasági nehézségek 
éve lesz, az intézményekben és a 
családokban egyaránt. Már most fel 
kell készülnünk a helyzet romlásá-
nak a megakadályozására, s arra, 
hogy még ez évben találjuk meg a 
lehet ő séget tagságunk pozíciójának, 
jövedelmi helyzetének javítására. Ez 
csak a hasonló helyzetben lév ő  
szakszervezetek összefogásával 
lehet sikeres, ehhez pedig karakte-
res, szakért ő  szakszervezetnek kell 
lennünk továbbra is. 

1995 a TUDOSZ-nál a következ ő  
küldöttgy ű lés éve is lesz. Ekkor kell 
értékelnünk az elmúlt két év mun-
káját, az alapszervezetekt ő l a 
TUDOSZ egészéig. Ekkor kell az 
elnökségnek számot adnia az el-
múlt két év munkájáról, ezt kell 
Önöknek értékelni és ekkor kell 
meghatározniuk a következ ő  évek 
feladatait. Bízom benne, hogy ezt 
egy eredményes választás után, 
stabil, biztonságos munkahelyekkel 
rendelkez ő  tagság nevében delegált 
nagyszámú küldöttgy ű lésen tudjuk 
megtenni. 

Kérem önöket, nézzünk optimis-
tán a jöv ő  felé, bármilyenek is most 
a kilátások, s összefogva, egymást 
segítve, együtt dolgozva, közösen 
próbáljuk meg olyanná tenni az 
1995- ő s esztend ő t, hogy ne mond-
hassuk azt, hogy 1996. még rosz-
szabb lesz. 

Kutl László 
elnök 

90-es években is a fizető képesség, 
az első  osztályú adós-pozíció meg-
ő rzése áll. Mivel az ország bruttó 
külső  adóssága az utóbbi években 
ismét nő tt (az állam és a vállalko-
zások együttes adóssága megha-
ladta a 28 milliárd dollárt), vele 
együtt n ő nek az adósságszolgálat 
terhei is. A külföldön felvett hitelek 
után tavaly már 1,3 milliárd dollár 
kamatot kellett fizetni, a tő ketörlesz-
tés az ismert módon (újabb hitelek 

felvételével) történik. Új 
jelenség, hogy a bels ő  ál-
lamadósság meghaladja a 
küls ő t. Ennek következté-
ben az 1995. évi költség-
vetési kiadások csaknem 
egyharmadát teszik ki a 
törlesztések és kamatfize-
tések. Az államkötvények, 
kincstárjegyek, a Magyar 
Nemzeti Banktól korábban 
felvett hitelek kamatai ez 
évben 454 milliárd forinttal 
terhelik a központi költség-
vetést. (Ez a kiadási f ő -
összeg majdnem egyne-
gyede.) 

Riasztóak ezek a szá-
mok, de még veszélye-
sebb a tendencia, ami —
ha folytatódik — a költség-
vetés által centralizált adó-
kat, vámokat hovatovább 
felemészti az adósságszol-
gálat, az egész államház-
tartás összeomolhat. Mind 
többen látják ezt a circulus 

vitiosus-t, és szeretnének kitörni 
belöle. Ez azonban nem elhatáro-
zás kérdése. Soros György azt 
mondja: Magyarország nem tehet 
mást, „mint hogy görgeti maga elő tt 
az adósságot: további hitelek felvé-
telével törleszti a régieket', mivel-
hogy az adósságállományt sem re-
dukálni, sem visszafizetni nem le-
het, legfeljebb a gazdaság növeke-
désével lehet kisebbíteni'. Növelni 
kellene tehát az ország jövedelmét, 
de számottev ő  növekedéssel (ami-
hez viszonyítva az adósságszolgá-
lat kisebb lenne) a hivatalos gaz-
daságpolitika közeljöv ő ben nem 
számol. Jogos a kérdés: vajon meg-
ő rizhető -e a társadalmi béke addig, 
amíg megindul egy megalapozott 
gazdasági növekedés? Nem oszt-
ja-e meg a társadalmat visszafor- 

(Folytatás a 3. oldalon) 

mondott. A korábban megalakult je 
lölő bizottság nem tudott a fő titkár 
helyettes személyére jelöltet beter-
jeszteni, tekintettel arra, hogy a ki-
nevezés csak 1996 májusáig szól-
na. A közgy ű lés úgy határozott, 
hogy májusban visszatérnek a f ő tit-
kár-helyettesi poszt betöltésére. 

A közgy ű lés résztvevő i ezután az 
MTA ez évi költségvetésével foglal-
koztak. Keviczky László, az MTA 
fő titkára elmondta: az Országgyű lés 
csaknem egy hónappal ezelő tt az 
állami költségvetés részeként fogad-
ta el az akadémia idei költségveté-
sét. Ugyanakkor az akadémiáról 
szóló törvény értelmében az akadé-
mia költségvetését a közgy ű lésnek 
kell jóváhagynia. Az 1995-ös költ-
ségvetés a tavalyihoz képest nomi-
nális növekedést jelent. Legnagyobb 
részét a közalkalmazotti törvény 
végrehajtásából adódó bérpolitikai 
intézkedések teszik ki. A Pénzügy-
minisztérium a tudós társaság tisz-
teletdíjára 61 millió forintot hagyott 
jóvá, amelyet a kormány január 
12-i ülésén további 360 millió forint-
tal egészített ki. Keviczky a költség-
vetés pozitív változásaként értékel-
te, hogy az akadémia beruházási ke-
rete a korábbi 100 millió forintról 240 
millió forintra növekedett. Hangsú-
lyozta, hogy az akadémia költség-
vetésének mintegy kétharmad részét 
a kutatóhelyek alaptámogatására 
fordítják. Ugyanakkor hozzátette, 
hogy az intézetek az áremelések kö-
vetkeztében rendkívüli nehézségek-
re számítanak, hiszen például az 
energiaköltségek emelésének kom-
penzációjáról jelenleg nincs szó. 
tartják. 

Az újonnan megválasztott testüle-
tek még az akadémiai ülésszak alatt 
elkészítették alapszabályikat. 

Az eredetileg tervezettnél keve-
sebb kérdésben született meg a 

(Folytatás a 2. oldalon) 

TARKI-napok 

SZ SZÓLÓ 
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
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Valószínű leg mindannyian tudjuk, a pénztárcánkon keresztül is érez-
zük az infláció hatását, mégis meghökkentő , hogy 1989-hez viszonyítva 
312%-os az inflációs ráta. A teljes munkaidő ben foglalkoztatottak havi 
bruttó átlagkeresete lépést tart az inflációval. Nem igaz ez a nettó átlag-
keresetekre, hiszen a személyi jövedelemadók sávjai nem követik az 
inflációt, bár bevezetésekor még errő l is hangzott el ígéret. 

Az mindenképpen el-
gondolkodtató, hogy az 
MTA kutatóintézeteiben 
dolgozók bruttó átlag-
bérét nem is érdemes 
a szellemi foglalkozású-
ak átlagbéréhez hason-
lítani. 1989 és 1991 kö-
zött az MTA kutatóin-
tézeti dolgozóinak át-
lagbére 5-7%-kal még 
meghaladta az orszá-
gos átlagot. 1992-ben 
3,7%-kal, 1993-ban 
már 13,4%-kal alacso-
nyabb volt, és a közal-
kalmazotti bértáblázat 
bevezetésével kapott 
56%-os(!) átlagbéreme-

léssel eljutottunk oda, hogy 1994 novemberében a kutatóintézeti átlag-
bér „csupán' 8%-kal alacsonyabb, mint a gazdasági szférában dolgozók 
átlagbére. 

Sajnos nem rendelkezünk olyan adatokkal, amib ő l a költségvetési 
kutatóintézetek átlagbéreit ki tudnánk számolni, minden bizonnyal az az 
átlag nem térne el lényegesen az MTA kutatóintézeti átlagtól. 
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tórium mű ködésének alapelveirő l kí-
vántak szavazni, de az erre vonat-
kozó szavazás a kellő  létszám hiá-
nyában már érvénytelen volt. 

A közgy ű lés 475 tagjából délután 
már csak mintegy 175-en voltak je-
len, a határozatképességhez viszont 
239 képviselő nek kellett volna vok-
solnia. így az Akadémia 1995. évi 
költségvetésér ő l a jelenlév ő k, bár 
szavaztak, de voksaikkal csak a 
költségvetés támogatását fejezték ki, 
annak elfogadása májusra maradt. 
A napirend szerint ezután indítvá-
nyok és javaslatok következtek. A 
közgy ű lés foglalkozott az Akadémia 
ügyrendjének kidolgozásával, szó 
volt arról, hogy az akadémiai osztá-
lyok foglalkozzanak a Nemzeti Alap-
tantervvel, javaslatok hangzottak el 
a pályázatok és a fiatal kutatók hely-
zetének javítására. Szó volt az Aka-
démia nemzetközi kapcsolatairól, il-
letve a szórvány magyarság támo-
gatásáról is. Tekintettel arra, hogy a 
közgy ű lés nem volt határozatképes, 
e kérdésekrő l is csak formális támo-
gatást jelentő  döntések születhettek. 

A közgy ű lés jelenlév ő  akadémikus 
tagjai döntöttek az akadémikusvá-
lasztás szabályairól, és arról, hogy 
a legközelebbi választás idő pontja 
ezév decemberében lesz. Az Aka-
démia elnökségébe Király Tibort, 
Láng Istvánt és Solymosi Frigyest 
delegálták. A nem akadémikus köz-
testületi tagok közül Bezsnyák Ist-
vánt, Bodnár Györgyöt és Hatvani 
Lászlót választották az Akadémia el-
nökségébe. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
rendes közgy ű lése 
(Folytatás az 1. oldalról) 
döntés a második nap délutánján, 
ugyanis a tagok többsége nem je-
lent meg, s Így a testület határozat-
képtelenné vált. 

A közgy ű lés órákon át vitatkozott 
a Tudományok Doktora fokozattal 
járó jogosítványokról. (Az akadémiai 
törvény, illetve az Akadémia alap-
szabálya szerint a korábban szer-
zett tudományos fokozatok közül a 
Tudományok Doktora egyenérték ű  a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Doktora címmel. Ez utóbbit az 1995. 
január 19-én megalakult Akadémia 
Doktori Tanácsa ítéli oda. A Doktori 
Tanácsnak tervezett alapszabálya is 
kimondja, hogy a Tudományok Dok-
tora, illetve az MTA Doktora egyen-
érték ű  tudományos fokozat.) A köz-
gy ű lés résztvev ő i azt igényelték, 
hogy a Tudományok Doktorai visel-
hessék az MTA Doktora címet. Vita 
folyt a doktori eljárásban közremű -
ködő  tagok tudományos minő sítésé-
rő l is. A hosszan elnyúló, eredmény-
telennek bizonyult vitát a közgy ű lés 
végül azzal függesztette fel, hogy a 
beterjesztett alapszabályt a tanács, 
illetve a közgyúlés által elfogadott 
három módosító javaslattal együtt 
ideiglenes jelleggel elfogadják, a 
végleges alapszabályról pedig a má-
jusi közgy ű lésen döntenek. 

Ezt követ ő en a közgy ű lés az Aka-
démiai Kutatóhelyek Tanácsa (az 
akadémiai kutatóhelyek mű ködését 
irányító testület) alapszabályáról 
döntött, majd a Vagyonkezelő  Kura- 

TÁRKI-napok 

1995. február 16-17. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

1995. február 16., 16 óra 
Tíz év a magyar gazdaságban, 
társadalomban és politikában 
(plenáris elő adások) 

Bevezet ő : elő adást tart Kolosi 
Tamás (TÁRKI); Kornai János (Col-
legium Budapest és Harvard Uni-
versity): Gradualizmus magyar 
módra; Andorka Rudolf (BKE): Po-
litikai rendszerváltás és a társada-
lom modernizációja; Stumpf István 
(Századvég Politikai Iskola): Stabi-
litás és instabilitás a magyar párt-
rendszerben; Zárszó: Tóth István 
György (TÁRKI). 

1995. február 17., 10 óra 
Értékek és attitű dök a magyar 
társadalomban (szekció ű lés) 

Lengyel György (BKE Szocioló-
gia Tanszék): A vállalkozói hajlan-
dóság alakulása a kilencvenes évek 
elején; Örkény Antal (ELTE Szoci-
ológiai Int.): Rendszerváltás és tár-
sadalmi igazságosság; Pongrácz 
Tiborné—S. Molnár Edit (KSH Né-
pességtudományi Kutató Int.): A 
család és a munka értéke: egy 
nemzetközi összehasonlító vizsgá-
lat tanulságai; Utasi Ágnes (MTA 
Politikatudományi Int.): Családi kap-
csolatok és generációs értékkülönb-
ségek; Garami Erika (TÁRKI): Ér-
tékválasztások a 14-18 éves fiata- 

lok körében; Angelusz Róbert 
(ELTE Szociológiai Int.) — Tardos 
Róbert (MTA Kommunikációelméleti 
Kutatócsop.): Mennyire középréte-
gesedik a magyar társadalom?; 
Bokor Ágnes (MTA Kommunikáció-
elméleti Kutatócsop.): A közvéle-
mény várakozásai az új kormánnyal 
kapcsolatban; Tóka Gábor (CEU): 
Törésvonal-elmélet és vándorszava-
zók; Róbert Péter (TÁRKI): A tár-
sadalmi mobilitás szubjektív meg-
élése. 

1995. február 17., 13 óra 
Társadalmi változások 
a rendszerváltás id ő szakában 
(szekció) 

Vértes András (Gazdaságkutató 
Rt.): Rejtett gazdaság Magyarorszá-
gon; Tóth István György (TÁRKI): 
Jóléti újraelosztás: sok vagy kevés?; 
Köllő  János (MTA Közgazdaságtu-
dományi Int.): Bérek a munkanél-
küliség elő tt és után; Hegedű s Jó-
zsef—Tosics Iván (Városkutatás 
Kft.): Társadalmi probléma-e a la-
kásügy a 90-es években?; Csákó 
Mihály (ELTE Szociológiai Int.): Vál-
tozások a szakmák világában; Tóth 
Olga (MTA Szociológiai Int.): A 
szakmaválasztás területi-társadalmi 
meghatározottsága a 14-18 évesek 
körében; Szántó János (ELTE Szo-
ciológiai Int.): Vallásos családok tár-
sadalmi-gazdasági helyzete. 

1995. február 17., 10 óra 
Hogyan lehet Magyarországon 
telefonon közvéleményt kutatni? 
(kerekasztal-beszélgetés) 

Meghívottak. Magyar Gallup In-
tézet, Medián Kft., Szonda-Ipsos 
vezető i és szakemberei. 

Téma: Mennyire pontosak a tele-
fonos közvélemény-kutatások ada-
tai? Hogyan lehet elérni, hogy ja-
vuljon az elő rejelzések megbízha-
tósága? 

1995. február 17., 17 óra 
Lehetséges-e empirikus 
szegénységkutatás 
Magyarországon? 
(plenáris m ű helyvita) 

Meghívott résztvev ő k: Andorka 
Rudolf (Budapesti Közgazdaságtu-
dományi Egyetem); Ferge Zsuzsa 
(ELTE Szociálpolitikai Tanszék); F. 
Havas Gábor (Beszélő ); Kemény 
István (MTA Szociológiai Int.); Ko-
losi Tamás (TÁRKI); Szalai Júlia 
(MTA Szociológiai Int.); Szívós 
Péter (KSH). 

Témák. Kik a szegények? Milyen 
módszerekkel tudhatjuk meg, hogy 
mekkora a szegénység? Jövedel-
mek vagy fogyasztás alapján, ab-
szolút vagy relatív mérő számokat 
alkalmazzunk? A lesüllyedés vagy 
a tartós szegénység a nagyobb 
probléma? 

A konferencia helyszíne: Buda-
pest XIII, Victor Hugo u. 18-22. 

A konferencia háttérprogramja-
ként a TÁRKI munkatársai bemu-
tatják az érdeklő dő knek a társada-
lomtudományi adatbankot és lehe-
tő séget biztosítanak az adatállomá-
nyok használatának megismerésé-
re. 

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Átlagbérek és infláck,  
Év elején, immáron a szokásos áremeléseket várva latolgathatjuk, 
hogyan, miként fogunk kijönni a fizetés ű nkb ő l, az Inflációt milyen 
módon, hogyan tudjuk ellensúlyozni. Közgazdász kollégáink segít-
ségével összeállítottuk az alábbi táblázatot, ami egyesekben továb-
bi gondolatokat ébreszthet, másokat számításokra késztethet. 

havi bruttó 	létminl- 	2 felnő tt+ 
	

inflációs- 
átlagkereset mum/f ő 

	
2 gyerek/16 
	

ráta 
(MTA) 
	

(város) 

1989 10 571 11 073 4 120 100 
1990 13 643 14 536 4 999 128,8 
1991 17 934 19 071 7 301 174,0 
1992 22 294 21 461 8 744 214,0 
1993 27 173 23 491 10 974 262,1 
1994 39 541(5) 36 687 13 087 312 

Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
Az MTA eleget téve törvényben rögzített feladatának, létrehozta az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsát. Azt 

a maximum 30 fő s testületet, amely az akadémiai kutatóhelyek mű ködését irányítja. Tagjainak felét a köz-
gy ű lés, másik felét az akadémiai kutatóintézetek, kutatóhelyek delegálják. A tudományterületek arányos 
képviseletét ibiztosították azzal, hogy a három tudományterületi fórum külön-külön választotta meg képvise-
lő it. 

I. Élettudományi terület: 
— Kéri György, a kémiai tudomány doktora 
— Király Zoltán, az MTA rendes tagja 
— Makara Gábor, az orvostud. doktora 
— Udvardy Andor, a biológiai tud. doktora 

Matematikai és természettudományi terület: 
— Árkai Péter, a földtudomány doktora 
— Blickle Tibor, a kémiai tud. doktora 
— Erényi István, a mű szaki tudomány kand. 
— Hudecz Ferenc, a kémiai tud. doktora 
— Katona Gyula, a matemat. tud. doktora 
— Kollár János, a fizikai tud. doktora 

MTA SOTE-EKSZ Peptidkémiai Kutatócsoport 
MTA Növényvédelmi Kutató Intézete 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete 
MTA SZBK Biokémiai Kutató Intézete 

MTA TTKL Geokémiai Kutatólabor 
MTA Mű szaki Kémiai Kutató Intézet 
MTA KFKI Mérés és Számítástechnikai Kut. Int. 
MTA ELTE Peptidkémiai Tanszéki Kutatócsop. 
MTA Matematikai Kutató Intézete 
MTA KFKI Szilárdtestfizikai Kutató Intézete 

MTA Állam- és Jogtudományi Intézete 
MTA Közgazdaságtudományi Intézete 
MTA Szociológiai Intézet 
MTA Irodalomtudományi Intézete 
MTA Történettudományi Intézete 

Az MTA januári közgy ű lésének delegáltja) az AKT-ba: 
— Bencze Gyula, fizikai tudomány doktora 	 MTA Központi Fizikai Kutató Intézet 
— Demetrovics János, az MTA lev. tagja 	 MTA Számítástechn. és Automatizálási Kut. Int. 
— Galavics Géza, a m ű vészettört. tud. dokt. 	MTA Mű vészettörténeti Kutató Intézet 
— Gráf László, az MTA levelez ő  tagja 	 ELTE TTK Biokémiai Tanszék 
— Hanák Péter, az MTA levelez ő  tagja 	 MTA Történettudományi Intézet 
— Keszthelyi Lajos, az MTA rendes tagja 	 MTA Szegedi Biológiai Központ 
— Lukács József, az MTA rendes tagja 	 Molekulaszerkezeti Kutatócsoport 
— Marosi Sándor, a földtudomány doktora 	 MTA Földrajztudományi Intézet 
— Mészáros János, az MTA rendes tagja 	 MTA Állatorvostudományi Kutató Intézet 
— Lapis Károly, az MTA rendes tagja 	 SOTE I. sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Int. 
— Pálinkás Gábor, a kémiai tudomány dokt. 	MTA Központi Kémiai Kutató Intézet 
— Poszler György, az MTA levelez ő  tagja 	 ELTE Esztétika Tanszék 
— Sipos Aladár, az MTA rendes tagja 	 MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
— Szabó Gábor, az MTA rendes tagja 	 DOTE Biológiai Intézete 
— Tétényi Pál, az MTA rendes tagja 	 MTA Izotópkutató Intézet 

Az Alapszabály szerint az AKT-nak nem lehet tagja, aki a Vagyonkezelő  Kuratórium tagja, vagy a 
Felügyelő bizottság tagja, vagy a Fels ő oktatási és Tudományos Tanács tagja, vagy az OTKA Országos 
Bizottságának tagja, vagy az kadémiai kutatóintézet ill. kutatóhely vezet ő je, vagy olyan személy, akitő l a 
tárgyilagos véleménynyilvánítás nem várható el. 

111. Társadalomtudományi terület: 
— Bragyova András, az állam- és jogtud.dokt. 
— Fazekas Károly, a közgazdaságtud. kand. 
— Losonczi Ágnes, a szociológiai tud. dokt. 
— Pomogáts Béla, az irodalomtud. kand. 
— Szakály Ferenc, a történelemtud. dokt. 

Ingyenes 
adótanácsadást 

és jogsegélyszolgálatot 
tart 

a TUDOSZ-irodában 
(VIII. ker., Puskin u. 4. 

II. em. 83.) 
minden szerdán 

16 és 19 óra között 
dr. Komjáthy Miklós 

Rendelet a tudósok 
tiszteletdíjáról 

Az MTA-ról szóló törvény 1. feje-
zet 1. paragrafus 2. pontja szerint 
az MTA doktora címmel rendelke-
z ő  személynek tiszteletdíj adható, 
az MTA januári közgy ű lésén meg-
választott Doktori Tanács szabály-
zata pedig megállapítja, hogy a 
korábban szerzett „tudomány(ok) 
doktora' fokozat — a név megtar-
tásával — az „MTA Doktora' tudo-
mányos címmel egyenérték ű . 

A törvény azt is kimondja, hogy a 
hazai akadémikusok tudományos 
teljesítményét az Akadémia havi 
tiszteletdíj-folyósításával is elisme-
ri. A tiszteletdíj a hazai akadémi-
kust élete végéig megilleti. A tisz-
teletdíjak mértékérő l és folyósítha- 

tóságáról a Kormány 4/1995. (I. 20.) 
sz. rendeletet alkotott, amely a 
Magyar Közlöny 1995. 4. számá-
ban jelent meg. A kormányrendelet 
megszünteti az akadémia hazai 
tagjainak 1994. december 31-e elő t-
ti, úgynevezett akadémikusi szemé-
lyi alapbére folyósítását, és elren-
deli az érvényes törvények alapján 
az akadémikusok havi illetményé-
nek megállapítását. Emellett az 
akadémikusnak, rendes tag esetén 
az Al fizetési fokozat nyolcszoro-
sa, levelező  tag esetén hatszorosa 
jár tiszteletdíjként. 

Az Akadémia Doktora címmel 
rendelkezöknek az Al fokozat két-
szerese, nyugdíjazásuk esetén en-
nek fele jár tiszteletdíjként. Ezzel 
egy idő ben megsz ű nik az eddigi 
„ nagydoktori" pótlékként járó 7500  

forint folyósítása. A tiszteletdíjak 
nem képeznek nyugdíjalapot, ezért 
ebb ő l csak szja-t kell fizetni, ami 
feltételezve, hogy az érintettek aka-
démia doktorainak és akadémiku-
sainak havi bruttó jövedelme eléri 
a 40 000 forintot, 40%. 

bruttó nettó 
8A1 68 000 40 800 
6A1 52 000 31 200 
2A1 18 000 10 800 

HELYESBÍTÉS. A Szószóló el-
múlt havi lapszámában megjelen-
tettük a közalkalmazottak idei —
január 1-jétő l hatályos — illetmény-
táblázatát (Al = 8500 forint). A 
táblázat címében tévedésbő l 1994. 
év szerepelt. Olvasóinktól ezúton 
kérünk elnézést. 	(a szerkesztő ) 



• • Haditudósítás 
Bizony ez az év is jól kezdő dik — mondhatnám —, az els ő  hónap ÉT-

ülésein túljutottunk. Amiböl már kettő  is volt, de felfoghatjuk úgy is, hogy 
csak egy, mivel két alkalommal is összeültünk, de gyakorlatilag azonos 
témát tárgyaltunk több mint 25 órán keresztül. Ráadásul mindhárom téma 
— a Munka Törvénykönyve módosítása, az 1995. évi minimális bérek és az 
1995. évi bérajánlások mértéke — már a december 16-án megtartott 1994. 
évi utolsó plenáris ülés napirendjén is szerepelt., s onnan halasztódott erre 
az évre, lévén, hogy az első t mi, a másik kettő t pedig a munkáltatók nem 
voltak hajlandók érdemben tárgyalni. A kormány tárgyalta volna mind a 
hármat, de igazán fontos számára a törvény módosítása volt. Ebbő l adó-
dóan ritkán tapasztalt intenzitással folytak az elő készítő  munkák, hiszen el 
kívánták kerülni, hogy még egyszer azt jelentsük be, hogy nem vagyunk 
érdekeltek a törvény módosításában. Pedig ez így igaz. 

A konföderációk egybehangzó véleménye szerint az üzemi-közalkalma-
zotti tanácsi választásokat a jelenlegi szabályok szerint kellene megtartani, 
így most nem javítgatásokra, hanem átfogó koncepcionális változtatásra 
lenne szükség, amihez viszont idő  kell. Ez utóbbival egyetértettek a kor-
mány szakemberei is, ső t a közeli jövő re meg is ígérték, és elképzeléseik 
leírt szövegét már át is adták a partnereknek, de közölték, hogy köti ő ket 
a kormányprogram, emiatt kénytelenek tárgyalni. Ez azért érdekes felfogás. 
Inkább ne legyen jó valami, de legyen, mert korábban más információk 
birtokában elhatároztuk. Megcsináljuk nem jól, aztán majd csinálunk egy 
jobbat. 

A munkáltatóknak ezzel ellentétben más volt a véleményük. Bár a jövő -
beni átfogó koncepcionális változtatással 6k is egyetértettek, nagyon fon-
tosnak tartották a mostani módosítást is, hiszen három olyan alapvető  ja-
vaslatuk is volt, melyek a pozícióikat nagymértékben javítanák a munkavál-
lalókkal szemben. Ezek az egyenlő tlen munkaidő -beosztás alkalmazási 
lehető ségeinek kiterjesztése, a túlórakeret növelésének lehető sége és az 
úgynevezett távolléti díj bevezetése. 

No de térjünk vissza az eseményekhez, melyek, mint oly sok alkalommal 
máskor, most is két csatornán, az ÉT-en és a KIÉT-en futottak, ha egyál-
talán futásnak lehet nevezni azt a huzakodást, ami jellemezte az egészet, 
hiszen rövid három hét alatt a szakértő i tárgyalások, az egy, két és három-
oldalú egyeztetések egész sora zajlott le, amíg el nem jutottunk a végkifej-
letig. Ha emlékeznek korábbi tudósításomra, tudják, hogy a költségvetési 
szakszervezetek egyértelmű en elutasították a törvény tárgyalását, sót a 
SZEF vétót is kilátásba helyezett, amit a többiek méltányoltak. Ezt a hely-
zetet kellett elő ször is föloldani, amit végül is megoldott a kormány azzal 
az ígéretével, hogy a közalkalmazotti törvény módosítására nem most, hanem 
egy késő bbi idő pontban kerül sor (de ennek azért ne nagyon örüljünk, lesz 
még vele elég bajunk). így csak a közalkalmazottakra vonatkozóan néhány, 
a választásokkal kapcsolatos, feltétlenül szükséges módosítás, mint pél-
dául a választások idő pontja építő dött be az MT-be. 

Most már elhárult az akadály, lehetett volna tárgyalni, de ekkor a közal-
kalmazotti területen újabb vész közelget. Ugyanis a KIET-en közös akarat-
tal úgy döntöttünk, hogy addig semmit nem teszünk, amíg nincs végre egy 
elfogadott alapszabályunk. Ez — mármint hogy semmit nem teszünk — be 
is jött, mivel az elő zetes szakértő i megállapodás ellenére, a KIÉT-ülés több 
órás, gyönyör ű  szóvirágokkal tarkított vitája nem hozott eredményt, és az 
önkormányzatok képvisel ő i fölálltak az asztaltól. Ez azonban nem tette 
lehetetlenné a szakszervezetek és a kormány párbeszédét, amire néhány 
nap múlva sor is került, amikor is áttekintettük a Munka Törvénykönyve 
módosítási javaslatait. Ekkor már csak arra kellett ügyelnünk, nehogy el-
lentmondásba keveredjünk az ÉT-oldalon el ő z ő  nap kialakított szakszerve-
zeti állásponttal. Ez sikerült is. 

A párhuzamos pályán futó ET-el ő készítéseket eközben a korrekt együtt-
mű ködés, és az álláspontok nagy távolsága jellemezte, bár meg kell je-
gyezni, hogy minden egyes tárgyalás hozott egy tyúklépésnyi közeledést az 
anyag valamely pontján. A leglényegesebb kérdésekben azonban fényévnyi 
volt a távolság az oldalak álláspontja között. 

Ilyen elő készületek után jutottunk el január 16-ig, a plenáris ülés napjáig, 
ami egyébként szokatlan idöpont volt, hiszen nem pénteki, hanem hétföi 
napra esett. De ez a tárgyalás végkifejlete szempontjából nem jelentett 
semmit. Az ÉT-ülést — amelynek témáit már a bevezet ő ben ismertettem —
reggel fél kilenckor a Munka Törvénykönyv módosításainak megtárgyalásá-
val kezdtük. Az ügy komolyságát az is jellemezte, hogy — eltér ő en a ko-
rábbi években megszokottól — a kormányoldal szóviv ő je személyesen a 
munkaügyi miniszter volt. Ez azonban még nem volt garancia arra, hogy az 
oldalaknak sikerül is egyezségre jutni, Pedig a szándék egyértelm ű  volt, 
hiszen hosszabb rövidebb szünetekkel este fél kilencig „gyötörtük" egy-
mást. Ekkor azonban meg kellett állapítanunk, hogy aznap már nem érünk 
el további eredményeket, s egyetértéssel felfüggesztettük a tárgyalást, 
megállapodva, hogy pénteken, amikorra más témákból már ki volt tű zve 
egy ÉT-ülés, ezzel kezdve folytatjuk a tárgyalást. Ezután, a munkavállalói 
oldal kemény javaslatára rövid hezitálás után a másik két oldal elfogadta, 
hogy kezdjük meg a bértárgyalásokat. 

Ez a kezdés tulajdonképpen már folytatás volt, mivel a téma már decem-
berben is szerepelt a napirenden. Igaz akkor csak a kiinduló álláspontok 
ismertetése hangzott el, majd el lett napolva a tárgyalás. Innen folytatva a 
két oldal, a munkavállalói (hagyományosan mi vagyunk e téma el ő terjesz-
tő i) és a munkáltatói ismertette az alapszámait (13 200 illetve 11 200 Ft), 
a kormányoldal pedig kijelentette (szintén a hagyományoknak megfelelő en), 

nekünk kell megállapodnunk, s 6 azt elfogadja. A többfordulós vita 

természetesen nem hozott semmilyen kézzel fogható eredményt, ha csak 
azt nem tekintjük annak, hogy a munkáltatók apró lépésekben egészen 11 
500 forintig elmentek. A mi képviselő nk, aki egészen kiválót produkált, 
ekkor még semmilyen új számot nem mondott, csak statisztikai adatokkal 
bizonygatta igazunkat. Alig több mint egyórás beszélgetés után itt is abban 
maradtunk, hogy pénteken folytatjuk, majd tovább léptünk a harmadik té-
mára. Ennek azonban már érdemi tárgyalására nem is került sor. Csak 
jeleztük egymásnak, hogy mik az elképzeléseink. Regisztráltuk, hogy eb-
ben sem értünk egyet, s megegyeztünk, hogy befejezzük az ülést és pén-
teken folytatjuk. Ebben volt a legtökéletesebb egyetértés. 

Január 27-én, pénteken aztán folytattuk. Természetesen ezt a tárgyalást 
is megelő zte egy oldalegyeztetés, ahol rögzítettük a szilárd pontokat, és 
megállapodtunk, hogy miben engedünk. Abban azonban egyetértettünk, hogy 
a már említett három alapkérdés egyikében sem. Tudomásul vettük, hogy 
az ÉT-ülés eredeti pro;ramja megváltozott. A hároméves gazdasági prog-
ram kérdései egy késobbi idő pontra tolódnak, a TGM-r ő l pedig még most 
sem tudunk tárgyalni. Azt hiszem, hamarosan pedig már nem is lesz semmi 
értelme. Kimúlt anélkül, hogy megszületett volna. Tudomásul vettük azt is, 
hogy 14 órakor a Népjóléti Minisztérium államtitkára tájékoztat minket a B-
vet összefüggő  általános kérdésekrő l. így végül is maradt a három elnapolt 
napirend, ami azt is jelentette, hogy nem egy új ülés kezdödik, hanem az 
eloz ő  folytatása. Ennek következtében változatlan fölállásban, azonos el-
nök elnökletével, azonos szóviv ő kkel nekigyürk ő zhettünk. Anélkül, hogy a 
részletekkel feleslegesen húznám az idő t, jelzem, hogy e tárgyalás is hosszú 
és eredménytelen volt. Annak ellenére, hogy az oldalak sok kérdésben 
sokat engedtek, annak ellenére, hogy a kormány jelezte, hogy a bevezeté-
sek, a hatályosulás idő pontjában is kész minden ésszer ű  változtatásra, a 
f ő  kérdések nem oldódtak meg. Pedig próbáltuk egymást meggy ő zni, de 
lehetetlen volt, hiszen a képvisel ő ket küldő  szervezetek érdeke oly mérték-
ben megkötötte a tárgyalófelek kezét, hogy a legjobb akarattal sem juthat-
tak egyezségre. Végül is ebben maradtunk. Megállapítottuk, hogy nem 
született megegyezés. Ezek után a kormány képvisel ő i kijelentették — amit 
egyébként korábban többször is hangsúlyoztak —, hogy ő ket köti a kor-
mány programja, tehát mindenképpen kormánytárgyalásra beterjesztik a 
javaslatot. A munkáltatók jelezték, hogy 6k sok mindennel így is egyetér-
tenek. A munkavállalók pedig kijelentették, hogy az alapszabálynak megfe-
lelő en öt napon belül elkészítik megfelelő  indoklással a különvéleményüket, 
amit így kötelez ő en csatlakoztatni kell a javaslathoz, és azzal együtt kell 
benyújtani. 

E sikertelen tárgyalási forduló után folytattuk az alkudozásokat a minimá-
lis bérr ő l. Ez szintén nem volt semmi. Hangulatát igazán az tudja érzékelni, 
akinek már volt szerencséje vásárolni valamely balkáni vagy keleti bazár-
ban. A két szóviv ő  — a kormány itt urasan a háttérbe vonult — mintha az 
élete függne minden fillértő l, lépésrő l lépésre haladt elő re. S most a mi 
taktikánk volt a jobb. Ezzel sikerült eljutni egy olyan pontig, 12 700, illetve 
11 800 forint, mikor a kormány, úgy látván, hogy zátonyra futunk megszó-
lalt. Közölvén, hogy tetszene neki, ha 12 000 és 12 500 között meg tudnánk 
állapodni. Rövid szünet után el is hangzottak az újabb ajánlatok. Amelyek 
az egyik fél részér ő l 12 000 a másikéról 12 500 Ft voltak. Ki lehet találni, 
hogy ki melyiket tette. Meg kell jegyeznem, hogy ekkor már az oldalakon 
belül is problémák adódtak. Munkáltatói részrő l az agrárszféra képviselő i 
jelezték, hogy a korábbi évekhez hasonlóan csak ő sszel tudnak ráállni erre 
a bérre, a munkavállalói oldalon pedig a Munkástanácsok képvisel ő je kö-
zölte, hogy eljutottunk addig a határig, amíg neki a mandátuma szól, de 
mérlegelve azt is, hogy egy vétóval megakadályoznák az új minimálbér 
életbe lépését, közölte, hogy különvéleményük fenntartása mellett nem fog-
ják megakadályozni a megállapodást. Ez nagyvonlú gesztus volt, amit mind-
nyájan nagyra értékeltünk. 

A tárgyalás végkifejletében továbbra is lépésrő l lépésre haladva, végül is 
eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy megállapodjunk. A hangulatra mi sem 
volt jellemz ő bb, hogy mikor szóviv ő nk a munkáltatók utolsó ajánlatára rövid 
gondolkozás után kimondta a megváltó igent, kitört a taps a teremben. 
Jelezvén., hogy a minimális bér 1995-ben 12 200 forint, amely általában 
február 1-jétő l lép életbe, de az agrárgazdaság területén csak szeptember 
1-jét ő l. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy a kormány ismét kötelezett-
séget vállalt arra, hogy a költségvetési területen központi keretbő l biztosítja 
a lehet ő séget a minimálbérre való ráállásra. 

Ezek után már csak az ez évi bérajánlások mértékér ő l kellet volna meg-
állapodnunk, ami azonban nem sikerült. Igaz nem is sikerülhetett, mert az 
elképzelések olyan tág határok között szóródtak, és a kulcsszámok oly 
mértékben megmerevedtek, hogy meglepő  lett volna a megállapodás sike-
re. Nehezítette a dolgot a különféle érdekeltség is. A munkavállalók a mi-
nimális és az átlagos értékben, a kormány az átlagos értékben,munkál-
tatók pedig az átlagos és maximális értékben voltak érdekeltek. Igy a vita 
során szinte minden számkombináció elhangzott, csak az nem, amiben 
egyezség születhetett volna. Ezután mást nem tehettünk, mint itt is meg-
állapítottuk az eredménytelenséget, majd elhatároztuk, hogy a következ ő  
ülésen teszünk még egy kísérletet a megállapodásra és este 10 óra elmúl-
tával, elfogadva az emlékeztető  szövegét, mely szokás szerint a Magyar 
Közlönyben fog megjelenni, berekesztettük az ÉT-t. 

Itt be is fejezhetném, de tartozok még egy rövid információval. A mun-
kavállalói oldal titkára, Garzó Lilla, aki az ET megalakulása óta egyengeti 
ügyes bajos dolgainkat, az egyetértésünkkel megvált tő lünk. Ugyanis he-
lyettes államtitkár lett a Munkaügyi Minisztériumban. Helyére az oldal töké-
letes egyetértésben a M ű vész szakszervezet korábbi elnökét, Pet ő  Kálmánt 
delegálta, aki a mostani ÉT-ülésen debütált. Ugy is mint oldaltitkár, s úgy 
is mint levezető  elnök. Mit mondjak, ez utóbbit kibírta. 
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Adósságaink tele 

(Folytatás az 1. oldalról) 

díthatatlanul az a szélső séges va-
gyon- és jövedelempolarizáció, 
amely az utóbbi évek államtalanítási 
folyamatában alakult ki? Lehet-e 
restrikciós jövedelempolitikával (nö-
vekv ő  kamatokkal, a nemzeti valu-
ta leértékelésével, inflációval) moti-
válni a vállalkozókat és a munka-
vállalókat? Nem járunk-e úgy, mint 
— a rusztikus hasonlat szerint — a 
cigány lova, amely — mire meg-
szokta volna az éhezést — meg-
döglött... 

Gyors megoldásokkal kecsegtető  
válaszokat aligha lehet adni. Ő szin-
te, tisztázó vitákra azonban szük-
ség van, mert ezek nyomán szület-
hetnek alternatív megoldások. Nem 
hiszek abban, hogy csak egyetlen 
megoldás lehetséges (az, amit 
pénzügyminiszterünk nemcsak 
most, hanem már hat évvel ezelő tt 
is képviselt). Vitakultúránkat minő -
síti, ha azonnal lehurrogjuk azt, aki 
az uralkodó fiskális-monetáris állás-
pont helyességét megkérdő jelezi. 
Van, aki a jus murmurandi jogától 
is megfosztaná a kételkedöket (a 
gondolkodókat). _Az adósság elen-
gedésének még a megemlítése is 
kárt okoz' — figyelmeztet az MNB  

egykori elnökhelyettese, ami — az 
ő  szájából hallva — már-már ciniz-
mus, hiszen az adósságlavina el-
indítása első sorban az ő  nevéhez 
fű ző dik. A rendszerváltásig két ta-
but ismertünk: nem vitathattuk a 
párt vezető  szerepét, nem fesze-
gethettük a szovjet csapatok ittlét-
ét. Ezeket a tabukat elsöpörte a 
történelem. Nem volna szerencsés, 
ha egy független országban most 
új tabu születne. Ha az adósság-
válságról megint csak bennfentesek 
szólhatnának, megint csak bizalma-
san lehetne beszélni. Ezért örültem 
a Szószóló-interjúnak, Kopátsy Sán-
dor megszólaltatásának. Nem hi-
szem, hogy minden meglátása he-
lyes, de nagyon helyes, hogy el-
mondhatta azokat. 

A jó gazdaságpolitika többirányú 
törekvések kompromisszuma. Te-
kintettel kell lennie az ország jöve-
delmének növelésére, hogy a fel-
szeletelhet ő  torta (inkább kenyér) 
nagyobb legyen, hogy mindenkinek 
legyen értelmes munkája, hogy a 
vagyonok és jövedelmek a társa-
dalmi teljesítményekkel arányosan 
alakuljanak, hogy a nemzeti valutát 
védje az inflációtól, hogy a környe-
zetet megvédje a jöv ő  generációi 
számára és — végül, bár nem utol-
sósorban —, hogy a külső  és bels ő  
pénzügyi egyensúly ne romoljon. 
Ezek a célok egyenrangúak. Egyi-
ket sem lehet negligálni vagy egy-
oldalúan a többi fölé helyezni. 

Nyugdíjkiszámítási egyszeregy 
Ismét szükségessé vált a nyugdíjszámítás módjának változtatása az 

infláció figyelembevétele miatt. Éppen egy éve foglalkoztunk ezzel utol-
jára újságunkban, ezért most csak a változásokat vesszük sorra. 

Az 1988. január 1. és a nyugdíjazás napja közötti idő ben kapott nettó 
keresetb ő l kiszámítják a nyugdíj meghatározásánál figyelembe veendő  
havi keresetet (ebbő l az egészségbiztosítás és nyugdíjjárulék címén 
meghatározott összeget még levonják). 

az 1988. évi kereset 	254,7%-át, 
az 1989. évi kereset 	227,9%-át, 
az 1990. évi kereset 	179,2%-át, 
az 1991. évi kereset 	142,8%-át 
veszik figyelembe az alap kiszámításánál. 
Ha az elő bbiek alapján kiszámított nettó átlagkereset eléri a 20 000 

forintot, az a fölötti részt az alábbi degresszív skála szerint csökkentik: 

Nettó kereset 
20 000 	 20 000 Ft 
20 001 — 22 000 közötti rész 	90%-a 	+ 20 000 Ft 
22 001 — 30 000 közötti rész 	80%-a 	+ 21 800 Ft 
30 001 — 40 000 közötti rész 	70%-a 	+ 28 200 Ft 
40 001 — 50 000 közötti rész 	60%-a 	+ 35 200 Ft 
50 001 — 60 000 közötti rész 	50%-a 	+ 41 200 Ft 
60 001 — 70 000 közötti rész 	40%-a 	+ 46 200 Ft 
70 001 — 80 000 közötti rész 	30%-a 	+ 50 200 Ft 
80 001 — felett 	 10%-a 	+ 53 200 Ft 

A szolgálati idő  beszámítása nem változott, tehát kiindulásként 10 év 
szolgálati idő  esetén a nyugdíjalap 33%-a a nyugdíj, ami 25 évig évente 
2%-kal nő , 25 évtő l 32 évig évente 1%-kal, 33 év munkaviszony után 
pedig évente 0,5%-kal nő . (20 év — 53%, 25 év — 63%, 30 év — 68%, 
35 év — 71,5%, 40 év — 74%) 

1988 és 1995 közötti idő szakra 30 000 forint nettó havi jövedelmet 
feltételezve (ne feledjük a kjt. bevezetése óta csak egy év tett el, elő tte 
a mi területünkön átlagosan 50%-kal alacsonyabb bérek voltak a jelen-
leginél), és 40 év munkaviszonnyal számolva a következ ő  nyugdíjra 
számíthatunk: 

Nyugdíjalap 30 000 	30 000 
Degresszív 
skála alapján 	 28 200 

Szolgálati id ő  alapján (74%) 
20 868 forintra, ami a 7 év nettó 
keresete egészségbiztosítás és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett részé-
nek 69,6%-a. 

Igen magas, 7 év átlagát tekintve 
havi 40 000 forintos nettó átlagot 
számítva 35 200 forint 74%-a, vagy-
is 26 048 forint nyugdíjra lehet szá-
mítani, ami 65%-a lesz a kiindulási 
átlagnak. 

Az a nemlétez ő  kutatóintézeti 
átlagdolgozó, aki mindig az átlag-
bért kapta (természetesen ez igen 
ritka, hiszen nyugdíj elő tt általában 
az átlag fölött vannak a bérek), 
17 500 forintos havi nettó jövede-
lemmel indulna, amibő l 40 év szol-
gálati idő  alapján 12 950 forintos 
nyugdíjra számíthatna. 

Mindezeket a számításokat nem 
„hangulatrontásnak' szánom, ha-
nem arra szeretném késztetni kol-
légáinkat, hogy számoljanak, és 
próbáljanak kiegészítő  nyugdíjbizto-
sítások ügyében tájékozódni. A 
TUDOSZ-iroda mindent megtesz 
azért, hogy a KSZSZ épületében 
bejegyzett önkéntes nyugdíjpénztár 
minél elő bb „hozzáférhető vé' váljék 
tagjaink számára. Ezzel kapcsolat-
ban b ő vebb tájékoztatót bármely 
intézetben szívesen tartunk. 

Európa-nyugdíj? 
A londoni Federal Trust nev ű  in-

tézet legutóbbi jelentéseinek már a 
címe is sokkoló hatású: „Európa 
id ő zített nyugdíj-bombája'. A szak-
ért ő k kiindulópontja, hogy vala-
mennyi EÜ-tagállamban az alapve-
tő en állami nyugellátási rendszer 
különböző  nemzedékek hallgatóla-
gos megállapodásán nyugszik, va-
gyis azok, akik dolgoznak, anyagi 
hozzájárulásaikkal fedezik a már 
nyugállományúak részére történő  
kifizetéseket. 

A legtöbb ország nyugdíjpénztá-
raiban legfeljebb néhány hónapra 
szóló tartalék található, tehát amit 
az aktív dolgozók befizetnek, szin-
te azonnali kifizetésre kerül. Viszont 
tudják, hogy a „ma nekem, holnap 
neked' elve érvényesül, tehát ami-
kor nyugdíjba vonulnak, ugyanezt 
a juttatást megkapják a következő  
generációktól. A londoni alapítvány 
által említett idő zített bomba most 
azzal fenyeget, hogy szétrobbantja 
a nemzedéki alkut. 

Ennek két, egymással összekap-
csolódó, demográfiai oka van. Az 
egyik a születések számának visz-
szaesése a fejlett európai országok 
népesedési helyzetére. A másik az 
átlagos várható élettartam növeke-
dése. A születések száma, amely 
1965-ben Németországban még 2,5 
volt egy-egy asszonyra számítva, 
jelenleg csupán 1,5, és az EU töb-
bi országában is hasonló arányok 
mutatkoznak. Márpedig statisztikai-
lag asszonyonként legkevesebb 2,1 
tizednyi születés kellene ahhoz, 
hogy a népesség reprodukálódjék. 
Az életkor gyors növekedését jel-
lemzi, hogy 1950 óta a nő ké 68-ról 
79, a férfiaké 65-rő l 73 esztendő re 
emelkedett. Ha ez az irányzat nem 
változik, Németország lakosságá-
nak a jelenlegi 24 százalék helyett, 
2040-re már 47 százaléka lesz 
nyugdíjas. 

Mit javasol a tekintélyes alapít-
vány az idő zített bomba hatástala-
nítására? Nem kevesebbet, mint-
hogy az „Európa-nyugdíj' ne állami 
rendszerű  legyen, hanem széles 
körű  biztosítási rendszeren alapul-
jon, s minden nemzedék saját meg-
takarításaiból önmagát biztosítsa. 
Az állam els ő sorban olyan adórend-
szer kidolgozásával segíthet, amely 
az önsegélyezést figyelembe veszi. 
Olyan gazdaságpolitikára van szük-
ség, amely nem gerjeszt inflációt, 
mert az felfalja a nyugdíjalapokat. 
Hogyan, mennyi idő  kell az átállás-
hoz, egyelő re kérdéses, minthogy 
a jelenlegi nyugdíjasok járadékait 
utólag már nehéz biztosítási alapra 
áthelyezni. 

Bármennyire kézenfekv ő  tehát az 
ötlet, most csak gondolkodni lehet 
róla — még a leggazdagabb orszá-
gokban is... 

A szerkeszt ő  megjegyzése: 
Mint a jelentésb ő l kitetszik, 

Európa határai 
isten tudja hol húzódnak. 



Újévi üdvözletek a TUDOSZ-nak 
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A pénz visszavándorol 

Lengyelország egyezményt írt 
alá, amelynek értelmében részt 
vesz az Európai Unió kutatási prog-
ramjaiban; az ehhez szükséges 
pénzt közösségi támogatásból fe-
dezi. Kutatási, fejlesztési, környe-
zetvédelmi, oktatási, szociálpolitikai, 
egészségügyi és idegenforgalmi 
projektumokról van szó. Mivel a 
részvétel költségeinek elő teremté-
se meghaladja Lengyelország ere-
jét, a felek megállapodtak, hogy az 
Unió által felajánlott támogatás leg-
feljebb 10 százalékát Varsó erre 
használhatja fel. Első  részletként 
Lengyelország az 1994-re megsza-
vazott PHARE-segélyének 5 száza-
lékát, 10 millió ECU-t (12 millió 
dollárt) fizet be a közös kasszába. 

10% kedvezményt kap minden kedves 
olvasó, aki ezzel a kivágott tájékozta-
tóval keresi fel az antikváriumot. Ma-
gyar, angol, francia és német nyelv ű  
szépirodalmi, mű vészettörténeti, társa-
dalomtudományi m ű vekbő l lehet válo-
gatni. 
Bejárat az udvarból. Érdemes betérni, 
kipróbáltam. 

R. M. 

antikváriuni 
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gozó szakemberek életformája Eu-
rópában is feltartóztathatatlanul ter-
jed. Amerikai óriásvállalatok, mint 
például az IBM vagy az AT and T 
Ausztriában, Németországban és 
másutt is megengedik már a meg-
felelő  munkakörben dolgozó alkal-
mazottaiknak, hogy a hét 5 munka-
napjából hármat otthon dolgozza-
nak. A munkaadó természetesen 
nem emberbaráti segítséget nyújt 
ezzel a lehető séggel, hanem iroda-
helyiséget, költséget takarít meg. 

Becslések szerint már a közeljö-
v ő ben tízezrek választják ezt a 
munkaformát Európában. 

Siker a geodéziai 
m ű szeriparban 

Kevés magyar vállalkozás köny-
velhet el olyan látványos sikert, mint 
a geodéziai mű szerek gyártására 
szakosodott zalaegerszegi Euro-
Geo Kft. Négy évvel ezelő tt 2 millió 
forint alaptő kével és egy személyi 
számítógéppel kezdtek, 1994-et 
pedig 53 millió forint termelési ér-
tékkel zárták, amely kizárólag ex-
portból származik. Az eredmény a 
„ mozgásba hozott' szellemi tő ké-
nek köszönhető : saját tervezésű  új 
mű szer- és tatozékcsaládot fejlesz-
tettek ki, közülük a félvezető s lé-
zervezérlésű , nagy pontosságú te-
odolit világszínvonalat képvisel. A 
14 embert foglalkoztató kft. az óév-
ben a fejlett ipari világ geodéziai 
m ű szertermelésének 6 százalékát 
adta. A következő  évre egy nagy 
európai m ű szergyárral és forgalma-
zóval kötött szerz ő désük nyomán 
17 százalékkal részesednek majd 
a piacból, ami 160 millió forint ár-
bevételt jelent 1995-ben az Euro-
Geo számára. 

Pályázati felhívás 
A Mű velő dési és Közoktatási Minisz-

térium általános fels ő oktatási fő osztá-
lya, valamint a Nemzetközi Hungaroló-
giai Központ pályázatot hirdet külföldi 
egyetemek, fő iskolák magyar vendég-
tanári és lektori állásainak elnyerésére. 

A vendégoktatói megbízás elnyeré-
sének el ő feltétele: 

magyar szakos egyetemi végzettség; 
fogadó országkultúrájának, nyelvének, 

ill. az  ott használható közvetítő  nyelvnek 
magas szintű  ismerete; 

hazai fels ő fokú, esetleg középfokú ok-
tatási intézményben szerzett hosszabb 
oktatási gyakorlat. 

A meghirdetett vendégoktatói helyekre 
pályázni az alább felsorolt dokumentumok 
benyújtásával lehet: 

rövid pályázati kérelem (pontos címmel, 
telefonszámmal), amelynek tartalmaznia 
kell a megpályázott külföldi oktatóm ű -
hely(ek) pontos megnevezését (Összesen 
legfeljebb kett ő t), a külföldön vállalt évek 
Számát (maximum 4 év lehet); 

rövid önéletrajz (magyar és idegen 
nyelven), amely a jelölt családi körülmé-
nyeire is kitér (a külföldre utazó, illetve 
az otthon maradó, vele egy háztartásban 
élő  családtagok száma, életkora stb.); 
rövid szakmai önéletrajz és publikációs 
jegyzék (magyar és idegen nyelven); 

a kiküldés idő tartamára tervezett okta-
tó- és kutatómunka rövid vázlata (magyar 
és idegen nyelven); 

diplomamásolatok, a nyelvtudást igazo-
ló dokumentumok másolatai; 

munkahelyi javaslat (állandó munka-
hellyel rendelkez ő k esetében); 

két, a hungarológia területén elismert 
szakember ajánlása (ezeknek benyújtá-
sa nem kötelező , de a pályázat elnyeré-
sének esélyeit növelheti). 

COCOM helyett 
új Fórum 

Az Egyesült Államok törvényho- 
zása még az ötvenes évek elején 
fogadta el a Battle-Act-et, amely 
megtiltotta, hogy a Szovjetuniónak 
és szövetségeseinek stratégiai áru-
cikkeket adjanak el. A COCOM-bi-
zottság életre hívásával Washing-
ton ezt a tilalmat általánossá tette 
a nyugati világban, s ezzel célt ért: 
nehezítette s fő ként elviselhetetle-
nül megdrágította a keleti országok 
törekvéseit, hogy a csúcstechnoló- 
gia közelébe jussanak. 

A Szovjetunió szétesése, a volt 
szocialista országokban végbeme-
nő  rendszerváltozás és a hideghá-
ború befejező dése következtében a 
COCOM 1994 tavaszán gyakorlati-
lag megsz ű nt tevékenykedni. De 
alig telt el néhány hónap, s úgy 
tű nik, ismét életre keltik, ha nem is 
a régi nevén. Márciusban fel akar- 
ják állítani az új Fórumot a straté-
giai cikkek kereskedelmének ellen- 
ő rzésére. Ez a kontroll ma nem 
els ő sorban a Nyugat és a Kelet 
között lenne idő szerű , hanem azok- 
nak az országoknak az irányában, 
amelyek át akarják lépni a nukleá-
ris, vegyi, biológiai fegyverekkel 
rendelkező  hatalmak küszöbét. Irán-
tól Líbián át Pakisztánig sajnos nem 
nehéz példákat hozni, a hivatalos 
cáfolatok ellenére sem. 

Az els ő  kérdés, kik is vegyenek 
részt az új Fórum munkacsoportjai-
ban? Jelentkezett például Moszkva 
és nincs minden logika nélkül, hogy 
annak az országnak képviselő i is 
közrem ű ködjenek, ahonnan a leg-
nagyobb az atomcsempészés ve-
szélye. A következő  problémakör, 
hogy pontosan mire terjedjen ki a 
kontroll hatálya? Az illegális fegy-
verkereskedelmet nehezen tudnák 
megfékezni, hiszen az a kábítószer 
mellett a legnagyobb üzletág. De 
azt talán meg lehet akadályozni, 
hogy megismétlő djenek olyan ese-
tek, mint amikor a német vállalatok 
részt vettek a líbiai Rabhta vegyi 
üzem, vagy az iráni nukleáris léte-
sítmények építésében. Az export-
okmányokon ártalmatlannak t ű nő  
árukat tüntetnek fel, de valójában 
élesben' mennek a dolgok. Ha 

rajtakapnak valakit, azzal védeke-
zik, sejtelme sem volt róla. Az új 
Fórum ezért akarja bevezetni a 
komplex ellenő rzéseket, amelyek 
minden olyan ügyletet kizárnának, 
ahol a gyanúnak a legcsekélyebb 
árnyéka is jelentkezik. Külön vizs-
gálnák például a komputerek, a 
csúcstechnológiájú telekommuniká-
ció, a speciális szerszámgépek 
exportját. 

Mennyiben lesz eredményes az 
új Fórum, csak a jövő  mutatja meg. 
Remélhet ő leg nem a felesleges vi-
ták és kijátszási kísérletek terepe, 
hanem a közös érdekeken alapuló 
korlátozás intézménye lesz. 

A felsoroltakat 3-3 példányban szemé-
lyesen vagy postán a Nemzetközi Hun-
garológiai Központ címére (1113 Buda-
pest, Zsombolyai u. 3., ill. 1519 Buda-
pest, pf. 385) kérjük eljuttatni 1995. feb-
ruár 13-án 12 óráig. (További felvilágosí-
tás kérhet ő  a 209-2011-es, vagy a 
166-8443-as telefonszámon hétköznap 
délelő tt 10 és 13 óra között.) 

Pályázni a következ ő  helyekre lehet: 
Amerikai Egyesült Államok, New 

Brunswick, Rutgers Egyetem (lektor), 
Anglia, London, Londoni Egyetem (ven- 

dégtanár), 
Ausztria, Bécs, Bécsi Egyetem (ven-

dégtanár), 
Bulgária, Sumen, Konsztantin Presz-

lavszki Egyetem (lektor), 
Bulgária, Szófia, Szófiai Ohridai Szent 

Kelemen Tudományegyetem (lektor), 
Csehország, Brno, Masaryk Egyetem 

(lektor), 
Csehország, Prága, Károly Egyetem 

(vendégtanár), 
Finnország, Turku, Turkui Egyetem 

(lektor), 
Franciaország, Párizs, Párizs III. Egye-

tem (Uj Sorbonne Egyetem) (lektor), 
Franciaország, Lille, Lille-i III. Egyetem 

(lektor), 
Horvátország, Zágráb, Zágrábi Egye-

tem (nyelvész vendégtanár), 
Macedónia, Skopje, Cirill és Metód 

Egyetem (lektor), 
Oroszország, Moszkva. Lomonoszov 

Egyetem (lektor), 
Oroszország, Szentpétervár, Szent-

pétervári Állami Egyetem (lektor), 
Szlovákia, Nyitra, Pedagógiai Fő iskola 

(vendégtanár), 
Románia, Bukarest, Bukaresti Egyetem 

(vendégtanár és lektor egy személyben), 
Románia, Kolozsvár, Babes Bolyai 

Tudományegyetem (vendégtanár). 

Munkanélküliség gyermekszemmel 

A munkanélküliség okoztat szegénységet, szomorúságot tükrözik azok 
a gyermekrajzok, amelyekb ő l néhány hete nyílt kiállítás Székesfehérvárott. 
A rajzokon, vízfestményeken, grafikákon 115 általános iskolás és óvo-
dás vallott arról, miként látja a munkanélküliséget. A kiállított képek 
bizonyítják: a gyerekek érzékenyen reagálnak a társadalom jelensége-
ire. Észreveszik, s rajzaikon megörökítették a foltozott ruhás — kukák-
ból — guberálókat, a padokon alvó hajléktalanokat, a népkonyha elő tt 
meleg ételért sorakozókat, a koldusokat, s a luxusautóban feszítő  ele-
gáns embereket. Látják, s le is festették: hogyan vásárolnak az ABC-
ben a _gazdagok', s mi kerül a „szegények" kosarába, hogy néz ki a 
családi otthon, a családi ebéd ott és amott. A munkanélküliek világa 
képeiken sötét, szürke, mosolytalan. 	 (dura) 

NÉZŐ PONT 
a szerkeszt ő  rovata 

Miért sok a gyógyszer': 

Felborzolta a kedélyeket a gyógyszer-támogatási rendszer átala-
kítása. Els ő sorban persze az, hogy jóval többet kell fizetnünk a 
pirulákért, de nem sokkal könnyebb lenyelni egyik-másik indoklást 
sem. Például azt, hogy az áremelés egyik oka a túlzott gyógyszer-
fogyasztás. Ezt persze a statisztikák pontosan mutatják, csak azt 
nem, mi lehet ennek az oka? 

Nem vagyunk eléggé „kulturált' betegek, s a legkisebb baj esetén 
is marokszámra szedjük a medicinákat? Nagyon _engedékenyek' az 
orvosok, s ha a páciens szinte kész listával áll eléjük, inkább felírják 
az összes kívánt gyógyszert, mintsem vitatkozzanak vele) Nem elég 
korszerű  az orvoslás, vagyis akkor is kémiai szereket alkalmaz, ha 
más gyógymódok is akadnak? Ez is, az is igaz, de azt vizsgálta-e 
már valaki, hogy a vírusok, bacilusok és egyéb kórokozók mellett 
miért vagyunk oly sokszor rászorulva a gyógyszerekre? Erre a kér-
désre rövid a válasz: az önpusztító életmódunk miatt. S ebbe a 
túlfeszített munka, a túlságosan gyors élettempó, a pénz utáni haj-
sza épp úgy beletartozik, mint a családi feszültség, a nehéz meg-
élhetés, a munkanélküliségtöl való félelem, vagy a környezeti árta-
lom. Ki narkotikumokban, alkoholban, ki a gyógyszerek kábító hatá-
sában keres (talál?) menedéket. 

Mentségül szolgál ez a magyarázat? Nem, de figyelmeztetésül 
igen: ha nem próbáljuk a közállapotainkat fokozatosan egészséges-
sé tenni, akkor nap mint nap — jelképesen és valóságban is — le 

Kcell nyelnünk a keserű  pirulákat. 

Dolgozzunk otthon 
Az Egyesült Államokban mintegy 

9 millió jól képzett értelmiségi újfaj-
ta életet kezd. Pénzügyi szakem-
berek, szoftverfejleszt ő k, tanács-
adók, újságírók növekv ő  számban 
élnek a technika új lehető ségeivel: 
a számítógépek modemjeinek se-
gítségével a tengerparton, vagy a 
csendes hegyekben álló otthonuk-
ból kapcsolódnak be cégük munka-
folyamataiba, az információáramlás-
ba, az adatbankokba. Munkájuk 
eredményét is komputeren keresz-
tül közlik a fő nökeikkel. S az em-
bernek nem kell naponta több órát 
közlekednie, amíg a munkahelyére 
beér, majd hazautazik. A munkáját 
pedig ugyanúgy el tudja látni, ső t 
jobban, hiszen nyugodt, egészsé-
ges körülmények között él és dol-
gozik. 

A technika, a korszerű  mű holdas 
összeköttetések segítségével a 
_magányos sasok", az otthon dol- 


	8_1_1.pdf
	8_1_2.pdf
	8_1_3.pdf
	8_1_4.pdf

