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Tudomány- és 
Technológiapolitika 2000 

Pálinkás József, az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára 
tájékoztatót tartotta tárcánál készült Tudomány- és Technoló-
giapolitika 2000 című  elő terjesztésrő l, mely a kormány tudo-
mány-és technológiapolitikai elveire és cselekvési programjára 
tesz javaslatot. 

A politikai államtitkár bevezet ő  elő adásában áttekintette azo-
kat az anyagokat, amelyek a kutatás-fejlesztési stratégia elké-
szítéséhez rendelkezésre állnak. 

Az MTA 14 kötetbő l álló tanulmánysorozatot jelentetett meg a 
stratégiai kutatásokról (100 millió forint/év költséggel), amelyek 
nem tartalmaznak összegezést, szintézist. Az Országos M ű szaki 
Fejlesztési Bizottság technológiai elő retekintést készíttetett (140 
millió forint/év költséggel), amely közvélemény—kutatási háttért is 
tartalmaz, de ugyancsak hiányzik belő le az összegezés. 

A két kiadványsorozat között nincsen kapcsolat — jegyezte meg 
Pálinkás József. Az Oktatási Minisztériumban pedig elkészült az 
innovációs helyzetelemzés. Felmérték a felső oktatási kapacitá-
sokat, áttekintették az OTKA éves jelentéseit és az OMFB meg-
rendelésére készített tanulmányokat. 

Megállapították, hogy a költségvetési kutatóintézetekben 1995 
óta n ő  a teljes munkaidő ben dolgozó kutatók száma. Ennek el-
lenére sajnos továbbra sincsen megfelelő  kutatói utánpótlás, a 
kutatói és oktatói állomány pedig egyre öregszik. 

(folytatás a 2. oldalon) 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Kuti László 

A munkavállalók ünnepe elé 
"Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse fel..." zengett a dal gyermekkoromban, s akkor 
tényleg azt hittük, hogy ünnepelünk, hiszen virágdíszbe borult és zászlóerdő  alatt vonult a 
végeláthatatlan tömeg valahonnan valahova, s az emberek vidámnak, boldognak, felszabadult-
nak látszottak. S mi, gyerekek, tudtuk, hogy délután mehetünk át Újszegedre, a Ligetbe, ahol 
ritkán látott csodák (virsli, bambi, céllövölde, körhinta) vártak minket. 

Kutató-fejlesztő  munkahelyen teljes munkaidő ben 
foglalkoztatottak száma 

1991 1993 1995 1998 
kutató fejlesztő  14 471 11 818 10 499 11 731 
K+F segédszemélyzet 8 903 6 003 5 207 4 907 
egyéb foglalkoztatott 	6 023 4 788 3 879 3 677 
összesen 29 397 22 609 19 585 20 315 

Forrás: KSH 

Gratulálunk a 
kitüntetteknek! 

Ahogy cseperedtünk, kopott a varázs, már nem 
azért vonultunk, mert ünnepeltünk, hanem azért, 
mert ünnep volt, és ezt várták tő lünk. Már nem 
csábított a körhinta, s virslit 
máshol is ehettünk. Nem iri-
gyeltük a felnő tteket, hogy vo-
nulhatnak, mert nekünk is kel-
lett. Muszáj volt elvonulni a 
magas rangú vezet ő k elő tt, vi-
dáman, vagy a vidámság lát-
szatát színlelve, s nem értet-
tük: miért néznek minket? Mi-
ért nem vonulnak velünk? Nem 
csoda, hogy ett ő l kezdve min-
dent elkövettünk, más — hihe-
t ő  — programokra hivatkozva, 
hogy ne keljen részt vennünk 
ezen az eseményen. Aztán 
újabb fordulat következett. 
Munkahelyünkön több közünk 
lett az ünnephez, a rendez-
vényhez, s ekkor elkezdtünk 
gondolkodni: miért ne lehetne 
úgy csinálni, hogy jól érezzük 
magunkat? Miért ne lehetne a 
napi munka taposómalmán 
kívül felszabadultan, kötetlenül 
beszélgetni munkatársainkkal, 
esetleg fő nökeinkkel? Miért ne 
lehetne egy kis ünnepet csi-
nálni magunknak a kötelező ben? És megcsinál-
tuk. A nyolcvanas évek közepén, végén már 
kezdtük jól érezni magunkat, hiszen a sok kis 
belső  ünnep a miénk volt. Aztán jöttek a kilenc-
venes évek, s azt hittük — legalább is nagyon 
sokan, mert voltak, akik következetesen ünne- 

peltek, s nekik volt igazuk —, hogy nem kell 
semmi, hiszen ez az ünnep egy "átkos" rendszer 
kitalációja. Pedig dehogy, hisz jó ötven évvel idő -

sebb volt nála. Mindig a munka, 
a munkavállalók ünnepe volt, s 
az ma is. S ez zavarta a min-
denkori hatalmat. Vagy tiltotta, 
vagy üldözte, vagy kisajátította, 
vagy semmibe vette, vagy igye-
kezett lejáratni. Mint az mosta-
nában divat, s ebben mindig h ű  
támaszra talál a sajtómunkások 
azon részében, akiknek ars po-
eticájuk a talpak és más inkri-
minált testrészek fényesre nya-
lásában fejező dik ki. Ne dő ljünk 
be ennek, ne hagyjuk 
magunkat, hanem merjük elhin-
ni, hogy május 1. a mi ünne-
pünk. A munka, a munkaválla-
lók ünnepe, mikor félre kell tenni 
minden ellentétet, félre kell tenni 
minden nézetkülönbséget és 
együtt kell jól érezni magunkat, 
ahogy tesszük ez néhány éve 
öten, s ahogy az idén már végre 
teszi hat konföderáció össze-
fogva. De ez kevés. Ugyanis ezt 
nemcsak a szervezeteknek, 
hanem a tagságuknak is úgy 

kell érezni, hogy a jöv ő ben erre van szükség. 
Ezért kérem, merjük végre a munka ünnepén 
minél többen ünnepelni, s szakszervezeti hova-
tartozás nélkül együtt, közösen, összefogva ki-
sajátítatni saját ünnepünket mind vidéken, mind 
a fő városban. 

Május elseje apropóján 

Sör-virslis demokrácia 
Május elseje már rég nem az, aminek száztíz évvel ezelő tt indult. 1890-tő l évtizedeken 
keresztül az elnyomott munkásság e napon tartott tiltakozóakcióival küzdött például a 
nyolcórás munkaidő ért, és az általános választójogért. Aztán a negyvenes évek végét ő l, a 
keleti tömbben, amikor már „nem volt" mi és ki ellen tüntetni, megmaradt a felvonulás és a 
hozzá kapcsolódó majális. Mit jelent 2000-ben a magyar munkavállalóknak május elseje? 
Errő l kérdeztük Lengyel László politológust. 

— Mára május elseje elveszí-
tette minden harcosságát. Az 
elmúlt évtizedek alatt sajátos 
„sör-virslis" demonstrációvá ala-
kult át. Még ma is a kádári élet-
forma egyik megjelenít ő je. Azé 
az életformáé, amelyet a rend-
szerváltozáskor és azóta is so-
kan támadnak, mert a vissza-
rendez ő dés, a restauráció lehe-
t ő ségét hordozza magában. Ez 
egyébként gondot okozott mind-
egyik szabadon választott kor-
mánynak, mert a „kisember" a 
passzív rezisztenciát választja, 
azaz kivár és négyévente kisza-
vaz. 

— Ez érvényes a nagypolitiká-
ra, de mi történik a munkahe-
lyeken? 

— Magyarországra az elmúlt tíz 
évben nem voltak jellemző ek a 
sztrájkmozgalmak, pedig ok lett 
volna rá bő ven. Elég, ha csak 
a kilencvenes évek elejére jel-
lemz ő  rendkívül nagy munka-
nélküliséget említem. A nyílt 
szembenállás 	helyett 	a 
társadalom a munkahelyeken is 

meg ő rizte hagyományos véde-
kezési formáját, a háttérb ő l po-
litizálást. A lassú felő rlés eddig 
bevált. Visszatérve május 
elsejére, a munkavállalók úgy 
gondolják, ez a mi ünnepünk, 
mindenki hagyjon békén minket. 

— Egy ünnep mindig össze-
vethet ő  a többi jeles nappal. 

— A rendszerváltozás után oly 
mértékben nem sikerült elhelyezni 
az ünnepeket, hogy május else-
jét csupán e körülmény meg-
erő sítette. Hiszen szinte nincs 
is teljes érték ű  nemzeti ünne-
pünk. Október huszonharmadi-
ka annyit elvett március tizen-
ötödikét ő l, hogy ettő l mindkettő  
leértékel ő dött. Május elseje 
más. Egy igazi tavaszi kivonu-
lás, amikor a fő  jelszó az: csi-
náljunk végre valami mást. Ez 
a nap pótolja az emberek önfe-
ledt ünnep utáni vágyát. 

— És mi lett a politikai tarta-
lommal? 

— Május elseje ma már sokkal 
inkább hasonlít egy bajor sörfesz-
tiválra, mint valami tiltakozó  

nagygy ű lésre. Egyre kevésbé 
lehet átpolitizálni. Az emberek 
nyugalomra vágynak. Elegük 
van a politikai háborúkból. Ez 
igaz a munkahelyi konfliktusok-
ra is. Mára rémessé vált a mun-
káltatók és a szakszervezetek 
közötti hangnem. 

— De mi lesz így a demokrá-
ciával? Arra gondolok, hogy a 
munkahelyeken a dolgozók gaz-
dasági diktatúrát élnek meg. 
Hogy lehet valaki teljes jogú ál-
lampolgár, ha a nap nagyobbik 
részében megalázzák? 

— Fő nöki diktatúra a kádári kor- 
szakban is létezett. Ez elő l ak- 	Március 15-e alkalmából Széchenyi-díjat kapott Pantó György, 
kor, a második gazdaságba me- akadémikus, az MTA Geokémiai Kutatólaboratórium igazgatója, a 
nekült szinte mindenki. A hétvégi Földtudományi Kutatóközpont fő igazgatója; Hadlaczky Gyula, a 
kert feloldotta a feszültségeket. biológiai tudomány doktora, az MTA Szegedi Biológiai Központ 
A brigádok összetartozását is a , Genetikai Intézet tudományos tanácsadója; Zimányi József aka-
közös házépítések er ő sítették démikus, atomfizikus, az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet ku-
nreg. Akkoriban a nyolc óra mun- ' tatóprofesszora. 
kaidő t feleslegesnek tekintették, ' Köztársasági elnöki aranyérmet kapott Szabó Endre, a Szakszer-
többek között azért, mert hülye- vezetek Együttm ű ködési Fóruma elnöke a szakszervezeti mozga-
ségeket termeltek. A szabadsá- lomban kifejtett kiemelked ő  munkássága elismeréseként. 
got a második gazdaság jelen- 	Német Lajos-díjban részesült András Edit m ű vészettörténész, a 
tette, ahol legtöbbször további Mű vészettörténeti Kutatóintézet tudományos munkatársa; Tímár 

(folytatás a 4. oldalon) Árpád m ű vészettörténész a M ű vészettörténeti Kutatóintézet tudo- 



Át kell alakulnia az érdekegyeztetésnek 

Haditudósítások 
• 

az érdekegyeztetésrő l 

A korábbi kormányok is mindig a ciklus második felében adtak valamit a közal-
kalmazottaknak, a választók bizalmát akarták így elnyerni 

Haditudósítások, avagy egy frontharcos tudósításai az érdekegyeztetés harcmezejérő l címmel 
az elmúlt tíz év krónikája könyv alakban is napvilágot látott Kuti László, a TUDOSZ elnökének 
tollából. A Tudósítások írójának makacs meggyő ző dése: elő bb-utóbb megváltozik a társadal-
mi párbeszéd jelenlegi rendszere, mert a világ kulturáltabb felében a kormányok megegyezésre 
törekszenek a partnerekkel, nem csak meghallgatják ő ket. 

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 
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(folytatás az 1. oldalról) 

A kutatás-fejlesztés területén legfontosabb tennivalóiként Pá-
linkás József politikai államtitkár az alábbi feladatokat jelölte meg: 
a meglév ő  oktatási, kutatási és fejlesztési intézmények m ű ködé-
si feltételeinek biztosítása; döntés a K+F f ő  szektorairól; a K+F 
f ő  szektorai és intézményei m ű ködési kereteinek jogi szabályo-
zása; a kiemelt K+F feladatok meghatározása és az ennek 
megfelelő  forrás — allokáció; a nemzetközi együttm ű ködés feltét-
eleinek megteremtése. 

Az elő adás egyik érdekes adatsorát a Szószólóban is nyilvá-
nosságra hozzuk az OMFB—KSH közös kiadványából: 

Tudomány- és 
Technológiapolitika 2000 

A TUDOSZ elnöke a kezdetek-
tő l fogva részt vett az érdekegyez-
tetés munkájában. Elmaradhatat-
lan pipájával jelen volt minden, a 
megszüntetett Érdekegyeztet ő  
Tanács (ÉT) akár több napig tartó 
ülésén is. 

Most megjelent, Haditudósítá-
sok címet viselő  könyvében tíz év 
érdekegyeztetési krónikáját olvas-
hatjuk. A könyvpremier sajtóérte-
kezletén a szerző  elmondta: 
korábban az ÉT-ben a partnerek 
megegyezésre törekedtek, az új 
rendszerben az Országos Mun-
kaügyi Tanácsban (OMT) a ta-
nácskozás dominál. Kuti László 
bajnak tartja azt is, hogy az OMT 
nem mű ködik folyamatosan: hó-
napokon keresztül nincs plenáris 
ülés, s ha még is összeülnek, 
nem tudnak szinte semmiben 
sem megállapodni. 

Ha egy kormány nem akarja az 
érdekegyeztetési rendszert érdem-
ben mű ködtetni, akkor valószínű -
leg úgy véli, nincs is szüksége arra, 
hogy a munka világának 
képviselő ivel megállapodjon. Ilyen-
kor általában azzal érvelnek, hogy 
a kormányzat, négy évre kapott 
mandátumot a választóktól, ami 
egyúttal annyit jelent: döntéseikbe 
senki se szóljon bele. A sajtó- tá-
jékoztatón Kuti László kijelentette: 
„Ilyen már volt. Az elmúlt rendszer 
ót évtizedében is az volt a 
gyakorlat, hogy a kormány látszó-
lag vitára bocsátott egy-egy 
kérdést, s azt társadalmi vitának 
nevezte. El ő fordult, hogy miközben 
szorgalmasan körmöltem a 
társadalmi vita részeseként a vé-
leményemet, a rádió már bemond-
ta a döntést." Hozzátette: ehhez 
képest a Németh-kormány idején 
elinduló érdekegyeztetés felüdü-
lést, s az Antall-kormány ciklusá-
ban megalakult Érdekegyeztet ő  
Tanács valódi vitákat, olykor több- 

A közalkalmazotti 
besorolásokról 

A 2000. évi költségvetési tör-
vény elő írta a szakmai szorzók 
alkalmazását egyes közalkalma-
zotti munkakörökben dolgozók 
számára. A Magyar Közlöny 2000. 
március 8-i (20.) száma ismer-
teti azokat a kormányrendelet-
módosításokat, amelyek figyelem-
bevételével elkészíthető k az új 
közalkalmazotti besorolások. 

(Magyar Közlöny 20. szám, 
917-923. oldal) 

Lakásépítési 
kölcsön 

A lakásépítési kölcsönök lehe-
t ő ségeir ő l készített tájékoztató 
anyag, amelyet a Szociális és 
Családügyi Minisztérium készített, 
a 	TUDOSZ 	honlapján 
(www.tudosz.hu) olvasható. 

napos alkudozások eredménye-
ként megegyezéseket hozott. 

Újságírói felvetésére, miszerint 
korábban azzal vádolták az ÉT 
szereplő it, hogy valójában egy-egy 
bérajánlás vagy épp a minimálbér-
rő l szóló megegyezés elő tt a mi-
niszterek és az első  számú szak-
szervezeti vezető k már a színfa-
lak mögött lefolytatták az alkut, a 
nyíltszíni vita színjáték volt csupán, 
a TUDOSZ elnöke azt mondta, 
hogy a háttéralkuk teljesen termé-
szetesek a politika világában, az 
érdekegyeztetés a világ kulturál-
tabb felén így történik. 

A makroszint ű  érdekegyeztetés-
re tehát szükség van. Kuti László 
emlékeztetett: Kupa Mihály 
pénzügyminiszter keményen ra-
gaszkodott az ÉT-hez, a parla-
mentben politizált azzal, amit a 
fórumon elért. Szabó Iván sokszor 
tárgyalt nemcsak az ÉT-ben, de 
az azóta utód nélkül megszünte-
tett Költségvetési Intézmények Ér-
dekegyeztet ő  Tanácsában is a 
közalkalmazotti bérekrő l. Békesi 
László is komolyan vette az ÉT 
munkáját, gyakran tárgyalt a part-
nerekkel a költségvetésrő l, az adó-
törvényekrő l. Bár a Bokros-csoma-
got puccsszerű en jelentették be, 
egyes elemeir ő l Bokros Lajos 
pénzügyminiszter és Horn Gyula 
miniszterelnök mégis tárgyalt két 
héttel a bejelentés után a 
munkaadókkal és a munkaválla-
lókkal. Medgyessy Péter volt az 
utolsó pénzügyminiszter, akit az 
ÉT-ben láttak a szociális partne-
rek. Kuti László elmondása sze-
rint a volt pénzügyér személyesen 
tárgyalt a nyugdíjreformról, és meg 
is állapodott a partnerekkel. Még 
betegen is eljött az ÉT ülésére. 

Kuti László meggy ő ző dése, 
hogy a társadalmi párbeszéd so-
káig nem m ű ködhet tessék-
lássék módon. Azzal kapcsolat- 

ban, hogy a kormány most há-
roméves, középtávú megállapo-
dást akar kötni a Szakszerveze-
tek Együttm ű ködési Fórumával, á 
legtöbb közalkalmazottat tömörí-
t ő  konföderációval, Kuti László 
kifejtette: most úgy látja, sikerül 
majd ezt az egyezséget megköt-
ni. Szerinte a tárgyalássorozat 
három kulcskérdése a közalkal-
mazotti bérek, a szféra érdek-
egyeztetésének megalkotása, il-
letve a foglalkoztatás biztonsága. 

Kuti László úgy vélte, a meg-
szüntetett KIÉT helyett szükség 
van a teljes közszférát átfogó 
egyeztet ő  fórumra. Szerinte té-
vedésen alapulnak azok a kon-
cepciók, amelyek szerint drasz-
tikus létszámcsökkentéssel meg-
oldhatók a közszféra bérgond-
jai. Véleménye szerint a moder-
nizáció azt jelenti, hogy elő ször 
meg kell határozni, milyen 
feladatot vállal az állam a köz-
szolgálatokban, azután azt, kik 
és milyen formában tudják azt 
ellátni, nem pedig fordítva. 
Hozzátette: a most folyó tárgya-
lásokon az ÉSZT, amely szin-
tén a közszférát képviseli, csak 
a SZEF nagyvonalúságának 
köszönhet ő en van jelen, ha ő k 
nem lehetnek majd aláírói a 
megállapodásnak, az furcsa 
helyzetet teremtene, mert a kor-
mány nem a közszféra képvise-
l ő ivel, hanem csak az egyik, igaz, 
hogy a legnagyobb szeletet kép-
viselő  konföderációval egyezne 
meg. Ugyanakkor Kuti László 
azért is lát esélyt a megállapo-
dásra, mert emlékszik: az el ő z ő  
kormányok is mindig a ciklus 
második felében adtak valamit 
a közalkalmazottaknak, a vá-
lasztók bizalmát akarták így el-
nyerni. Erre pedig a mindenkori 
kormánynak a ciklus minden 
évében gondolnia kellene. 
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Száz forintnak ötven a fele... 

Bértáblaszámítás 
A Szószóló elő ző  számában közöltük az 1,05-ös szakmai szorzó 
figyelembevételével készült bértáblát, amely március 1-jétő l érvé-
nyes. Többen jelezték, hogy néhány (hat) tételnél 100 forintos 
eltérés van a mi táblázatunk és a munkahelyükön megállapított 
alapbér között. Ezért most szíves elnézést kérünk a kollégáktól. 

Mentségünkre az alábbiakat térium munkatársai a kerekítés 
adjuk elő : a Költségvetési tör- elő tti számokat szorozták tovább 
vény szorzótényez ő s bértáblát 1,05-tel, és azután kerekítettek. 
közöl, és oszlopontként adja Tehát ismét beigazolódott a 
meg a kiinduló szorzószámokat. tétel: száz forintnak ötven a fele... 
A szorzás elvégzése után a ke- 	Szíves elnézést kérünk azok- 
rekítés szabályai szerint kapjuk tól, akiknek ezzel kellemetlensé-
meg az alapbért. A januári bérek get okoztunk. Nincsen bevett 
végösszegénél ezért nem is volt módszer a szakmai szorzók al- 
különbség. 	 kalmazására olyan esetekben, 

A márciusi eltérés abból adó- amikor az emelések id ő pontja 
dott, hogy mi a TUDOSZ-irodá- nem esik egybe. 
ban a januári, kerekített alapbé- 	A TUDOSZ honlapján azonban 
reket szoroztuk 1,05-tel, amíg a a Szociális és Családügyi Mi-
Szociális és Családügyi Minisz- nisztérium táblázata olvasható. 

K+F ráfordítások a GDP %-ában Magyarországon 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  

A K+F ráfordításokat nem sikerült 2000-re a GDP 1százalékra 
emelni, de a tervezetthez viszonyított 0,15 százaléknyi elmaradást 
2001-re pótolni fogják. Továbbra sem kívánják feladni azt a tervet, 
hogy 2002-re 1,4 százalékra emelkedjen a támogatás aránya. 
(Az 1998-as év megítélése nem egységes, a KSH szerint 1997-
hez viszonyítva 0,04 százalékkal csökkentek, a kormány szerint 
0,06 százalékkal nő ttek a K+F ráfordítások.) A kormány tervei 
szerint el kell érni, hogy a GDP 2,8 százalékát fordítsák a kutatás-
fejlesztésre, ez biztosíthatja a gazdasági versenyképességet. 
Emellett létre kell hozni egy teljesítményértékelési rendszert, 
valamint az oktatói-kutatói létszám rögzítése mellett rendezni 
szükséges a béreket. 

Az OMFB-pályázatok kinnlév ő ségeit felülvizsgálják, ahol indo-'' 
kolt, ott konszolidációra is sor kerülhet. Az új pályázatoknál azon-
ban kötelező  visszafizetéseket írnak elő , és ennek elmaradása 
esetén cs ő deljárás is kezdeményezhet ő  lesz. 

A kutatás-fejlesztés támogatása 

A tudomány és technológiapolitikai kollégium ülésén ja-
vaslatot fogadott el a kutatás-fejlesztés támogatására. Az 
alábbiakban a téma fontossága és a szövegh ű ség érdeké-
ben szó szerint idézzük Pálinkás József politikai 
államtitkártól származó információkat. 

— A gazdaság és a költségvetés K+F ráfordításai összege fo-
kozatosan emelkedve 2002-re érje el a GDP 1,5 százalékát. 

— 2000-ben a teljes ráfordítás 116,6 milliárd forint, amely a 
GDP 0,93 százaléka. 

— A költségvetési támogatás és a vállalati ráfordítás aránya 54 
százalék és 46 százalék. 

— A K+F költségvetési támogatása 63,3 milliárd forint, a GDP 
0,51 százaléka. 

Abból kiindulva, hogy: 
1. 2001-ben a GDP 13 700 milliárd forint lesz, 
2. legalább a GDP 1,2 százalékát, azaz 164,6 milliárd forintot 

K+F-re kell fordítani, 
3. a vállalati ráfordítások arányát 50 százalékra kell emelni. 
A költségvetési támogatást 82,3 milliárd forintban kell megha-

tározni, ami 19 milliárd forinttal több, mint a 2000. évi elő irányzat. 

A 19 milliárd forint költségvetési forrásnövekmény 
javasolt felhasználása: 

— a versenypályázati úton felosztott K+F alapprogramok — OTKA, 
KMÚFA, OKTK, FKFP — támogatásának növelésére 5 milliárd 
forint, 

— a kiemelt nemzeti kutatási és fejlesztési programokra 4 milliárd 
forint, 

— a kutatói és oktatói bérek korrekciójára 4 milliárd forint, 
— az államilag fenntartott kutatóhelyek alapfinanszírozásának 

növelésére 3 milliárd forint, 
— a felső oktatási kutatási és tehetséggondozási normatíva eme-

lésére 2 milliárd forint, 
— a nemzetközi K+F szervezetek munkájában való részvételre 

1 milliárd forint. 

A vállalati források bevonása a kutatás és fejlesztés 
finanszírozásába: 

— Kutatási és fejlesztési adókedvezmény: a társasági adó alap-
jának a K+F ráfordítások 100 százalékkal történ ő  csökkené-
se, 

— Kutatási és fejlesztési célú m ű szerek és gépek gyorsított leírá-
sa, 

— Kutatási és fejlesztési hozzájárulás. 



Munka- 
körülmények 

áldozatai 
1996. április 28-án, az ENSZ fenntartható 

fejl ő dés 	bizottsága 	ülésén 	a 
szakszervezetek megemlékezést tartottak 
azokról a munkavállalókról, akik —
különösen az elfogadhatatlan termelési 
formák 	miatt 	 megsérültek, 
megbetegedtek vagy meghaltak. Azóta a 
Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség és 
tagszervezetei mintegy 70 országból 
megemlékeznek erre a napra. 

Naponta 3300, évente 1,1 millió munkás hal 
meg elfogadhatatlan termelési feltételekb ő l, 
munkakörülményekb ő l 	kifolyólag. 	Ez 
kétszerese a háborúk és háromszorosa az 
AIDS áldozatainak. Évente 335 ezren 
munkahelyi balesetekben halnak meg, mely-
b ő l 12 ezer gyermek. 325 ezren foglalkozási 
megbetegedések miatt, a legtöbben veszélyes 
anyagokkal dolgozók, például azbeszttel, mely 
egyedül 100 000 halálos megbetegedést okoz. 

Több mint 160 millió új foglalkozási 
megbetegedést regisztrálnak évente. Ezek a 
megbetegedések ott a legmagasabbak, ahol 
megsértik a szakszervezeti jogokat. 1998-ban 
123 szakszervezeti aktivistát öltek meg, 1650-
et megtámadtak vagy megsebesítettek, 3660-
at letartóztattak, és 21 427-et rúgtak ki 
állásából szakszervezeti tevékenység miatt. 

A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség 
2000. április 28-át különösen a fiataloknak 
címzi. Jelmondata: Fiatalok az új évezredben. 

K. L. 

Országimázs 
Elkészült az ország népszerű sítését 
szolgáló Országimázs Központ 
(OmK) idei évre vonatkozó stratégiai 
terve. A szervezet első  pályázata 
március 1-jén jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítő ben. 

Az ország népszer ű sítését szol-
gáló elgondolások megvalósításá-
ra a költségvetési törvény 4,3 mil-
liárd forintot biztosított. Az ország-
népszerű sítés stratégiájának kidol-
gozására, kutatásokra és marke-
tingprogramokra kiírt első  pályázat 
győ ztesét április végén hirdették ki 
a Miniszterelnöki Hivatalban. A 
nyertes Klapp Ügynökség Kft. évi 
15 millió forint készenléti díjat kap 
azért, hogy az OmK külföldre és 
belföldre irányuló szervezeti és 
eseti marketingkommunikációját 
megtervezze, valamint a kampányo-
kat lebonyolítsa. 

(A 4,3 milliárd forint a legnagyobb 
hazai multinacionális cégek — pél-
dául Henkell, Procter and Gamble, 
Unilever 	éves reklámkeretéhez 
mérhető . A Pannon GSM is egymil-
liárd felett költött 1999-ben.) 

Száguld az idő  kedves olva-
sóim. Hiszen alig telt el három 
és fél hónap az Országos Mun-
kaügyi Tanács (OMT) legutób-
bi, 1999. december 17-i ülése 
óta, s március 31-én reggel 9 
órára már ismét összehívta a 
kormány a tárgyaló feleket. A 
2000-dik évben az első  plená-
ris ülésre. Ahol a meghívóban 
mindjárt öt kemény téma meg-
tárgyalására tett javaslat sze-
repelt. Ő szintén szólva egy ki-
csit meg is lep ő dtünk, mikor 
hírét vettük, hogy a kormány 
OMT-ülésre hív minket, hiszen 
az utóbbi idő ben leginkább ma-
gunk közt, esetleg a munkálta-
tókkal tárgyaltunk. De legyő zve 
döbbenetünket, kezdtünk fölké-
szülni, ki tudja mikor lesz lehe-
tő ségünk legközelebb egy ilye-
nen részt venni. 

Az elő készületek h ű en tükröz-
ték a hosszú kihagyást. Ton-
nányi tárgyalási anyagot, azt 
összefoglaló és kiegészítő  do-
kumentációt kaptunk, s volt 
olyan téma, amelynél még bi-
zottsági ülés is megelő zte a 
tárgyalást. 

A plenáris ülésre a szokások-
nak megfelelő en oldalegyezte-
tésen készültünk föl, s itt hatá-
roztuk el azt is, hogy szóvá 
tesszük a meglehet ő sen 
hosszúra nyúlt téli-tavaszi szü-
netet. Ehhez szerettük volna a 
munkáltatókat is megnyerni, 
mivel a közös föllépés hatáso-
sabb, de ő k az utolsó pillanat-
ban visszaléptek. Döntésüket 
tudomásul véve, azért úgy ha-
tároztunk, hogy a munkaválla-
lók nevében mi az ülésen mégis 
elmondjuk — igaz már csak a 
saját nevünkben — helyzetérté-
kelő  észrevételeinket. 

Március 31-én pénteken az új 
megszokott helyünkön, a Szo-
ciális és Családvédelmi Minisz-
tériumban ültük össze a 2000- 

dik év első  OMT plenáris ülésé-
re. Az ülés kezdetéig abban a 
naiv hitben ringattuk magunkat, 
hogy a plenáris ülésen bemutat-
kozik a Gazdasági Minisztérium 
új politikai államtitkára, aki janu-
ár elseje óta felelő s az érdek-
egyeztetés zavartalan és ered-
ményes m ű ködéséért. Nos, nem 
jött el. Megkérte elő djét, az az-
óta már a Miniszterelnöki Hiva-
talba államtitkárnak kinevezett 
Fónagy Jánost, hogy helyettesít-
se. Ez problémamentesen meg 
is történt, de mindkét oldal meg-
jegyezte: az új államtitkárnak il-
lett volna megjelennie a szociális 
partnerek képviselő i elő tt. 

Az ülés, mint ezt sejthették most 
is napirend elő tti felszólalásokkal 
indult. Elő ször mi mondtuk el 
észrevételeinket a túl hosszúra 
sikeredett 	téli 	szünettel 
kapcsolatban. Gyakorlatilag az 
érdekegyeztetés kiüresedésérő l 
beszéltünk. Arról, hogy már 
hosszú hetek (ső t hónapok) óta 
nem volt OMT-ülés, pedig jó 
néhány témának csak idő pontot 
kellett volna találni. 

A napirend elő tti hozzászólás 
fölvezetése azonban nem volt 
egyszer ű . Ugyanis a mindnyá-
junk nevében megszólaló oldal-
elnökünknek fel kellett olvasni az 
elő ző  nap összeállított nyilatko-
zatot. Ez sikerült is neki, de 
bevallotta, hogy amíg a beszéd 
nem igazán okoz neki gondot, 
addig egy elő re megírt szöveg 
felolvasása már nem igen szo-
kott sikerülni neki. Most sikerült. 

A munkáltatók lényegében szó 
nélkül hagyták a hozzászólásun-
kat, a kormányoldal egyik képvi-
selő je viszont a fölszólalásunkat 
deklaratívnak és politikai tartal-
múnak nevezte. Majd megemlí-
tette, hogy ez idáig egyik szo-
ciális partner sem kezdeményez-
te az OMT összehívását, holott 
megtehette volna. Pl. ezt az 

OMT-ülést jóval korábban is meg 
lehetett volna tartani. Beszélt arról 
is, hogy a Széchenyi-program —
aminek hiányát is megemlítettük 
— kidolgozása egy több hónapos 
folyamat lesz, amelyhez termé-
szetesen hozzáadódhat a mi vé-
leményünk is. 

A kormányoldalon ülő  másik 
helyettes államtitkár megjegyez-
te, hogy érdeklő dve és megdöb-
benten hallgatta az elhangzó 
hozzászólást. Szerinte ugyanis az 
a baj, hogy a szakszervezetek 
képviselő i nem vesznek részt az 
ú.n. kodifikációs bizottság mun-
kájában. Elmondta azt is, hogy a 
munka törvénykönyvének módo-
sítása viszont nem szerepel a 
megtárgyalásra elő készített 
anyagok között. 

A kormányoldalt vezető  állam-
titkár megjegyezte, hogy az OMT 
nem egyedi és kizárólagos for-
mája az érdekegyeztetésnek, 
csak annak a csúcsszerve. A 
munkáltatókkal közösen kidolgo-
zott bérajánlás-tárgyalásokon tu-
datosan nem vettek részt. 

Ezek után a kormányoldal kért 
szót, s napirend elő tti hozzászó-
lásában megjegyezte, hogy a 
kormány nevében átad a szoci-
ális partnereknek egy füzetkét, 
melyben világosan le vannak 
írva a vállalkozókat segít ő  
pályázati lehető ségek is. Át is 
adták. 

Az első  napirendi pontként a 
parlament emberi jogi bizottsá-
gának egy, az esélyegyenlő ség-
gel (lényegében, hogy a nő ket a 
férfiakkal azonos módon és fel-
tételekkel lehessen nyugállo-
mányba helyezni) foglalkozó tör-
vény módosító javaslatát tekin-
tettük át, látszólag a legnagyobb 
egyetértésben. 

A következő  napirend tárgya-
lás során az MKDSZ beszámo-
lóját hallgattuk és vitattuk meg, 
majd jóváhagytuk az új egyezte-
t ő k és bírák névsorát. A vita 
során, melyben szóvivő ként én 
képviseltem a munkavállalói ol-
dalt, megemlítettük: a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy érdemes 

és szükséges volt a szolgálat 
létrehozása és fenntartása. An-
nak ellenére, hogy viszonylag 
kevésszer foglalkoztatták ő ket. 
Legalább is kevesebbszer, mint 
ténylegesen lehetett volna. De az 
emberek még nem ismerik elég-
gé a szolgálatot, s így nem is 
tudják kérni a segítségüket. A 
beszámolóval nem is volt prob-
lémánk, viszont az egy idő ben 
el ő terjesztett 	alapszabály- 
módosítással kapcsolatban több 
kifogásunk 	is 	volt. 	A 
nézetkülönbségek tisztázására 
még egy szünetet is kellett 
kérnünk, s csak ott tudtuk össze-
hozni az eltérő  álláspontokat. 

A harmadik és negyedik napi-
rendi pontként a magyar foglal-
koztatáspolitika középtávú priori-
tásairól szóló EU—magyar közös 
értékelésr ő l, illetve a Magyar 
Köztársaság 2000. évi Nemzeti 
Foglalkoztatási Akciótervérő l szó-
ló elő terjesztéseket vitattuk meg. 
A vita bevezet ő jében azt is meg-
tudtuk, hogy két most alakuló 
dokumentumról van szó, melyek 
több tárca közös munkái, s me-
lyek tárcaegyeztetése az OMT 
vitával párhuzamosan folyik. 

Szóvivő nk a két elő terjesztés-
sel együttesen foglalkozva kije-
lentette, hogy számunkra fontos: 
minél gyorsabban készüljön el a 
kormány középtávú stratégiai 
programja, amelytő l a regionális 
és ágazati problémák tudatos 
kezelését is várjuk. Fölvetette azt 
is, hogy tisztáznunk kell: az EU-
s csatlakozás milyen következ-
ményekkel jár. El kell kezdeni az 
ezzel kapcsolatos munkát, mely-
ben ígéretünk szerint a szakszer-
vezetek együttm ű ködő  partnerek 
lesznek. Megjegyezte azt is, hogy 
az elő terjesztésekbő l kiolvasha-
tó: a következő  években százez-
res nagyságrenddel bő vül a mun-
kaerő -kínálat. Kérdés, hogy a 
kormány mit tesz ezen nagy 
mennyiség ű  pluszmunkahely 
megteremtéséért. Szólt arról is, 
hogy a jelenlegi statisztikai rend-
szerben vannak anomáliák, me-
lyekrő l a késő bbiekben érdemes 

lenne egy külön vitát lefolytatni. 
Fontos, hogy a közeljövő ben 
OMT elé kerüljön a munkahelyi 
egészségügy és biztonság kon-
cepciója is. Foglalkozni kell a 
magyarországi rendkívül ala-
csony bérek problémakörével, s 
azok foglalkoztatási összefüg-
géseivel is. 

A munkáltatók döntő en ha-
sonló véleményének elhangzá-
sa után a kormányoldal szóvi-
vő je megköszönte az észrevé-
teleket, megjegyezve: a legtöb-
bel egyet is értenek. 

A következő  körben szóvivő nk 
konkrétabb megjegyzéseket is 
tett: 

— szerencsés lenne, ha ismé-
telten létrejönne a Munkaügyi 
Minisztérium, 

— vegyék vissza a területfej-
lesztési tanácsokba a szociális 
partnereket, 

— rugalmas munkaer ő piacra 
van szükség, 

— fontos szerepet tulajdoní-
tunk a kollektív szerző déseknek. 
Majd kijelentette, hogy ezekrő l 
a kérdéskörökrő l a közeljövő ben 
egy komplex vitát kellene 
lefolytatni az OMT-ben. 

A javaslataink többségéhez a 
munkáltatók is csatlakoztak, mi-
közben elmondták saját észre-
vételeiket is. 

A kormány képviselő je ezek 
után kijelentette, hogy az elhang-
zottak egy jelentő s részét be-
építik a formálódó dokumentu-
mokba, a többirő l pedig tájékoz-
tatják a kormányt, s az dönt a 
további sorsukról. 

Ezzel be is fejeztük e napi-
rend vitáját. Azt azonban 
megjegyezném, hogy a 2000. 
évi 	akciótervbe 	sokkal 
nehezebbnek látszik a 
javaslataink beépítése, mint 
az általánosabb szövegbe. 

Legvégül néhány praktikus 
módosítással elfogadtuk az 
els ő  félévi munkaprogramot, 
megállapítva: 	annak 
egyharmadát már ezzel az 
üléssel teljesítettük is. 

Q-ti 

Tudósítások 
Az érdekegyeztetés egy „újabb" hadszínterér ő l 

2000. MÁJUS 

  

SZÓSZÓLÓ 3 
Változások az Országos M ű szaki Fejlesztési Bizottság 
környékén 

Kutatási és Fejlesztési Helyettes 
Államtitkárság és Bizottság 

Az OMFB átalakításáról hallgatott meg tájékoztatót a parla-
ment oktatási és tudományos bizottsága március 16—i ülé-
sén. Ezen Pálinkás József, az Oktatási Minisztérium politikai 
államtitkára tájékoztatást adott arról, hogy az OMFB-bő l 
létrejött a Kutatási és Fejlesztési Helyettes Allamtitkárság 
és Bizottság. 

Pálinkás József politikai ál-
lamtitkár ismertette a szervezet 
új feladatait, amelyek minde- 
nekel ő tt 	a 	stratégia 
kidolgozásából, a finanszíro-
zás és a nemzetközi progra-
mok koordinálásából állnak. 

A Kutatási és Fejlesztési He-
lyettes Államtitkárság és Bizott-
ság a titkárságból és öt f ő osz-
tályból áll, melyek osztályokra 
tagolódnak. A negyedik oldalon 
ezek szerkezetét bemutatjuk, 
mert jól tükrözik a K+F Helyet-
tes Allamtitkárság és Bizottság 
feladatait, valamint a Kormány 
filozófiáját is a K+F terület irá-
nyításáról. 

A titkárság a titkársági osztály-
ból, a tájékoztatási osztályból, a 
szervezési osztályból, az OMFB-
titkárságból és az informatikai 
osztályból áll. 

A Kutatási és Fejlesztési Stra-
tégiai F ő osztály a tudomány- és 
technológiapolitikai osztályt, a  

regionális és strukturális politi-
kák osztályát, a K+F elemzési 
és értékelési osztályt, valamint a 
TEP- irodát foglalja magába. 

A Kiemelt K+F Technológiai 
F ő osztály osztályai: informáci-
ós társadalom technológiai osz-
tály, bio- és agrártechnológiai 
osztály, termelési és közleke-
dési technológiai osztály, kör-
nyezet és energia technológiai 
osztály. 

A KMUFA Tervezési és Koor-
dinációs F ő osztály nem bomlik 
osztályokra. 

A Pályázati F ő osztályhoz je-
lenleg a pályázati irodát és a 
költségvetési osztály tartozik, 
aminek az irodává alakítását 
tervezik. 

A Nemzetközi K+F F ő osztály 
részei: a kétoldalú TéT együtt-
m ű ködési és attaséi osztály, a 
EU TéT együttm ű ködési osztály 
és a nemzetközi K+F programok 
osztálya. 
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Szakszervezetek az ezredfordulón 
Május elseje alkalmából néhány figyelemre méltó gondolatot ajánlunk 
Olvasóink érdekl ő désébe, Günter GraSs Nobel-díjas író és Pierre Bourdieu 
szociológus televíziós beszélgetésébő l. 

Bourdieu: „...A szakszervezetek jelenlegi formájukban már nem 
korszer ű ek. Szükséges volna, hogy megváltozzanak, újradefiniálják 
magukat, nemzetközivé és racionálissá váljanak, s vegyék igénybe a 
társadalomtudományokat is, hogy jól csinálják, amit csinálniuk kell. 

Grass: Ez a szakszervezeti mozgalom alapvető  reformját jelentené, 
márpedig jól tudjuk, mennyire nehézkesen mozog ez az apparátus..." 
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Sör-virslis demokrácia 
(folytatás az 1. oldalról) 
négy-hat órát hajtotta magát az 
ország. Ehhez képest ma a 
munkaidő n belül az emberekbő l 
mindent kivesznek. A kapitaliz-
mus kétségtelenül hatékonyabb. 
A szabadság utáni vágyat ma is 
a szabadidő  elégíti ki, csak más 
formában. Például folyamatosan 
nő  a tévénézéssel eltöltött idő . 

— Miért nem törünk ki ebb ő l a 
sablonból? 

— Mert azt a rémületet eddig 
még nem sikerült feldolgozni, 
hogy a munkahely elveszíthető . 
Ső t megbetegedni sem lehet. E 
nyomás alatt az emberek nem 
lázadnak. A reményt ugyanaz je-
lenti: a magánvilág. Május elseje 
pedig egy ilyen nap. A „sör-virsli-
be" és „lagzilajcsiba"menekülünk. 
Végre van egy nap, amikor nem 
politizálunk. A f ő nök ma nem 
parancsol. S mivel, a politikuso-
kat, ső t a szakszervezeti 
vezető ket is fő nökeiknek tekintik 
az emberek, azok még ha akarják 
sem tudják harcossá tenni az 
ünnepet csak azért, mert ez az 
érdekük. 

— Mint kívülálló, miben látja 
az el ő relépést? 

— A legutóbbi vasutassztrájk sok 
mindenre rávilágított. Például arra, 
hogy a társadalom nagyobb része 
nem tudta miért folyt a harc. És 
ez nemcsak kommunikációs prob-
léma, hanem a szolidaritás hiányát 
is jelenti. De itt van a legújabb fe-
szültség: a negyvenezer forintos 
minimálbér. A kormány jól össze-
hangolt médiapolitikája teljesen za-
varba hozta a szakszervezeti 
vezető ket, hiszen nemrég még 
ötszáz 	forintos 	emelésért 
küzdöttek, most pedig a kormány 
másfélszeres növelést fontolgat. 

Persze ez irreális, de zavarkeltés-
re kit ű n ő en alkalmas. Egy 
regulárisnak tekinthető  tájékozta-
tással szemben a szakszerveze-
tek ma vesztett helyzetben vannak. 

— Ez még mindig helyzetérté-
kelés. 

— A szakszervezetek megértek 
a megújulásra. Ha nem fognak 
össze, ha nem fogalmazzák meg 
közösen, mit akarnak, ha nem 
tisztázzák a viszonyukat a pártok-
kal, a multinacionális cégekkel és 
a gazdaságpolitikával, akkor ebbő l 
a küzdelembő l is vesztesen ke-
rülnek ki. 

— Kicsit konkrétabban... 
— Három fontos szempontot 

emelnék ki. A piaci szféra már át-
alakult, de a közszolgálat hatal-
mas átszervezés elő tt áll. Bor-
zasztóak az állapotok minden 
területen, például az egészség-
ügyben, az oktatásban és a had-
seregben egyaránt. Változtatni 
kellene a szakszervezeti stratégi-
án. Eddig a kormány mondott 
valamit, amire a szakszervezetek 
reagáltak. Ehelyett olyan megala-
pozott programokkal kellene elő -
állniuk, amelyek a gazdasági 
ésszerű ségeken túl humán meg-
oldásokat is tartalmaznak. Persze 
ehhez profikra van szükség, mert 

Európai Unió: 

Szociál- és 
foglalkoztatás- 

politika 
A szociális partnerek európai 
uniós felkészülési programja 
címmel többnapos el ő adás-
sorozatot állított össze az OFA 
Kht. 

Az EU történetének áttekinté-
se után részletes, jól dokumen-
tálható képet kaptak a résztve-
v ő k az Európai Szociális Alap 
szerkezetér ő l, m ű ködésérő l. A 
miniszté-riumi és egyetemi ku-
tatók, szakért ő k minden témá-
nál összehasonlították az EU és 
a magyar gyakorlatot, bemutat-
ták a csatlakozásig elvégzendő  
feladatokat. 

Az OFA Kht. honlapján doku-
mentumgy ű jtemény található 
Szociál- és foglalkoztatáspoliti-
ka az Európai Unióban címmel: 

ofakht.westel.hu/dokument/  
dokindex.html 

Látogassa a TUDOSZ 
honlapját, ahol részle- 
tes tájékoztatót talál a 

Tudomány és Technoló- 
gia-Politikai Kollégium 
felépítésérő l, mű ködé- 

sérő l, 
álláspontjairól: 

www.tudosz.hu  

Minimálbér-emelési tervek, avagy 

A 22-es csapdája 
Járai Zsigmond pénzügyminiszter április elején bejelentette: a 
kormány javasolja a 25 500 forintos minimálbér 40 ezer forintra 
való emelését. Stumpf István kancelláriaminiszter jelezte, „az 
elképzelések között a jelenlegi 25 500 forintos legkisebb bér 40 
ezerre, illetve 51 ezer forintra növelése is szerepel". 

Mit tehet ilyenkor egy szakszervezet? 
Emlékezhet arra, hogy az elő z ő  évben befagyasztották a köz-

alkalmazotti bértáblát, arra hivatkozva, hogy nincs emelésre pénz, 
és nem lehet vállalni a béremelés inflációgerjesztő  hatását. 

Ellen ő rizheti, hogy a KSH számításai szerint 1998-ban egy 
„egyedülálló aktív korú felnő tt", vagyis munkavállaló létminimuma 
26 600 forint volt. Egy kétgyerekes család létminimuma 1998-
ban (ha mindkét szülő  dolgozik) 77 150 forint volt. Ha ebb ő l 
levonjuk a családi pótlékot, akkor 33 750 forintos nettó 
jövedelemmel kell rendelkeznie mindkét szül ő nek, hogy családja 
életszínvonala elérje a létminimumot. Ez 50 ezer forint feletti 
bruttó bérrel biztosítható. 

Gondolhat arra, hogy Magyarországon több mint egy millió 
munkavállaló van a minimálbéren bejelentve. 

Gondolhat arra, hogy ha magasabb a minimálbér, akkor könnyeb-
ben élnek az emberek, de több jut az egészségügyre, a nyugdíj-
alapba és az APEH-nek is. 

Gondolhat arra, hogy a tervezett emelés a közszféra különö-
sen alulfizetett közalkalmazottait, a kutatást segítő ket, az egész-
ségügy, a szociális terület, az oktatás nem diplomás alkalmazot-
tait mind érinti. 

Gondolhat arra, hogy az emelés nem korlátozódhat a minimálbér 
emelésére, hiszen az a bértábla összenyomorítását, a tudás, a 
tanulás látványos leértékelését jelentené, ami ellentétes a kormány 
filozófiájával. 

Emlékezhet arra, hogy 1994-ben a közalkalmazotti bértábla be-
vezetése 40-50 százalékos emelést jelentett. 

Bízhat abban, hogy a Pénzügyminisztériumban ott van az a 
hatalmas összeg ügyesen pántlikázva, ami az emeléshez kell. 

És nagyon nem akar arra gondolni, hogy valaki valamit félre-
értett, vagy nem számolt idő ben. 

RM 

Tények KSH-tükörben 
1998-ban a kutató-fejlesztő  munkahelyen teljes mun, 
kaidő ben foglalkoztatottak száma 

vállalkozási 
szektor 

költségvetési 
szektor* 

felsooktatás N1TA 

kutató-fejlesztő   3 044 4 289 4 398 2 109 

K+F 
segédszemélyzet 

1 787 1 839 1 281 638 

egyéb 

foglalkoztatott 
762 1 033 1 882 47.5 

összesen 5 593 7 	161 7 561 3 222 

összesen: 20 315 

* A költségvetési szektor tartalmazza az MTA és egyéb költ-
ségvetési kutatóhelyek összegét 

Forrás: KSH Kutatás és fejlesztés 1998. 

A mi kutyánk 

AXA Colonia és Heller Farkas Első  Magyar 
Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös 

és Magánnyugdíjpénztár 

az érdekvédelem is egy szakma. 
— Mi a második? 
— Az üzleti szférában is más 

módszerekre lenne szükség. 
Például a miniszterelnök a napok-
ban jelentette be, hogy a BMW 
Magyarországon épít gyárat. Azt 
a Rovert telepítik át, amelyet 
Angliában most zártak be. Ott 
több ezer munkahelyet számol-
tak fel. Eközben a multik munkál-
tatási jogsértéseit közvetíteni 
kellene Brüsszel felé. Erő s szö-
vetségeseket lehetne találni Eu-
rópában, ha egy-egy jogsértést 
emberjogi oldalról Strasbourgig 
vinnének a szakszervezetek. 

Harmadszor a kormányzattal 
szemben is váltani kellene. Je-
lenleg az állami költségvetés 
sarokszámainak bírálatáig terjed 
a szakszervezetek ereje. Meg 
kellene teremteni azt a kutatói 
hátteret, amely képes lenne önál-
lóan elő re jelezni a gazdasági 
folyamatokat. Sokkal hatéko-
nyabbak lennének, ha például a 
gazdasági növekedést vagy az 
inflációt jobban tudnák el ő re 
jelezni, és az erre épített közös 
javaslataikat képviselnék. Ez 
esetben is az összefogást 
hangsúlyozom. 
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