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Jóvátehetetlen sebek

A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja

Sorsát elkerülni
Egy hónappal ezelőtt, ugyanezen a helyen közöltük a
Magyar Közvélemény Kutató Intézet (régi nevén Tömegkommunikációs Kutatóközpont) harmincnégy egykori munkatársa vészkiáltását, a volt munkahely jövőjéért érzett aggoda—
lom mementóját. Akkor is első oldalunkon, a Szószóló fej—
léce alatt protestáltúnk „a végveszélybe sodródott hazai tudományos igényű és megalapozottságú közvéleménykutatás"
intézményének megszüntetése ellen. Szeptember közepén a
közvéleménykutatók a napilapok közleményeiből értesülhettek
arról, hogy a Kormány decemberi hatállyal jogutód nélkül
megszüntette a Közvéleménykutató Intézetet.
Vajon senki sem kerülheti el sorsát? Olvasóink szoli—
daritását remélve most azzal folytatjuk a sort, hogy a Mű—
velődéskutató Intézet „átszervezéséről" ne adj` isten „jogutód
nélküli megszüntetéséről" tudósítunk. Részleteket közlünk
egy levélből, amelyet tizennyolc kutató írt alá és küldött el
Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszternek,
és megjelentetünk egy erre reflektáló sajtóközleményt (amelyet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium sajtóosztálya
a Magyar Távirati Iroda közreműködésével hozott nyilvánosságra). A Szószóló ezekrő l kérdezte meg a
művelődéskutató szakszervezeti titkárát és igazgatóját, Harangi Lászlót és Vitányi Ivánt. Nyilatkozatuk lapunk második oldalán található.

Levél
Andrásfalvy Bertalan művelődési és
közoktatási miniszternek
„Hivatalosan meg nem
er ősített, de nagyon is valószín ű hírek
szerint a miniszterrum arra készül, hogy
az Országos Közm űvel ődési Központot
átszervezése során megszüntesse, illetve
.az ELTE Szociológiai Intézete keretében
szerveződő új kutatóhelyre telepítse át.
A hírek arról is szólnak azonban, hogy
az új helyre csak a jelenlegi intézet kutatóinak töredéke kerülhet át.
Az átszervezést magát természetesen jogosnak tartjuk. Ha azonban ez olyan mérték ű leépítéssel jár,
amely a munka folytatását lehetetlenné
teszi, az csak személyes indulatokon,
vagy a tudománytól teljesen idegen politikai szempontok érvényesítésén alapulhat. Erre mutat az a terv is, hogy a
központ funkcióját átvevő új M űvelődési
Intezetben minden régi feladat megmarad, sőt a M űvelődéskutató Intézet eddigi funkciójának egy részét betöltő „kutatási osztályt" szandékoznak létrehozni.(...)
On, aki a tudományos életből
került a politikai front vonalára, nem
akarhatja, hogy felszámolódjék az az
intézet, amely két évtizede a szakmai és
politikai együttm űködés és tolerancia
szigete volt. Az intézetben az elmúlt
évtizedek során a legkülönbözőbb politikai és ideológiai irányzatok képvisel ői
az európaiság jegyében tudtak termékenyen együttm űködni.(...)
A M űvel ődéskutató Intézet
nemcsak a politikai tolerancia, hanem a
tudományos minőség területén is iskolát
teremtett. Képtelenség itt most akár csak

a legfontosabbakat is felsorolni... Több
jelentős archívum m űködik az intézmény
keretében (Privát Film és Foto, valamint
az Oral History), az elmúlt vizsgálatok
dokumentációja maga is felbecsülhetetlen
érték ű. Mindezekből igen sok publikáció,
tanulmány és könyv született. Ezek ellenére fennállása óta minden miniszter,
illetve közművelődési főosztályvezető saját képmására akarta az intézetet át—
alakítani. Az intézet azonban képes volt
ellenállni a külső nyomásnak, megőrizte
függetlenségét, szuverenitását. Ennek
köszönhető, hogy számos alapítvány és
nemzetközi szervezet telepítette ide kutatásait, azaz a működtetés egyre kisebb
hányadát kellett a minisztériumnak fedeznie...
Éppen elegendő bajt okozott
már kultúrában, politikában egyaránt a
magukat átmentők, a mindig túllicitálók
semmire és senkire tekintettel nem lévő
buzgalma. Ne essen egy intézet partikuláris érdekek áldozatául!
Egyet lehet érteni azzal, hogy
az eddigi közvetlenül minisztériumi fel—
ügyelet alatt álló m űvel ődéskutató műhelyt, mint egységes egész, egyetemi
vagy akadémiai keretbe kerüljön. Nem
tartjuk azonban elfogadhatónak, ha ez
az eddigi munka folyamatosságának
szétverését jelenti. Ha az intézet jogutód
nélkül megsz űnik, ha a munkatársak
szétszóródnak, más munkaterületekre
kényszerülnek, ha a megkezdett munkák
nem folytatódhatnak. Nemcsak a magunk, hanem a tudományos értékek
megőrzése és továbbvitele érdekében is
tiltakozunk az ilyen „átalakítások" ellen.
Költségvetési problémák sem indokolhatják e radikális leépítést, mert az intézet létszámából következő bérek és az
egyéb költségek amúgy is igen sze—

Negyven év után újra

Megalakult az ADOB
az Állástalan Diplomások Országos Bizottsága
Az ÁDOB célja az állástalan és veszélyeztetett munkahelyi
diplomások védelme, munkahelyhez, illetve jövedelemhez juttatása, társadalmi érdekképviselete. Az ADOB ennek érdekében tevékenykedni kívánó állampolgárok önkéntes, egyéni tagsággal ren, delkező országos jellegű társadalmi szervezete. Tagjai sorába vár
minden állástalan, valamint munkaviszonnyal rendelkező diplomást,
akik az ÁDOB céljainak megvalósítása érdekében e szervezetben
tevékenykedni kíván.
Az Állástalan Diplomások
Országos Bizottsága vállalja, a
munkanélküliek érdekeinek meg—
jelenítését. A problémák megoldásá—
ra javaslatokat dolgoz ki. Tevékeny—
sége kiterjed:
- Jövedelemforrások feltárására,
megszervezésére; lelki segítség—
nyújtásra, jogi tanácsadásra; képes—
ségvizsgálatokra, az önképzés és
átképzések megszervezésére.

- Együttműködik hasonló feladatokat
ellátó szervezetekkel.
- Konzultációkat szervez és információkat gyű jt, résztvesz karitatív
tevékenységekben. Munkahelyteremtő
vállalkozások létrehozására törekszik.
Az ADOB egyes tevékeny—
ségei klubformában zajlanak.
Beszélgetéseket, összejöveteleket,
konferenciákat szerveznek. (Itt

rények, különösen az elért eredményekkel összevetve.
Budapest, 1991. szeptemberében
Andor Mihály, Fényi Tibor, Forgács
Péter, Fövény Ágnes, Fövény Gábor,
Kozák Gyula, Lipp Márta, Sági István,
Sági Mária, Szász János, Izinger Anna,
Török Gyöngyvér, B. Vörös Gizella,
Miszlivetz Ferenc, Szuhacsevné Simon Mária, Harangi László, Tibori
Tímea, Mátyus Alíz.

Sajtóközlemény
Az elmúlt hetekben az OrszáKözpont
gos
Közm űvel ődési
18
M űvel ődéskutató Intézetének
munkatársa levélben tiltakozott dr. And—
rásfalvy Bertalan mű velődési és közoktatási miniszternél a Mű velődéskutató
Intézet „szétverése" ellen. Feltételezvén,
hogy az OKK átszervezése „személyes
indulatokon, vagy a tudománytól telje—
sen idegen politikai szempontok
érvényesítésén alapul". A minisztériumot
azzal vádolják, hogy „a magyar
mű velő déskutatás teljes személyi állományának lecserélésével" az intézményes kultúrszociológiai kutatás
felszámolására törekszik.
A minisztérium nem tudja osz—
tani azt a véleményt, mely szerint a
magyar művelődéskutatás teljes személyi állománya a Mű velő déskutató Intézethez koncentrálódott volna.
A minisztériumban valóban
készült javaslat az Országos
Közművelődési Központ átszervezésére,
abból a meggondolásból, hogy a központót elsősorban a közmű velő dés, a
közösségi élet különböző formáinak gya—
korlati segítésére, módszertanának kidolgozására kell felhasználni. Az átszer—
vezést indokolja továbbá, hogy az OKK
adminisztratív vezetői apparátusa - a
munkavégző kapacitás csökkenése mellett - túlméretezetté vált, s ennek
költségvetési terhein az sem változtat,
hogy az intézmény keretén belül működő
Művelődéskutató Intézet tevékenységét
alapítványok is segítik.A Művelődéskutató Intézet mű velő déselméleti és
m ű velő désszociológiai kutatásokat
folytató kutatói a minisztérium elképzelései szerint - az európai gyakorlatnak
megfelelően - egyetemi keretek között
folytathatnák munkájukat. A kormány
meghirdetett kulturális politikai céljainak
egyik fontos eleme, hogy a tudományos
kutatás bázisai az egyetemek legyenek.
Ilyen megfontolások alapján javasolta a
minisztérium az ELTE rektorának, hogy
a Művelődéskutató Intézet arra érdemes
szakembereit vegye át, s számukra a
Szociológiai Intézet keretein belül biztosítson kutatási lehető ségeket, ahol
ilyen jellegű és tematikájú tudományos
munka már eddig is tQlyt. A minisztérium
az átszervezéshez szükséges anyagi
keretek biztosítását is vállalta. Ezek a
tárgyalások egyelőre nem vezettek eredményre, de továbbra is folynak. A tervek
szerint azok a kutatók, akik művelődési
intézmények és szervezetek tevékeny—
ségével, elemzésével foglalkoznak az
OKK jogutód intézményeiben maradhatnak. Az érdemleges szakmai eredményeket felmutató kutatC,król a minisztérium mindenképpen gondoskodni fog.
A Mű velődési és Közoktatási

Minisztérium sajtóosztálya

működik a lelki segítség nyújtás, illetve családterápia, a kölcsönös
önképzés, és a jogi tanácsadás is.)
A klub azonban minden érdeklődő
számára találkozóhely és „információ központ" is egyúttal. Jelentkezőket és érdeklődőket a:
Tudományos Dolgozók
Szakszervezete
(TUDOSZ)
Címe: Budapest VIII., Puskin u. 4.
Tel:.1-188-900/408, 1-384-287
várjuk minden héten szerdán 17
órától.
A klubot kezdetben hetente
egyszer tartjuk nyitva. Várunk mindenkit, aki érintett vagy segítőkész,
illetve hasznosítható ötletei vannak.
Nyitórendezvényünkre 1991.
október 30-án 17 órakor kerül sor a
Közszolgálati Szakszervezetek
Szövetségének székházában,
Puskin u. 4. fsz. 20.
Az ÁDOB feladatait ideig—
lenesen ellátó választmány nevében:
József Róbert

A Szószóló interjúja Láng Istvánnal, az MTA főtitkárával a
4. oldalon

Kezd ődhetnek elölr ől a tárgyalások?

Kollektív keretszerződést akarunk
Milyen jó is lenne, ha egy-egy ország felvirágzását az döntené
el, hogy a hatalmon lévő kormány mennyire tud taktikázni, tárgyalásokat húzni-halasztani, lényegi döntéseket elmismásolni. Bokáig
járnánk a virágszírmokban. De mivel a fejlődéshez más szükségeltetik, például a köz javát szolgáló, okos döntések, így virágpompa
helyett csak tövisek szúrják sebzett mindennapjainkat. Legutóbb
például az okozott nagy megrökönyödést, hogy az érdekegyeztetés
hosszas tárgyalási eredményeit félretéve, a kormány döntése szerint
egy teljesen új koncepciójú tervezet kerül a Parlament elé, a Munka
Törvénykönyvéről. Kezdődhetnek előlről a tárgyalások az érdekvédelem
különböző fórumain, így a Tudományos Dolgozók Szakszervezeténél
is.
- Hosszú hónapok óta folyt a
tárgyalás az új Munka Törvénykönyve
tervezetéről - mondja dr. Révész
Márta, a TUDOSZ titkára. - Először a
szakbizottságok egyeztették álláspont—
jukat, majd az Érdekegyeztető Tanács
elé került a dolog. Nem volt könnyű a
munkáltatók és munkavállalók érdekeit
összhangba hozni, de amikor vég—
re az ÉT megegyezett abban, hogy
milyen változatot terjesszenek a
kormány, illetve a Parlament elé,
akkor egy kormánydöntés miatt min—
den megállapodás semmisnek
tekinthető. Ha úgy tetszik, az egész
tárgyalás kezdődhet előlről. Ilyen hely—
zetben félő, hogy január 1-től nem
léphet életbe az új Munka Tör—
vénykönyve, amely immár csak a
versenyszektorban lévőkre vonatkozna, ezért ezzel egyidőben külön közal—
kalmazotti és közszolgálati törvényt is
kell hozni, ami a költségvetési intézmények dolgozóira vonatkozik.
- Ha a Munka Törvénykönyve
mellett új közalkalmazotti törvény
születik, akkor abban pontosan rögzí—
teni kell a szakszervezetek és a
munkavállalók jogait. Tisztázni kell
egy sor munkajogi kérdést, így a sza—
badságot, a munkaidőt,az előmeneteli
rendszert és elvileg a munkabért is. A
közalkalmazotti törvény egyik sarkalatos pontja a bértarifa rögzítése. Eddig
arról volt szó, hogy 1992-ben új bértarifa rendszer lép életbe, de a jövő
évi költségvetés tervezésénél ennek
meg kellene jelennie. Már nem lehet
átcsoportosításokkal operálni, egyértelmű, hogy csak béremelések jöhetnek szóba, olyan alacsony fizetések
vannak. Amikor rólunk van szó, a
kormány nagyon könnyen tárja szét a
kezét, mondván, nincs pénz, és azt
hiszik, ezzel a dolog el van intézve.
Tűrhetetlen, ha egyetemet végzett házaspárnak komoly gondot okoz, hogy
két gyerekének egyszerre kell télire
cipőt vásárolni.
- Szükséges egy olyan bértarifa rendszer, amely speciálisan az
akadémiai intézmények dolgozóira
érvényes. Ez egy előmeneteli rend—
szert is jelentene, amely az inflációt
is követi automatikusan. A kormány
mostani előterjesztését nem tudjuk elfogadni többek között azért, mert 3
évenként 700 forint béremelést irányoz
elő, és ez aligha követi az inflációt. A
középfokú végzettségűek indulóbére a
minimálbér kétszerese, az egyetemet
végzettek kezdő javadalmazása a
minimálbér háromszorosa lenne, de
sokéves munka után, bármely tudományos fokozattal se lehetne elérni
csak a minimálbér öt és félszeresét.

A bérskála ilyen összeszűkítése telje—
sen érthetetlen.
- Elképzelésünk szerint a
közalkalmazotti törvény egyes jogokat
eleve az ágazati kollektív szerződések
hatáskörébe utalna. Az intézeteken
belül a szakszervezet még köthet
kollektív szerződést az igazgatóval,
mint a munkaadóval, de ez nem lehet
a dolgozókra nézve hátrányosabb, mint
az ágazati keretszerződés. Rögzíteni
kellene például a meghatározott idejű
szerző déssel dolgozók vég—
kielégítésének módját. Sok kutató van,
aki már két évtizede, mindig 3-5 éves,
meghatározott idejű szerződéssel dolgozik. Őket is megilletné a vég—
kielégítés, ha már nem tartanak igényt
a munkájukra, például létszámleépítés
miatt. Komoly viták elé nézünk, mert
a kormány nem akarja rögzíteni, hogy
a költségvetési szférában ki a munkaadó.
- Fontos, hogy a közalkal—
mazotti törvényben rögzítsék a szakszervezetek egyetértési jogát minden
olyan kérdésben, amely a kollektivákat
érinti. Sarkalatos pont, hogy ne legyen
kötelező üzemi tanácsokat létrehozni
a költségvetési intézményeknél, így az
autonóm kutatóintézetekben sem, ahol
például tudományos tanács működik.
Ne avatkozzanak kívülről az intézmények életébe, hanem a dolgozók
szabadon dönthessenek, hogy közalkalmazotti vagy intézeti tanácsot
alakítanak.
- Egyszer végre pontosan
rögzíteni kell, hogy a tudományos intézményeknél mi az állami feladat, és
ehhez az állam biztosítsa a feltételeket. Ha költségvetési támogatás
hiányában az intézetek nem tudják a
műszereiket fejleszteni, akkor hazánk
csak egy átvevő technikával rendelkező ország lesz, és ez egyenes út
a gyarmati állapot felé. A külföldi tőke
nem a hazai kutatóintézeteket bízza
meg fejlesztő kutatással. Szakembereink kapnak majd egy leírást, hogy
melyik gombot kell a műszeren megnyomni, és azt se tudják majd, mit
miért tesznek. A Parlamentben ülők
számára ez ma nem érzékelhető
veszély, ezért úgy hoznak döntést,
hogy a következményeket nem ők
viselik. Három-négy év múlva, amikor
majd egy más összetételű Parlament
lesz, akkor érzékelhetőek a mostani
döntések eredményei. Ezért is kell
kiállni az érdekvédelemnek következetesen, fáradhatatlanul, hiszen
azok a dolgozók, akiket képviselünk,
itt kívánnak élni, boldogulni. ma és a
jövőben is.
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1991. október

SZÓSZÓLÓ

Október elején a Szószóló nevében felkerestük Vitányi Ivánt, az Országos Közmű velődési Központ Művelődéskutató Intézete igazgatóját, valamint
Harangi Lászlót, az intézet szakszervezeti titkárát,hogy tájékoztassák lapunk olvasóit a megrendült helyzetű intézmény sorsáról.

Vitányi Iván:
- Egyelőre nincs végleges döntés. A
mű velődési és közoktatási miniszter szerint meg
kell határozni az intézet tevékenységi körét, azaz
újjá kell szervezni az intézetet. Az a törekvés
önmagában véve elfogadható, sőt némi racionalitás is szól mellette, hogy ismét szétválasszák
a Mű velődéskutató és a korábbi Népmű velési,
most Módszertani Intézetet. Erre korábban már
volt példa.A változásokról Andrásfalvy Bertalan
is beszélt, ez tehát nem a hátam mögött történt.
Megemlítette azt is, hogy helyesnek tartaná, ha
az egyik kutatóintézet az egyetemhez tartozna...
Személy szerint én szívesen „visszavonulnék"
egy kisebb művelődéskutató intézetbe. Egyébként
meglehetősen sok dolgom van mostanában, de
később a kutatással szeretnék foglalkozni.
A minisztérium hosszú ideig nem adott
tájékoztatást a népmű velési „részleg" jövőjéről.
Ez kínos volt, hiszen különböző verziók keringtek arról, hogy „mit terveznek a minisztériumban-. Elképzeléseikről ma sem tudunk.
Ma még az Országos Közmű velődési
Központ igazgatója vagyok, tehát elvárható lenne,
hogy informáljanak arról, mi történik velünk.
Egyetlen egy tájékoztató levelet kaptam csak,
amelyben tulajdonképpen ugyanazt írták le, amit
ma is végez a Központ. Ehhez semmi érdemit
nem lehetett hozzáfűzni.
A Művelődéskutató Intézettel viszont „az
lett a baj", (amiben már korábban megegyeztünk), az intézet az egyetemre kerül, viszont ez
is egyre csak elhúzódik. A Mű velődéskutató
dolgozói tehát - velem együtt - semmi közelebbit nem ismertek erről sem. Már lassan egy
éve, hogy megegyeztünk a szétválásban.Még
ma is ugyanott tartunk, mint a kezdet kezdetén.
Munkatársaink joggal vetették fel, hogy olyan

mérték ű létszám—csökkentésről szól a fáma,
amely messze túlhaladja a pénzügyileg indokolhatót. Ezen természetesen lehet vitatkozni, de
az intézet eddigi kutatásai alapján megérdemli:
méltányosan bánjanak vele. Itt jelentős tudományos eredmények születtek, könyvek jelentek
meg, komoly publikációk születtek.
Az egyetem rektora még a nyáron azt
javasolta, hogy az intézet el ő ször az
Akadémiához kerüljön, és onnan helyezzék ki
az egyetemre kutatócsoportként, tanszékként
vagy intézetként. Én azon az állásponton vagyok,
hogy azt a megoldást kell szorgalmazni, amely
a leggyorsabban és a legjobban megoldja a gondokat.
Ma tehát nem az a fő szempont, hogy
melyik lenne az ideálisabb számunkra, az
egyetem-e, vagy az Akadémia. Mi tulajdonképpen a minisztériumnál is maradhatnánk (bár éppen ők találták ki, hogy mennünk kell!). Ebben
természetesen lehet politikai szempont is, ilyet
nekem ugyan nem mondtak, de ezt nem is tagadták. Itt számításba kell venni azt is, hogy
jómagam ellenzéki képviselő vagyok és talán
még azt is, ha kineveznek egy új igazgatót, akkor
esetleg ő nem szeretné, ha én továbbra is ott
lennék. Én ötven éve vagyok ebben a szakmában,és húsz éve igazgatóként, talán túl sokat
tudok ahhoz, hogy ezt egy új igazgató esetleg
nem szeresse. Dehát ez emberi dolog...
(A Művelődési és Közoktatási Minisztérium illetékes főosztályvezetője szerint az Országos Közművelődési Központ átszervezésével kapcsolatos intézkedések nem politikai indíttatásúak. Hozzátette, hogy az OKK adminisztratív vezetőapparátusa túlméretezetté és bürokratikussá vált az elmúlt időszakban.
Ez indokolja a szervezet egyszerűsítését, ami együttjár a létszám
csökkentésével. Az ELTE rektora ugyanakkor elzárkózik a
művelődéskutatók közvetlen fogadásától, de a minisztérium biztosítani tudná az Akadémiaának 10-12 kutató bér- és közköltségét.)

Harangi László:
A Művelődéskutató Intézet szakszervezeti
tagságának megítélése szerint az intézetben a
magyar mű velődéskutatásnak egy jó kvalítású,
értékteremtő, hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert csoportja, iskolája alakult ki,
amelynek megyszűntetése több kárral, mint haszonnal járna,. Ezért véleményünk az, hogy a
Mű velődési és Közoktatási Minisztérium akkor
járna el célirányosan, ha ezt az intézetet, ennek
közösségét, mint vele együttm ű ködő háttérintézetet, felhasználná a kulturális rendszerváltás tudományos megalapozása érdekében.
Bizonyos kiegészítésre szorul a minisztériumnak az a magyarázata, hogy a
Mű velődéskutató Intézet művelődéselméleti és
mű velődésszociológiai kutatásokat folytató kutatóit azért kell átirányítani az ELTE Szociológiai Intézethez, mert az európai gyakorlat szerint a művelődéskutatás egyetemi keretek között
történik. Ismerve a nyugat-európai gyakorlatot, a
helyzet ugyanis az, hogy több országban mind
az egyetemeken, mind önálló, a minisztériumokhoz tartozó országos közmű velődési szakintézetekben is folynak közm ű vel ő dési,
népmű velési, közösségfejlesztési kutatások. Mi
több, mintha ez utóbbi tendencia az elmúlt években felerősödne.
Példaképpen megemlíthetjük, hogy Dániában 1985-ben hozták létre az Oktatási Minisztériumhoz tartozó Felnőttnevelési Kutatási és
Fejlesztési Intézetet. Nagy-Britániában két patinás intézet is mű ködik, az egyik az „angol"
területen, a másik Skóciában, az angol, illetve a
skót Oktatási és Tudományügyi Minisztériumhoz kapcsolódóan a National Institute of Adult
and Continuing Education és a Scottish Institute
of Adult and Continung Education. Mindkét in-

tézetnek kutatási részlege is van, és a legátfogóbb kutatásokat ezek az intézetek végzik a
közm ű vel ő dés, közösségfejlesztés témaköreiben, amellett, hogy nyilvánvalóan az
egyetemek Felnőttoktatási Tanszékein is folynak
felnőttnevelési kutatások. Hollandiában két külön
intézet foglalkozik a közművelődési kutatásokkal
és módszertani kérdésekkel. Az előbbi a Felnőttnevelés Kutatási és Fejlesztési Központja,
az „SVE", az utóbbi az Iskolán Kivüli Felnőttnevelés Országos Központja, a „CIV". A Norvég Felnőttoktatási Intézet szintén az ottani
Oktatási Minisztérium égisze alatt működik.
Jelenlegi igazgatója jó egynéhány évvel ezelőtt
vendége is volt a Népművelési Intézetnek. Ezeket
az intézeteket az európai szakmai közvélemény
nagyra értékeli és képviselőik vezető posztokat
töltenek be az európai közművelődés szakmai
szervezetében, az Európai Felnőttoktatási Irodában.
Szakszervezeti véleményként hangsúlyozni szeretnénk, hogy azokat a munkatársakat
és főmunkatársakat, akik sorsunk irányításában
döntenek, vagy a döntések előkészítésével foglalkoznak, mi kollégáknak, sőt barátainknak
tekintjük, és ennek szellemiségében kellene
megoldani a kétségtelenül nyomasztó anyagi,
elhelyezési és személyi problémákat. Feltétlenül felajánljuk együttműködési készségünket, és
a minisztériumban dolgozó kollégáinktól azt kérjük, segítsenek bennünket abban, hogy velünk
együtt és közösen oldjuk meg a problémákat.
Ezzel lehetne a legjobban elérni azt, hogy minél
humanisztikusabban és racionálisabban
valósíthassuk meg céljainkat.
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TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
Munkahelyet kereső vagy a
potenciálisan „létszámleépítések áldozatává" válható kollégáink figyelmébe ajánljuk::
A Munkaügyi Minisztérium
munkanélkülieket támogató pályázatának elnyerésével lehetőséget szereztünk arra, hogy - igen kedvező feltételek
mellett - a TUDOSZ-tagok egyhetes
személyiségfejlesztő tréningen vehessenek részt, amelyet gyakorlott
kögazdászok, munkapszichológusok
vezetnek.
A bentlakásos, ötnapos tréning részvételi díja kétezer forint.
Jelentkezni, érdeklődni a
TUDOSZ-irodában lehet.
A kutatásban és felsőoktatásban érintett szakszervezetek, Tudománypolitikai Érdekegyeztet ő
Tanács létrehozását kezdeményezték.
Szükségesnek látszik egy olyan fórum
létrehozása, ahol akadémiai és nem
akadémiai kutatást és a felsőoktatást
érintő kérdésekről rendszere sen konzultálnak az érintett döntéselőkészítők,
döntéshozók és az érdekképviseletek.

is kérünk véleményeket, hogy jövő
nyári terveinket ennek ismeretében
állíthassuk össze.
Az Üdülési és Szanatóriumi
Főigazgatóság értesítése szerint 1992
első negyedévére is igényelhetünk
kedvezményes üdültetési beutalókat.
Úgy gondoltuk, hogy a TUDOSZ-tagok
részére továbbra is biztosítanunk kell
ezt a szolgáltatást, ha felajánlották
ennek lehetőségét.
Egy úgynevezett Konfliktuskezel ő Munkacsoport felállítását
kezdeményezte a közelmúltban Láng
István. az MTA főtitkára. A két önálló
bizottságból álló munkacsoport amely az MTA titkárságának delegáltjaiból és a szakszervezetek
képviselőiből áll - ajánlásokat, elveket,
javaslatokat dolgoz ki „elkerülhetetlen
kényszerlépések megtételére." Az
egyik munkacsoport az intézetek
egészét érint ő döntések elő —
készítésében vesz részt (a TUDOSZ
képviseletében Kovách Ádám, ATOMKI), a másik pedig az egyéni
érdekvédelemmel. szociális ügyekkel
foglalkozik majd (TUDOSZ-képviselő
Révész Márta). A szakszervezetek
képviselői.most is azt hangsúlyozták,
hogy minden körülmény között a valós
tudományos értékek megtartását kell
szem előtt tartani, a létszámleépítés
nem lehet cél.
A Konfliktuskezelő Munka—
csoport első alkalommal 1991. október
14-én ülésezett. Ezen a szakszervezeti képvisel ők közös véleménye a
következő volt: a Konfliktuskezelő
Munkacsoport nem helyettesíti az
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsát,
de az intézeteket érintő kérdésekben
véleményt kíván akotni, mondani. A
kutatási struktúra átalakítását szükségesnek tartják, és elfogadják, de ez
az átalakítás hosszú folyamat. Pénzügyi restrikcióval szerkezetátalakítást
nem lehet kikényszeríteni. Konkrét
számok ismeretében lehet áttekinteni
a feladatokat. kidolgozni a lehetséges
utakat Az MTA titkársága e munkabizottság rendelkezésére bocsátja: az
intézeteknél nyáron végzett
„költségvetési szondázás" eredményeit; az intézetekben a különböző
mérték ű elvonások esetére készített
tervek tapasztalatait; az 1992. évi
akadémiai költségvetési előterjesztést.

Az MTA intézményeiben
mű ködő szakszervezetek képviselői
közösen aláírt levelükben kifogásolták,
hogy az akadémiai üdülési szabályzat
tervezetének elkészítésében a „Titkárság" illetékes munkatársai nem
igényelték a munkavállalók, s az
szervezeteik
érdekképviseleti
véleményét. Láng István főtitkár a felvetésre reagálva azt megigérte, hogy
az MTA illetékes f ő osztályai az
üdültetés eddigi tapasztalatait figyelembe véve, a szakszervezetek
képvisel őivel megtárgyalva, a konzultáció során létrejött megállapodás
szerint véglegesítik az új szabályzatot. A TUDOSZ annak reményében, hogy az MTA dolgozói a legelfogadhatóbb üdülési szabályzat alapján
üdülhessenek - kéri a munkavállalók
véleményeiket juttassák el a szakszervezeti üdülési felel ősökhöz.
A jövő hónap elején (november 4-én, hétfőn 14 órakor) megbeszélést tartunk a TUDOSZ-irodában
az üdülési felelősöknek. Szeretnénk
összegyűjteni az üdültetéssel kapcsolatos tapasztalatokat. Kíváncsiak
vagyunk arra, hogy a munkahelyek
milyen módon segítették elő dolgozóik
pihenését. A jó ötleteket közkinccsé
Az MTA főtitkára és a szaktesszük. A TUDOSZ a nyári hónapokban kollégiumi szobákat bérelt, erről szervezetek képviselői közötti kon-

zultációra került sor 1991. szeptember 27-én. A tájékoztatón többek között
az is megfogalmazódott, hogy az MTA
kutatóintézeteiben a vállalkozói tevé—
kenységet mindenütt külön kell választani, ezért az intézetek dolgozzák ki
ezzel kapcsolatos elképzeléseiket.

érintő pénzügypolitikáról. Kupa Mihály hosszú külföldi tartózkodásra hivatkozva maga helyett államtitkárát,
Király Pétert kérte fel helyettesítésre.
(?)

Tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy az akadémiai törvény „legutolsó" verziójában az MTA kezelésében
lév ő vagyont két részre osztották. Az
MTA önkormányzati vagyonának tekintik a székházakat, üdülő ket, a
könyvtárat és a hagyatékokat, viszont
az .intézetek a kincstári vagyon
részeként szerepelnek.

A titkárok tanácsa értekez—
letén sok-sok figyelemre méltó gondolat hangzott el az 1991. évi állami
költségvetésről és a kutatóintézetek
jövőjéről. Közülük néhányat csokorba
gyűjtöttünk.
- Készüljön fel a TUDOSZ arra, hogy
a létrejövő kft-k dolgozóit is képviselje.
Tudunk olyan kft-ről, ahol alkalmazást
kizáró ok volt a leendő munkavállaló
szakszervezeti tagsága; törvényben
kellene rögzíteni, a nemzeti jövedelem
mekkora százalékát fordítsa a
költségvetés kutatásra; • minden
költségvetési elvonás ellen hangosan
tiltakozzon a TUDOSZ; • évtizedekig
fehérgallérosokkal szembeni világ volt,
ezt éreztük lakáshoz jutáskor, a
fizetésünk felvételekor stb. Most se
lesz ez másként? A költségvetési elvonás nem teszi lehetővé, hogy a tudomány fejlődésiramját figyelembe—

A TUDOSZ-iroda új ügyintézője Deák Adél. Volt munkatársunk,
Lengyel Éva a „KözHírnök" munkatárAz akadémiai törvény- sa lett.
tervezetben egy 30 f ős választott
testület biztosítaná a nem akadémikuMunkát kereső, esetleges
si körök képviseletét. A közgyűlés és létszámleépítés ,áldozatait" szeretaz újonnan létrehozott testület konszen- nénk segíteni autonómia fejlesztő trézusa szükséges minden, az akadémiai ning szervezésével. A benntlakásos
intézeteket, egységeket érintő öt napos tréning részvételi díja kétezer
forint. Kérjük, a rászorulók figyelmét
döntéshez.
hívják fel rá. Segítsünk egymáson!

November 13-14-én Aka—
démiai Kutatói Fórumot rendeznek.
Témája: a kutatásfinanszírozás lehetőségei. A tervek szerint az első
nap délelőttjén átfogó előadások
lesznek, délután pedig három szekcióban folytatódnának a viták. A második
napon általános vitát rendeznek.
A Miniszterelnöki Hivatal
megkeresésére, a jogutód nélkül megszűnő Közvéleménykutató Intézet kutatóiból egy tizenöt fős akadémiai tanszéki kutatócsoportot terveznek létrehozni - tudtuk meg Láng István fő titkártól.
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Szabó Tamás Pénzügymi—
nisztériumi államtitkár levélben sajnálattal közölte a TUDOSZ-szal, hogy
az MDF frakciója - kezdeményezése
ellenére -úgy döntött, nem tartják indokoltnak, hogy egy kutatási és oktatási ügyekkel foglalkozó Országgy ű lési Bizottságot állítsanak fel. Mi
sajnáljuk csak igazán!

•
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vevő átszervezések történjenek. A
nemzeti tudományoknál tendenciák
fognak megváltozni, tervszerűtlenül,
esetlegesen. Félő, hogy a kutatással
foglalkozó „élhetetlen" kutatók fognak
hátrányba kerülni a kíméletlen pénz—
harcban. Költségvetési elvonás esetén
„demokratikus út" nem jelent mást,
mint „aki tudja, marja, kapja"; • a
költségvetés úgy spórol, hogy jövőbeli
forrásokat eltapos: • nem utasítjuk el
a szerkezeti átalakítást, arra szükség
van. Jelenleg a gazdaságunk színvo—
nala alacsonyabb, mint a tudomány
színvonala, de nem a tudomány
szintjét kell a gazdaságéra leszállítani!
A jövő érdekében mesterségesen is
fenn kell tartani a tudomány színvonalát! A tudományra nagyobb fel—
adat hárul, mint valaha, az ország átalakítása miatt. Tervezéshez biztonság
kell, csak így lehet dolgozni: fb a természettudományos kutatásban
rendszerint hosszú, néhány éves munka hoz eredményt. • Évek óta tartó
bizonytalanság, új és még újabb túlélési stratégiák nem segítik a nyugodt
kutatást; egyre több pályázat jelenik
meg a sajtóban, kutatási témákra is.
Igen gyakori, hogy a megjelenés és a
beadási határidő között olyan rövid az
idő , hogy fizikailag lehetetlen a
feltételeknek eleget tenni, a beadáshoz
szükséges iratokat megszerezni.
Ilyenkor az az érzés, a pályázatok
megjelenésekor már elosztották a
pénzt; nem érzékelhető az, hogy az
MTA megvédené az intézetekben dolgozók sajátos érdekeit. Olyan levelek
érkeznek az MTA titkárságától, amelyek a veszélyeztetettségi érzetet csak
tovább növelik.

1991. szeptember
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TÉNYEK A TUDOMÁNYOS ALAPKUTATÁSRÓL

Csak a tényeket írom le nem azért, hogy bárki is elolvassa,
csakis a jóisten számára.
Betbe: Nem gondolod, hogy a »isten
ismeri a tényeket?
Szilárd: Lehet, hogy ismeri, de a
tényeknek nem sárt a változatát.
[Leo Szilárd, His version of tbe Facts.
S.R.Wessra, Gertrud Weiss Ssilard, &la
Szilárd:

MIT Press, Cambridge, MA. 1978.1

Kutatói munkájában Önnek nélkülözhetetlen segítséget jelent, ha tudja a választ u alábbi kérdésekre.
•
•
•
•
•
•

Mely országok, egyetemek, kutatóintézetek • legkiemelkedőbbek a világ tudományos kutatásában?
Milyen módszerekkel és milyen eredménnyel lehet értékelni a tudományos alapkutatist?
Hogyan alkalmszhatja u idézetelemzést • saját és • mások eredményeinek értékelésében?
Melyek • tudományos kutatás •legforróbb. tématerilletel • viligon, Ill. Magyarországon?
Klk • világ és Magyarország legnagyobb hatású kutatói?
Milyen kutatási területeken • legjobbak • japánok?
Ezekre és ehhez huonló kérdésekre választ talál az MTA Könyvtára IMPAKT című havi folyóiratában.
Az 'évi el ő fizetéal díj 2400 Ft.

Különleges kedvezmény! Ha még az Idén előfizeti a folyóiratot az 1992. 'évre, akkor a 1991. évi almokat (a májusi próbahámot és • szeptembertől decemberig megjelenő négy számol) Ingyen megkapja!

A TUDOSZ titkárok tanácsa
1991. október 15-én ülésezett. A napirendre tűzött témákat néhány mondatban összefoglaljuk:
- A kutatásban, oktatásban érintett
szakszervezetek levélben közös gondolkodásra, egy nyitott fórumra invitálták a PM vezetőjét e területeket

MTA Könyvtára, 1361 Budapest Pf. 7
Kérem, küldjenek címemre egy díjtalan mutatványszámot az IMPAKT című
megrendelem az IMPAKT című folyóiratot az
A Alulirott
1992. évre.

Kérem, hogy a számlát a következő címre küldjék:

Név,
Cím.
Alatt-íz:

folyóiratból.

1991. október
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SZÓSZÓLÓ

Pszeudo-legitim privatizáció

TUDOSZ

TÜKÖR

Népballada a KFKI-ról

A véleményedet kérjük

Kiss József

A Szószóló szerkesztősége még - a nyáron kapott egy terjedelmes dolgozatot a Központi Fizikai Kutató Intézetből. Szerzője
- az intézet korábbi megbízott főigazgatója - Szatmáry Zoltán.
Írásának nagyobb részét szeptember havi számunkban már ismertettük. Most közreadjuk a dolgozat befejező részét.
Az „Akadémiai Hírek" 1991/
1. száma, amely az Akadémia
1991. évi közgyű lésére jelent
meg, IRÁNYOK jelzésű rovatában „RÉSZ és egész" címmel
tájékoztatót olvashatunk a KFKI
helyzetéről és az ott folyó átala—
kításokról. A KFKI-ról sű r ű
egymásutánban jelennek meg
mostanában különféle, egyre
csiszoltabb munkák, tömör—
ségük, fordulataik és a lényeget
elfedő homályosságuk szinte a
népballadákat juttatja az ember
eszébe. A szóban forgó írásnak
talán ezért nincs már szerző je
sem. Az embernek ugyanakkor
az a benyomása keletkezik, hogy
e kis remekmű vek szerzői lassan maguk is elhiszik azt, amit
írnak. Az érintettek számára
pedig egyre hamisabban cseng
minden leírt szó és mondat. A
megszokott reakció csak fásult
legyintés. Hogy ne csak ez legyen, Szatmáry Zoltán a
Szószóló elmúlt havi számában
már felhívta a figyelmet a
legkirívóbb ellentmondásokra.
Az Akadémiai Hírek (előző
számunkban ismertetett írása) a
leghamisabban az egész átalakítási folyamat megindulását állítja be.
Ugy tűnik, mintha a jelenlegi főigazgató elődei fel sem ismerték
volna a problémákat, mintha az
átalakulási elképzelés korábban
nem is született volna. Magam
megbízott főigazgatóként 1990.
február 2-án nyújtottam be egy
koncepciót, amely többek között a
fent említett problémákra is adekvát
választ adott (legalábbis az elmúlt
év tapasztalatai erre utalnak). Ezt
a korábbi koncepciót egyébként az
Akadémia helyben hagyta, de az
abban igényelt átalakításra végül
mégis Lovas István kapott megbízást. (A megbízás körülményei
sem felelnek meg a cikkben leírtaknak.) Nem szégyellem bevallani, hogy a jelenlegi főigazgató szinte kultúrhéroszi beállítása és minden el őzmény konzekvens elhall-

gatása engem személyemben
sért.

Epilógus
Válaszképpen a KFKI- mitológiának egy új darabját adom
közre, amely a valóságnak biztosan több elemét tartalmazza,
mint az eddig mesélt legendák.
Zeusz, az istenek atyja - hallván Hellasz népének jajveszékelését - megbízta
Eriszt, hogy rendezze meg a hagyományos
Almavetélkedőt. A döntőbírónak felkért trójai
királyfi (okulva az utolsó nagy háborúból)
Pallasz Athénét jelölte győztesként. Bagolyszemű Pallasz magára öltötte a bölcs
kentaur alakját, akit a homlokát övező ko—
szorúból Sztephanosznak neveznek, és
földre szállva sorra járta Hellasz városait.
Szörnyű bűnök nyomára bukkant. A gonosz
spártaiak arra kényszerítették az athéni filo—
zófusokat, hogy egy fedél alatt dolgozzanak
a haszonleső pelaszgokkal; Pheidias7, a pa—
zarló szobrász, egyre nagyobb márványszobrokat faragott; lónevelő Argosz férfiai kedvüket lelték kiscsikók patkolásában;
megtévedt fizikusok és metafizikusok bandákba verődve kergették a boszorkányokat, sőt
néha még üldözték is őket. és más ehhez
hasonló szörnyűségek is történtek. Első dolga volt tehát, hogy Pheidiasz m űhelyeit
bezáratta, a haszonleső pelaszgokat pedig
kitiltotta az Akropoliszról. A filozófusokat, fi—
zikusokat és metafizikusokat külön csarnokokba utalta, és ellátásukra csarnokkezelő
papokat rendelt. Előírta. hogy egy könyöknél
nagyobb márványtáblát csak krétai vagy
mükénéi műhelyekben szabad vésni. A
gonosz spártaiak ügynökei által már korábban épített Muszeiont nem engedte megnyítni, mert sem az igazgató Augelasz, sem
gonosz spártai tanácsadói nem tudták megmondani, hogy a látogatók tógáján összesen
hány ránc lesz? Mikor ezt megszámolták,
kikötötte, hogy megnyitásról csak azután lehet szó, miután eltakarították Augeiasz
istállójából az elmúlt harminc év szemétjét.
Bár tizenegy másik szerződés kötötte, He—
raklesz. az ismert vállalkozó megígérte. hogy
ezt a munkát soron kívül elvégzi majd. Feszüli
várakozással telt meg nemcsak Hellasz, hanem Főnicia és Egyiptom földje is. Közben az Akropolisz rosszul világított csarnokaiból
kitekintve - a fizikusok látták, hogy a haszonleső pelaszgok az addig elrejtett argoszi
paripákat ázsiai műhelyekben készült remekművű kocsikba fogják be, rajtuk arannyal és
ezüsttel kivert ruhákban pompáznak.„ (Innentől rosszul olvasható a nemrég megtalált
Szatmáry Zoltán
papirusz.)

Sokat és sokan foglalkoznak
azzal, hogy vajon nem feledkezik-e
dr. Kiss József, az MTA Irodalomtudományi Intézetének tu- meg rólunk a Nyugat, nem maradunkdományos főmunkatársa, a helyi TUDOSZ-alapszervezet titkára. A e magunkra Közép-Európa zűrzavarávéleményére voltunk kíváncsiak: megkértük, tartson tükröt több évtizedes ban? Bár ezzel kapcsolatban már több
„szakszervezti múltja" elé.
ígéret is elhangzott, az ember szeretne végre valami konkrétumnak is
lehet
hogy,
rossz
levegő
is
beáramlik.
- Az intézetünkben folytatott tuEn úgy vélem nem végeztünk örülni.
dományos munkásságom kezdetétől lasNos, nem kell többet várni.
san 35 éve közremű ködöm a szakszer- és nem végzünk rossz munkát, ez nem
vezet alapszervezetének tevékeny- elfogultság magam iránt. Mi azt tartottuk végre valami kézzelfogható! Megvan
a
legfontosabbnak.
hogy
a
tagság
lelkiségében. Először bizalmiként - lassan
35 évet. Bizonyos idő elteltével Pomogáts ismerete elfogadja évenkénti vezetőségi az első bíztató jele annak, hogy vanBéla volt az, aki az Akadémiai intezet beszámolónkat. Itt elsősorban a sege- nak, akik törődnek velünk! Ennek bimellett mű ködő szakszervezet érdek- lyezéseknek és az üdültetéseknek a meg- zonyítéka a következő hirdetés, amely
képviseleti szervezetének vezetőségébe szervezését tudnám említeni. Mindjavasolt, én ezt akkor elvállaltam. A leg- enekelőtt érdeklődésünk középpontjában több napilapban és hetek óta újra meg
utóbbi három évig intenzív munkát is az áll, hogy a tagságunkat érintő összes újra a Rádióújságban is megjelent.
tudtam végezni. Mondhatom azt, hogy
az elmúlt 15 évben ilyen, vagy olyan
módon folyamatosan résztvettem a szakszervezeti munka szervezésében.
Természetesen tartottuk a
pártállammal is a kapcsolatot, de semmiféle befolyásukat vagy konkrét utasításukat nem fogadtuk el. Az állam, a párt,
illetve a hivatali vezetés - mai szemmel
nézve is -, úgy tű nik, hogy gyakorta
meglehetősen liberálisan )art el. Ugy
ítéltük meg ebben az időszakban, hogy
a szakszervezet fel-adata az, hogy az
intézetben a szociális ügyeket az altala
elképzelt módon szer-vezze, amely állapotot a mindenki által elfogadható
munkahelyi közérzetnek neveztünk. Egyben mindenkorhangsúlyoztam, hogy a
„politikai ablakokat tágra kell nyitni a
munkák megkönnyítése szempontából,
a közösségi élet számára. De ehhez
többször hozzátettem azt is, hogy nem
kell túlságosan kitárulni az ablaknak, mert

kérdésben - például bérproblémák
vonatkozásában - a megfelelő fórumokon alkalmas képviseletet kapjunk.
Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünk
ne korlátozódjon pusztán az üdültetési
gondok megoldására, hanem megfelelő
súllyal vehessünk részt a jelenlegi politikai folyamatok befolyásában is. Ugy
vélem, hogy ezeknek - az intézetünket
érintő - speciális fel-adatoknak az eddigiekben eleged tudtunk tenni. Látnivaló ugyanis, hogy a tudományos világ-

nak különös, sajátos érdekei vannak,
amelyeknek önálló képviseletét is meg
kell oldani. Ennek érdekében tevékenykedünk.
(Kiss József professzor úrral
folytatott beszélgetésünk - sajnálatos
modon, meggyengült egészségi állapota
miatt a szegedi korház ágyánál történt.
Ezúton is mielő bbi felgyógyulást, és
alkotó munkájához mihamarabbi visszatérést kívánunk.)

Közép-Kelet-Európa legkor—
szer ű bb és legnagyobb kapacitású
számítógépét adták át a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Számí—
tástechnikai Központjában. Az IBM által
rendelkezésre bocsátott gép üzembehelyezése korszakos jelentő ségű, hiszen
ilyen kapacitású számítástechnikai
rendszer hazánkban eddig még nem
létezett. A központi nagy számítógépen
kívül az IBM három budapesti egyetemre - a közgázra, a mű szakira, valamint
az ELTE-re - egy-egy úgynevezett Token Ring hálózatot is telepített, melyek—
ről szintén elérhető a központi óriásgép.
A számítógép a bécsi egyetemen keresz-

A hazánkban lezajló rendszerváltozással és a demokrácia kiteljesedésével
párhuzamosan egyre erőteljesebben lépnek fel a nyilvánosság előtt a különféle
áltudományos nézetek népszerűsítő i, a „paratudományok" kutatói. Az áltudományos nézetek elleni, kizárólag csak tudományos érveket felhasználó harchoz kíván a
magyar tudományos isme retterjesztésnek segítséget nyújtani az amerikai CSICOP
szervezet. Az Egyesült Ál
lamokban 1974-ben alakult meg a Committee for the
Scientific Investigation of the Paranormal (CSICOP) egyesület, amelynek célja az
állítólagos „paranormális" jelenségek kritikus, tudományos módszereket alkalmazó
vizsgálata és a csalók és sarlatánok leleplezése. Az amerikai „szkeptikusok" e
szervezetének tagjai között számos Nobel-díjas tudós és kiemelkedő kutató, hivatásos bű vész és teológus található. Skeptical lnquirer címmel negyedévenként folyóiratot jelentetnek meg, amelyben tudományos igény ű cikkekben foglalkoznak a különféle áltudományos állítások vizsgálatával és cáfolatával.
A CSICOP kezdeményezésére ma már 25 országban létezik a szkeptikusoknak egyesülete. amelyek igen aktívak. A CSICOP ügyvezető igazgatója, Barry
Karr úr a Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat vendégeként
rövid látogatást tett Budapesten. A látogatás során Barry Karr találkozott a Természettudományi Társulat vezetőivel, köztük Szentágothai János, Adam György és
Beck Mihály akadémikusokkal, valamint a Természet Világa szerkesztőbizottságának
tagjaival. A CSICOP segítséget kíván nyújtani a magyar szkeptikusokat összefogó
egyesület szervezéséhez és a nemzetközi hálózatba való bekapcsolásához. A
Skeptical lnquirer és a Természet Világa folyóirat között is szoros kapcsolat épült
ki, és a jövőben lehetőség fog nyílni arra, hogy a magyar szkeptikusok közvetlenül
tájékozódhassanak az áltudományok ellen külföldön folyó tevékenységről. A Természettudományi Társulat neves tudós vezető i hamarosan felhívást kívánnak
közzétenni, amelyben csatlakozásra szólítják fel a tudományos világnézet alapján
álló szkeptikusokat egy később megalakuló magyar szkeptikus szervezethez.

tül a nyugat-európai egyetemi számí—
tógépes hálózattal is kapcsolatban áll.
Mádi Ferenc tárca nélküli
miniszter előterjesztésében Kosáry Domokos, az MTA elnöke részvételével a
kormány megtárgyalta, s első olvasatban elfogadta a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló törvény tervezetét.
Ennek ellenére a kormányülésen arra
kérték a minisztert, hogy a tudománypolitikai bizottságban pontosítsák a
tervezetet. A leendő törvény kimondja:
az MTA autonóm módon, hatalmi, politikai, ideológiai befolyástól mentesen. a
költségvetés támogatásával dolgozik.
Megszerezheti bizonyos ingatlanok tulaj—
donjogát, valamint az akadémiai kutatóintézetek kezelői jogát. Az Akadémia
elnöke három évenként beszámol az
országgy ű lésnek, s évente a kor—
mánynak.

Könyvtár a Vasasoktól Kolozsvárott
Könyvtári berendezéseket
adományoz a Vas- , Fém- és Villa-

mosenergetikai-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a történelmi

A Nemzetközi Technológiai
Együttmű ködési Iroda a napokban
bejelentette, hogy elkészült a HUN—
TECH adatbázis. A magyar kutatási
és fejlesztési eredményeket, valamint
a le nem kötött kutatási és fejlesztési
kapacitásokat tartalmazó adatbázis a
nemzetközi viszonylatban is versenyképes és értékesíthető információkat
adja közre. Várhatóan e hónap végéig az adatbázisban mintegy 1500 téma
szerepel majd főként gyógyszeripari,
gépészeti, mezőgazdasági, egészségügyi és számítástechnikai témakörökből. Az NTEI készen áll arra,
hogy az adatbázist csatlakoztassa a
nemzetközi számítógéphálózatokhoz,
s online-módon megnyissa az érdeklődők előtt.

AMERIKAI TUDOMÁNYPOLITIKAI SZAKEMBEREK BUDAPESTEN
A washingtoni székhely ű
American Association for the Advancement of Science (AAAS) szer—
vezet szakemberei szeptember végén
látogatást tettek, hazánkban és a szomszédos országokban. E .,ténymegál-
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A telefonAlvás éra percenként: 180 Ft

Első látásra ugyan nem
nyilvánvaló, de némi gondolkodás után
az ember rájön arra, milyen fontos
dolog is történt. Az állampolgárokat
rengeteget foglalkoztatja a jövő, legfőképpen az, hogy lesz-e munkájuk
és hogy alakul anyagi helyzetük?
Emellett a fiatalabbak és szívósabbak
még talán arra is szakítanak időt, hogy
szerelmi.ügyekkel foglalkozzanak. A
sok kínzó kérdésre is sokszor hiába
várja az állampolgár a választ a ...
kormánytól, helyi önkormányzattól
vagy az
ellenzéktől (a kipontozott

helyekre mindenki ízlése szerinti jelzőt helyettesíthet be a .demokratikus
pluralizmus legjobb hagyományai sze—
rint).

hagyományok ápolásával foglalkozó lapító"körút célja a tudományos szabadKölcsey Ferenc Alapítványnak. A va- ság és felel ősség kelet-nyugati tapaszsasszakszervezet ezzel a gesztussal talatcseréjének elősegítése volt.
a Kolozsvári Magyar Egyesület
Az AAAS képviseletében Mark
könyvtárának létrehozását kívánja tá- S.Frankel és Jane Cave, a Tudományos
mogatni. A szakszervezet 811 ezer és Tudománypolitikai Programok
500 forint értékben vásárolt különféle szekciójának programigazgatója, illetve
könyvtári berendezéseket, polcokat és helyettese kerestek fel több hazai tukatalógusszekrényeket, melyeket a dományos folyóiratot, szerkesztőséget és
helyi igényekre figyelemmel, az egyéb tudományos műhelyt.
alapítvány munkatársaival közösen
Szeptember végén a Természet Világa folyóirat szerkesztősége
választották ki.

HUNTECH adatbázis
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Szerveződnek a magyar szkeptikusok

SZÓSZÓLÓ HÍRESZTELŐ
Óriás IBM a Közgázon

Amerika segít
NEM VAGYUNK
EGYEDÜL!

az amerikai vendégek kérésére a Természettudományi Társulat tanácstermében megbeszélést szervezett. ame—
lyen a szerkesztőség és a szerkesztőbizottság aktív tudós tagjai mellett
képviseltette magát a Tudományos
Újságírók Kamarája, valamint meghívást
kapott a TUDOSZ lapja, a Szószóló és
a Magyar Tudományos Filmegyesület
elnöke is. A magyar résztvevők ismertették a tudomány, felsőoktatás valamint
a tudományos ismeretterjesztés
problémáit. Az amerikai vendégek beszámoltak arról, hogy az AAAS, az amerikai
National Science Foundation anyagi támogatásával két fórum megrendezését
tervezi amerikai, magyar, cseh, szlovák,
lengyel és szovjetunióbeli tudósok,
mérnökök és politikusok részvételével.
Ezen szeretnék meghatározni
a szovjet és kelet-európai tudósok és
mérnökök szakmai, etikai és társadalmi
felelősségének főbb problémáit. Szeretnék megtudni, hogy mennyiben járulhatnak hozzá kelet-európai kollégáik
erőfeszítéséhez.
Kidolgoznának egy közös kutatási, oktatási és cselekvési platformot,
valamint létrehoznának egy olyan tudósokból és mérnökökből álló hálózatot.
amely az elfogadott javaslatok ügyében
hivatott tovább munkálkodni.
b.

Pályázni lehet a DAAD
ösztöndíjra
A DAAD (Német Egyetemi
Csereszolgálat) az 1992. évre, illetve az 1992/93. tanévre pályázatot hirdet (különböző, kéthetestől
tíz hónapig terjedő, mintegy 200
fő számára összen körülbelül 850
hónapot kitevő) németországi ösztöndíjakra. Az ösztöndíjak egyrészt a két ország közötti
egyezményből, másrészt a német
szövetségi kormány különfelajánlásából származnak. A pályázati
felhívás német és magyar nyelven az egyetemeken és a főiskolákon, a kutatóintézetekben, a
közgyűjteményekben, az országos
intézetekben, valamint az Információs Infrastruktúra Hálózatban (IIF) jelenik meg. Az ösztöndíjakról Bonnban, a DAAD központjában döntenek. A bonni döntés
elő tt az Országos ösztöndíj
Tanács és a német nagykövetség
által felkért szakemberek együttesen bírálnak el minden pályázatot, amelyekből a szakmai szempontok alapján kiválogatottakat
küldik tovább Bonnba.A felhívásra jó német nyelvtudással rendelkező tudósok, felsőoktatási intézményekben végzettek, illetve
egyemi és fő iskolai hallgatók
jelentkezhetnek.

A pályázatokat1991. november
15-ig az Országos Ösztöndíj
Tanács titkárságához (Budapest
1055. Szalay u. 10-14. postacím:
Budapest 1884. Pf.1.) lehet benyújtani.

A bizonytalanságnak most
vége, itt a telefonos horoszkóp. Csak
tárcsázni kell, és az ember mindent
megtud jövőjéről, heti adagolásban! Na
persze horoszkópok ma már nálunk is
bőségesen találhatók, de ki bízik
manapság a hazai asztrológusokban?
Hátha a pártállamból mentették át
magukat, vagy esetleg pártérdekeknek
rendelik alá horoszkópjaikat? Itt azonban egyenesen az Egyesült Államokból, a világ legfejlettebb horoszkópjainak országából jön az áldás! Ez
azért csak más! Lám, mégsem hagyott
magunkra bennünket Amerika, nemcsak akciófilmekkel, Nike és LA Gear
sportszerekkel és Esteé Lauder
kozmetikumokkal segítik kis hazánkat
a rendszerváltás rögös útján.
Ne riasszon meg senkit az a
körülmény sem, hogy 60 másodpercenként 180 forintba kerül a telefon
díja. Végül is kinek nem ér meg egy
kiló hús (kedvezményes) ára egy percnyi bíztatást. örömhírt, jövőbe látást?
BGY

Ingyenes jogi tanácsadás
a TUDOSZ-tagok részére!
Minden szerdán
16 órától 19 óráig.
Előzetes bejelentkezés
a 166-5372 és
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telefonszámokon.
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Felfüggesztett
filozófia
Nyílt levelet intézett Andrásfalvy Bertalan miniszterhez a Magyar
Filozófiai Társaság elnöksége. Esze—
rint megütközéssel értesültek arról,
hogy a minisztérium egy köz—
leményével gyakorlatilag megszüntette
hazánkban a filozófia középiskolai
oktatását.
A minisztérium szerint pontatlan a filozófiai társaság levele.
Ugyanis: nem szüntették meg a filozó—
fia oktatását a középiskolákban, hanem további intézkedésig ideiglenes
jelleggel felfüggesztették azt. „Gondosan kimunkált tankönyvet szeretnének autentikus szerz őkkel íratni kiadni", amely valószínűleg csak a 9394-es tanévre készül el.
A Szószóló szerkesztősége
határozottan elhatárolja magát bár—
mely olyan párhuzam felállításától,
amely egy-egy diszciplina (oktatásának, művelésének) felfüggesztéséből történelmi analógiát keresne.
Ezután is tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy egy Dzsugasvili nev ű úr (apja
cipész volt, s néhány évig az egykori
tifliszi papi szemináriumot is végezte)
felel ős államférfiként évtizedekkel
ezel őtt az épül ő kommunizmus nagy
országában ugyan (megszüntetett)
felfüggesztett néhány tudományt, de a
gondosan kimunkált tankönyv
megírására mindig saját kez űleg vállalkozott.
d.l.
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Interjú az Akadémia főtitkárával

Pamflet a diszkrimináció
halhatatlanságáról,
3 képben
Előjáték
Történetünk úgy kezdődött,
hogy a Magyar Uságírók Országos Szövetsége (MUOSZ) főtitkára, Bencsik Gábor (akit a „Tudományos Dolgozók DemokraSzakszervezetébő l"
tikus
(TDDSZ) jó barátként ismertünk
meg, akit mint a TDDSZ Tájékoztató egykori lelkes munkatársát
őszinten szeret(t)ünk) a TUDOSZ
Puskin utcai irodájába címzett
levélben meghívta Révész Mártát
(„á TDDSZ elnökét" - sic!) a
MUOSZ őszi közgyülésére.
A drámai események kibontakozása
A cselekményünk azzal
folytatódott, hogy a meghívott
személy - a TUDOSZ nevében a meghívást köszönettel elfogadta, a meghívólevél címzésbeli
pontatlanságára viszont felhívta a
TDDSZ figyelmét.
Végjáték
Históriánk váratlan fordulatot vett. Bencsik Gábor főtitkár
újabb levelet írt Révész Mártának,
most már gondosan ügyelve arra:
egy D-betű vel kevesebb (azaz a
„DEMOKRATIKUS"-ság nélkül)
kerüljön a címzett kopertájára. Az
ezerszer megújult MUOSZ második pecsétes levelét a Szószólóban szószerint közreadjuk:
„Kedves Révész Márta!
Egy félreinformálás miatt
tévesen a TDDSZ helyett az Ón
címére küldtük meghívónkat az
októberi közgy űlésre. Kérem,
tekintse meghívásunkat tárgytalannak.
Budapest, 1991. szeptember 20.
Üdvözlettel:
Bencsik Gábor"

TERÁPIA
A politika és a szakmaiság szétválasztása
Felgyorsultabb ütemben zajlik a magyar parlamentben azoknak a
törvényeknek a megalkotása, ameyek
valóban modernizációs keretet
teremtenek az ország fejlődésének. A
közelmúlt jogszabály-alkotásából ilye—
nekre gondolok mint: a csődtörvény, a
jegybank, vagy általában a pénzintézeteket eligazító paragrafusok.
Miközben az ország demokratikus és/
vagy a piacgazdasághoz nélkü—
lözhetetlen intézményeinek jogi
újrarendezése folyik, a politikai megközelítés vagy szakmaiság vitája is dúl.
Általában túlpolitizált a magyar
közgondolkodás, a magyar közélet. Ha
valaki a mindennapok kisebb-nagyobb
érdekharcaiból „ferpillant, alig talál
olyan kérdést - a városok szmogos
levegőjétől a kötelező gépjárműbiztosításig -, amely ne képezné politikai
csatározások tárgyát. Ez persze nem
is érthetetlen, legalább két okból: minden eldöntendő reálfolyamati tényező
érdekeket érint, érdekeket sért, természetes, hogy a9'érdekütköztet ő,
érdekkiegyenlít ő politika kompetenciájába kerül, másrészt, mert politikai
tömörüléseink még igencsak kezdők,
gyengécskék, igyekeznek is minél több
kérdést a politika mezejére transzponálni, hogy az itt kivívott győzelemből politikai tőkét kovácsolhassanak.
Ugyanakkor állandóan han—
gosak a közéleti disputák a kizárólagos szakmaiság elsődlegessége körüli
vitáktól. Ha az ország egy használható modernizációs utat akar kitaposni
magának, amelyhez bizony nem jönne
rosszul a legf őbb demokratikus és
piacgazdasági intézmények korrekten
szakszer ű szabályozása.
E sorok írásakor diagnózisom, hogy sok esetben a jogalkotásban túlteng a politikai ambiciók
érvényesülése a szakmaaikkal
szemben.A terápiám pedíg csak annyi
lenne: helyes mérték űvé kellene tenni
e kettő arányát.

Legyen a leírtakra példa az e
kézirat nyomdába adásakor még a vita
stádiumában lévő banktörvény. A
kormánypártok és az ellenzék között
igen élénk csatározás zajlott le például
a külföldi tőke magyar pénzintézetbe
áramlásának limitálása körül, vagy
arról, hogy az állam mekkora arányban részesedjen a bank tőkéjéből,
meddig terjedjen a banktitok, s így
tovább. Látszatra ezek szakmai
kérdések, mégis er őteljes politikai tartalmakkal vannak átitatva. A szakmailag elfogadható döntésekről már—
csak azért sem mondhatunk le, mert
végeredményében ez adja meg a magyar pénzvilág m űködésének
minőségét, s ez szabja meg olajozott
kapcsolatát a nemzetközi pénzvilággal. S ez legalább akkora tét, mint
egyes párti, kormányzati ambíciók
kiélése, a csak a lobby-csoportok
érdekeit képviselő megoldás győzelemre segítése, s az ilyetén sikerek
politikai tőkévé konvertálása.
Egy-egy szakmainak tűnő
döntésnek óriási a politikai tétje. Hogy
példánknál maradjunk: az állam banki
alaptőke részesedésének minimuma
kedvezhet egy etatista, központosító
kormányzati politikának, ennek lefaragása pedig a liberális ellenzéket
viheti közelebb ideáihoz. De a szakmai tét sem kicsi: egy ország intézményeit kell szakmailag úgy
újraformálni, hogy azok a lehető optimumon szolgálják a társadalmat, s illeszkedjenek a világ hasonló intézményeihez.
Mindezek alapján a javasolt
terápiám csak egy lehet: józan önkorlátozást a politikai érdekérvényesítésben mindakkor, amikor ez a szakrriaiság enyhébb, vagy durvább megsértéséhez vezet.
(F.P.)

Az utobbi hónapokban
szinte folyamatosan kongatták a
vészharangot a magyar tudomány és
az ország jöv őjéért aggódó tudósok,
tudománypolitikusok, szakmai és
érdekképviseleti
szervezetek.
Különösen azután, hogy kiderült: a
Pénzügyminisztérium nemhogy nem
javasolja növelni, hanem csökkenteni szeretné az Akadémia jöv ő évi államtámogatását. Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKIT) állásfoglalásában megdöbbenésének
adott hangot a javasolt csökkentés
miatt, aláhúzva, hogy ennek elfogadása azt jelentené: a már jelenleg is
a m űköd őképesség határán egyensúlyozó intézethálózat költség—
vetésének értéke a jelenleginek
felére-harmadára csökkenne. Nyilvánvaló, hogy ilyen mérték ű forráscsökkentés nem oldható meg a különben kívánatos - szelektív ésszer űsítéssel, a bels ő tartalékok
mozgósításával. Ez a terv tehát nem
jelenthet mást, mint a kutatóintézetek egy részének teljes
felszámolását, más részének pedig a
vegetálás
szintjén
történ ő
fenntartását. Az intézetek ellehetetlenülése azt fogja el őidézni, hogy az
értékes kutatók új hulláma távozik
külföldre vagy a vállalkozási szférába, és a gyengébbek próbálnak majd
az egyetemeken menedéket találni,
és elkerülhetetlen lesz a kutatói munkanélküliség megjelenése. Az AKIT
arra hívja fel az illetékes döntéshozók
figyelmét, nehogy rövid távú
költségvetési el őnyök kedvéért
évekkel vagy évtizedekkel visszavessék a magyar alapkutatási tevékenységet. Hasonló értelm ű, közös
állásfoglalásban tiltakozott a tudományt (is) sújtó pénzügyi restrikciós politika ellen a TDDSZ Országos Választmánya és a TUDOSZ titkárok tanácsa is: A két szakszervezet
véleménye szerint a költségvetési
hiány csökkentését nem szabad éppen azoknak a tevékenységi
köröknek a rovására megoldani,
amelyek a világ fejlettebb részében
ma sokkal inkább állami támogatásból m űködnek. Az állásfoglalás
leszögezi, hogy a tudományfinanszírozás bels ő arányainak megha—
tározása semmiképpen sem a Pénz—
ügyminisztérium feladata - ezt a tués
fels őoktatási
dományos
önkormányzatok, illetve a kormányzat és a parlament tudománypolitikai szempontokat mérlegel ő egyeztetése révén kellene meghatározni.

ZÖLD SZÓSZÓLÓ
Kelet-közép-európai
környezetvédelmi
központot Óbudán
Az óbudai székhely ű Kelet-közép-európai Regionális
Környezetvédelmi Központot támogatja az Európai Közösség
mellett eddig Ausztria, Kanada,
Dánia, Finnország, Magyarország,
Japán, Hollandia, Norvégia és az
Amerikai Egyesült Allamok.
Három évre mintegy 17 millió
dollár áll a központ rendelkezésére, ez a tartalékokat is
figyelembe véve évi 3-4 millió
dollár felhasználását teszi lehetővé. Az összeg fele részéből a
térség országaiból érkező
környezetvédelmi pályázatokat támogatják, a többi pénzből az intézmény központi programjait finanszírozzák, szakértőket kérnek
fel különféle munkákhoz.
Eddig már mintegy 100 pályázatot fogadtak el körülbelül egymillió dolláros támogatást adva
részükre. Átlagban 10 ezer dollár
körüli összeget, de néhány
különösen fontos célnál ennél
több pénzt is a pályázók rendelkezésére bocsátanak. A magyar ISTER Alapítvány, s több
szlovák környezetvédelmi mozgalom például három évre 50 ezer
dollárt kap a Duna menti természetvédelmi park megvalósíthatósági tanulmányához.
Ugyancsak jelentős összeget, 40 ezer dollárt kap az a program, amely a Sajó-völgyi környezetszennyezés alaposabb
feltérképezését tűzte ki célul.

- Hogyan érintené a
tervezett támogatáscsökkentés az
akadémiai kutatóintézeteket, és mit
lehet tenni a katasztrófa elhárítására? - kérdeztük a Szószóló
nevében Láng István akadémikust,
az MTA f őtitkárát.
- Egyelőre senki nem tudhatja,
mennyi lesz az Akadémia jöv ő évi
költségvetési támogatása, hiszen a végső szót majd a parlamenti képviselők
mondják ki. De valóban tény, hogy a
Pénzügyminisztériumban kidolgozott
költségvetési törvénytervezet egyik változata egymilliárd forinttal csökkentené
az Akadémia állami támogatását. Ez azt
jelenti, hogy az ezévi nem egészen ötmilliárd helyett kevesebb mint négymilliárd forint támogatást kapnánk, s erre
jönne rá a PM javaslata szerint egy
ötszázalékos dologi automatizmus és
13,3 százalékos bérautomatizmus. Természetesen az Akadémia vezetése tudomásul veszi, hogy az ország nagyon
nehéz gazdasági helyzetben van, nem
áll rendelkezésre elegendő belső forrás,
de azt nem tudjuk elfogadni, hogy a
tudományos kutatás területén nagyobb
mértékű legyen a támogatáscsökkentés,
mint más költségvetési szerveknél. Ez
ugyanis nem más, mint a tudomány
hátrányos megkülönböztetése, miközben
éppenhogy ennek és az oktatásnak, illetve általában a szellemi infrastruktúrának kellene prioritást élveznie, ahogy ez a fejlett országokban szokásos.

- Igen, de mi fejl őd ő ország
vagyunk, és a pénzsz űke miatt is a
rövid távon megtérül ő befektetéseket
preferálja mind az állam, mind a
magánvállalkozó, míg az oktatásra és
a tudományra fordított támogatások
csak hosszabb távon térülnek meg...
- Ez a szemlélet azért veszélyes, mert a rövid távú érdekre hivatkozva az ország jövőjét teheti tönkre. Egy
ország tudományos potenciáljának
kiépítése évtizedeket vesz igénybe, de
ha ma elmúlasztjuk az alapok lerakását,
akkor holnap már nem lesz esélyünk
lemaradásunk csökkentésére. Másrészt,
a természettudományos alapkutatások
esetében nem is igaz a hosszú távú
megtérülés koncepciója. Egy amerikai
felmérés szerint az ide befektetett pénz
a legóvatosabb számítások szerint is évi
28 százalékos hasznot hoz a társadalomnak. De visszatérve a költségvetés
tervezetére, annyi eredményt sikerült
elérnünk -, hogy már „csak" félmilliárd
forinttal javasolják csökkenteni az
Akadémia jövő évi állami támogatását.
Személy szerint bízom benne, hogy ez
még mindig nem az utolsó szó, s a
tervezett elvonás mértéke tovább csökkenthető. Ebben az ügyben hálásak
vagyunk az érdekképviseleti szervezetek,
mert törekvéseink egybevágnak és
egymást erősítik.

- Felkészült-e az Akadémia
vezetése arra, hogy ha az Országgy űlés netán mégis elfogadja a PM
által javasolt támogatáscsökkentést,
akkor mi lesz az akadémiai kutatóintézetek sorsa?
- Bármekkora lesz is a
költségvetési támogatásunk, fel kell
készülnünk az intézetek struktúrájának
átalakítására és a támogatás differenciált felhasználására. Felkértük az intézmények vezetőit, hogy vizsgálják felül
tevékenységi körüket pénzügyi szempontból is, és tegyenek javaslatot arra,
a jövőben milyen gazdálkodási formában kívánnak mű ködni. Ez idő szerint
három változat képzelhető el. Első esetben megmarad a mai, államilag finanszírozott nonprofit tevékenység, a második változat szerint egy intézeten belül
szervezetileg is szétválasztják a nonprofit
tevékenységét és a vállalkozási formában való működtetést. A harmadik változat pedig az, amikor az intézet önálló
gazdálkodó szervezetté, vállalkozássá
alakítják át, ahonnan teljesen kivonul a
költségvetés. Meg kell mondanom, hogy
az Akadémia 39 kutatóintézete közül
jelenleg körülbelül 7 esetében jöhet
komolyan szóba az önálló vállalkozássá
alakulás, további 5 esetében a másodikként említett, vegyes gazdálkodási
forma. Az intézetek kétharmada azonban a jövőben is döntő mértékben állami
támogatással végezhet tudományos alapkutatást, mert nincs lehetősége vállalkozni. Az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága szeptember közepén elfogadta a leendő intézményátalakítás és - finanszírozás
általam vázolt alapkoncepcióját, és az
intézetek véleményének, igényeinek figyelembevételével október végén tervezzük a bizottság elé terjeszteni az elnökség javaslatát - melyik kategóriába
kerüljenek az egyes intézetek, és a ma
ismert, tervezett költségvetési támogatást
adottnak véve hogyan osszuk el a pénzt
az egyes intézetek között. Nyilvánvaló,
hogy kemény vita és nehéz döntés
várható, hiszen mindenki a létéért küzd.
Az Akadémia vezetése egyetlen intézetet
sem szeretne megszüntetni, de néhány
esetében azt fontolgatjuk, hogy egyetemeknek adjuk át, vagy egyetemekkel
közösen működtetnénk. Sajnos, elkerülhetetlennek látszik a jelentős létszámcsökkentés, hiszen már semmi máson
nem lehet takarékoskodni, mint a
bérköltségen. Az is valószínű, hogy a
veszélybe kerülő hajókról a jól úszó
tengerészek menekülnek el, vagyis a
létszámcsökkenés további minőségi romlással jár együtt. De talán még nem késő,
hogy meggyőzzük a pénzügyi szakembereket és a politikai döntéshozókat - a
magyar tudomány ne kapjon jóvátehetetlen sebeket, s a napi kényszerek
diktálta döntések ne fenyegessék a tudomány és az ország jövőjét.

NÉZŐPONT
Háromszor több járulék,
harmadával csökkentett járadék
A Szószólóban többször is
kifejtettük leplezetlen ellenérzésünket a „Munkanélküliek Szolidaritási
Alapjába" fizetendő (munkavállalói
félszázalékos, s a munkáltatók két
százalékos) járulékáról. Attól tartottunk, hogy ez a legújabb dézsma is
elvész a kincstár feneketlen
büdzséjében. Nem volt nehéz három
hónapja (lásd: augusztusi lapszámunkban) előrelátni: „ez a pénz sem
lesz elegendő a mintegy 300 ezerre
becsült munkanélküli ellátásához,
ezért a foglalkoztatási törvény
módosításával, a járulékok további
emelésével, vagy a munkanélküli
járadékok csökkenésével lehet
néhány hónap múlva számolni."
Úgy véltük: VAGY felemelik
a kötelezően befizetendő járulékot,
VAGY lecsökkentik a munkanélkülieknek kifizetendő járadékot.
Nem feltételeztük: a kormány egy
jól irányzott csapással egyazon
időben elrendeli a magasabb járulék
leszurkolását, ÉS harmadával
megkurtítja a munkanélkülieknek
kifizethető járadék mértékét.
A törvénymódosítási javaslat szerint az eddigi 2 százalékról 6
százalékra emelik a Szolidaritási
Alapba - az adóhatóság által összegyű jtött - járulékot. Ebből 5 százalék a munkaadókat, 1 százalék pedig
a munkavállalókat terheli. Ezzel
egyidejűleg javasolták, hogy a munkanélkülieknek kifizethető összeg

maximuma a minimál bér három—
szorosáról (jelenleg 21 ezer) a
kétszeresére (azaz 14 ezer forintra)
zsugorodjon.
A munkanélküli járadék felső
határának lecsökkentését a kormány
hivatalos kommünikében indokolta:
a csökkentés „a munkanélküli se—
géllyel való visszaélés, illetve az
elterjedt feketemunka vissza—
szorítását szolgálja... s ez az elképzelések szerint ösztönzőbben hat új
munkahelyek keresésére". A
farizeusi érvelést nem látszik alátámasztani az Országos Munkaügyi
Központ nemrég közzétett jelentése.
A munkanélküliek részére bejelentett üres álláshelyek számát ha
összevetjük a munkahelyet
keresőkkel, akkor száz álláskeresőre
országos átlagban már csak hat állás
jut. Ideje volt tehát „ösztönzőbben
hatni az új munkahelyek
keresésére"...
Az a munkanélküli, aki nem
fogadja el a felkínált közmunkát, az
elveszti munkanélküli járadékát. Még
jól emlékszünk néhai Nárai Szabó
István (az Akadémia levelezőtagja
1948-ig") professzor esetére, akit a
kémia tudományának mű velése.
oktatása helyett közmunkára
ítéltettek . A tanár úrral a Műszaki
Egyetem folyósóin bútort tologattattak ott. Akkor 1947-et írtunk...
(dura)

