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Harc a szakszervezeti voksokért

A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Könyörgök a politikusokhoz

Ne szervezzék át az
alapkutató intézeteket!
Az MTA Matematikai Kutató Intézete kombinatorikai
osztályának 12 tagja közül
jelenleg hatan utaztak hoszszabb id őre Amerikába. Hárman már minden bizonnyal
végleg ottmaradnak. A másik
három hazatérésében még
reménykedünk. Hasonló a
helyzet a kombinatorika másik
hazai bázisánál, az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen
Lovász professzor tanszékén.
Tíz éve még - a világon páratlan módon - heti 8-10 kombinatorikai speciálel őadást tartottak a két csoport tagjai a
diákoknak. Manapság ez a
szám 3-4. A kinti jövedelem a
hazainak több mint tízszerese. Ha csak kétszeres volna, sokak számára ezt kiegyenlítené az, hogy anyanyelvén élhet és taníthat,
hazájának hírnevét növelheti.
Tudjuk, hogy nem lehet a
tudósok jövedelmét megötszörözni. a társadalom ezt
nem viselné el. De legalább
ne riasszuk el bizonytalan
helyzetekkel azokat, akik a
jelenlegi arányok mellett is válMagyarországot.
lalják
Könyörgök a politikusokhoz,
ne szervezzék át a nemzetközi hír ű, erej ű alapkutatóintézeteket, ne rontsák a
kutatás feltételeit. és hozzák
meg minél előbb a stabilizáló
törvényeket!"

Katona Gyula, a Bolyaí János Matematikai Társulat
f őtitkára

„Megállj, kutya Szerbia!'
A Szocio-Graf által készített grafikon az egyes tömörülések ismertségét,
illetve a képviselet megítélését ábrázolja.

Avagy: ki álljon meg?
Nagyapám ott volt 1914 későnyarán
Sabácnál. Ötven évvel késő bb, a
vasárnapi misét követően, a zöldvendéglőben, a második nagyfröccs
után halkan énekelgette a katonadalt.
Határvárosban lakott, még az ég
madarai is a határőrség szolgálatában

Valahol (Dél-)Európában

Anno Domini 1992
álltak. Ma - vérmesebb kisgazdagyűlésen - újra hallható a nóta, s a
megfigyelő elgondolkodik: vajon új
ellenségkép születik?
Már az ancien régime tudta: a
diplomácia sikere jelentős mértékben
az önmérsékleten múlik, talán politikusaink, diplomatáink sem felejtkeznek
el róla. Miért is?
(Nagy?)Szerbia publicitása, divatos
szóval élve: imázsa, ma nagyon rossz
a világnak azon részében. amelyik
egyáltalán tudja, hogy hol található. A
lerombolt Dubrovnikot, Vukovárt és
Eszéket bemutató képek napi hírfogyasztásunk állandó menüjévé váltak.
Az áldozattá vált délszláv kisnépek s persze a horvát, de különösen a
szlovén demokratizálódás - számos
hívet szerzett e köztársaságoknak
szerte Európában. Azonban térségünk

James Randi
Budapesten járt James Randi, a világhírű amerikai bűvész dr. Bencze
Gyula személyes közremű ködésével, valamint a MOVI Helios Filmstúdiója és a Magyar Tudományos Akadémia anyagi jellegű támogatásával, a Természet Világa szerkesztősége és a Tudományos
Újságírók Kamarája meghívására. A világszerte ismert „anti
parafenomén", tíz könyv szerzője, amelyekben a parajelenségeket és
mű velőik tevékenységét leplezi le.
Eddig számtalan televízióműsorban és világkörüli előadókörúton mutatta be a „megmagyarázhatatlan" erő vel manipuláló csalók mutatványait. Alapító tagja a Paranormális Jelenségek Tudományos Bizottságának. A világ leghíresebb tudományos intézeteinek támogatását
élvezi és rendszeres szerzője a vezető nemzetközi tudományos ismeretterjesztő magazinoknak. Munkásságát számtalan kitüntetéssel
ismerték el. Az Amerikában működő Kuruzslók Elleni Nemzeti Tanácstól, az Amerikai Fizikai Társaságig a legkülönbözőbb szervezetek
jutalmazták díjakkal a tudomány védelmében kifejtett egyedülálló
tevékenységét, de 1990-ben még a Vallás Tudományos Vizsgálatára
Alakult Bizottság is különdíjat adományozott Randinek a vallásos
mezbe bújtatott csodadoktorokkal szemben elért példátlan sikereiért.
Magyarországon megkapta a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
emlékplakettjét, amelyet Szentághotai János akadémikus adott át.
James Randi, amikor megtudta, hogy a Szószóló a tudományos dolgozók egyik érdekvédelmi szervezetének lapja, különös szeretettel
ajánlotta az alábbi sorait olvasóink figyelmébe:

uralkodó neokonzervatív gondolkodása - sajnos -, ahol áldozatot lát, ott
Káint is kiált. E logika mentén elindulva félő, hogy a következő idő szak
„ördögmodellje" Szerbia és csatolt
részei lesznek.
A Le Figaro vagy a Die Welt

Írta: Vígvári András,

a TUDOSZ szakért ője

Ha az ország szombaton bezár...

Egyre több pro- és kontraérv A vegyesvállalatok jelentéktelen exhangzik el abban a vitában, hogy portteljesítménye arra utal, hogy
az 1991-es év a gazdasági ha- repatriált profitjuk döntő en forint
nyatlás utolsó éve volt - és hogy konvertibilis valuta konverzióra épül,
az idén elkezdődhet-e egy lassú rontva ezzel az ország fizetésijavulás vagy éppenséggel a gaz- mérleg-pozícióját.
dasági válság java még előttünk
A külkereskedelmi mérleg passzívan. Véleményem szerint az a vuma, az export 31 százalékos, az
beállítás, amely az 1991-es év import 84 százalékos növekedése
néhány „jó" makrogazdasági arra utal, hogy csökkenő gazdaságmutatója alapján optimistán ítél a ból még a piacgazdaságra való átközeljövőről, az alapvetően hibás. térés sem tud exportoffenzívát
Ebben az érvrendszerben általá- kiváltani. A passzív külkereskedelban a várakozásokat felülmúló mi mérleg egyébként magyarázat
aktív fizetési mérlegadatokra, arra is, hogy miért nem gyorsul
csökkenő adósságra és a nem tovább az infláció. A költségvetés
gyorsuló inflációra hivatkoznak.
arra jócskán meghaladó deficitje,
A tavalyi évrő l közölt ,.pozitív" amelynek oka döntően a bevételek
számok mögött némi „csalafintaság" elmaradása, két dologra utal. Egyvan. Az ifnláció lassulását egymást felől arra, hogy abból nem lehet
követő hónapok árindexeivel „bi- megélni, ha az ország szombaton
zonyítani" szakmailag annyira kétes bezár. A másik tanulság, hogy az
különösebb kockázat nélkül adhatja
vállalkozás, hogy azért a közgaz- adórendszer képtelen teljesíteni legközre ilyen jelentéstartalmú komdasági
egyetemen statisztikából meg fontosabb deklarált célját, tudniillik
mentárjait. A magyar politika azonban
csak gúzsbakötve mozoghat. A szer- lehet bukni. A fizetésimérleg-aktí- az egyenlő közteherviselést. Az
biai probléma hihetetlenül összetett: és vumhoz az járult hozzá, hogy a folyó adóterhek (beleértve a TB-járulékot
nem csak az els ő világháború él ő kiadásokkal szembe alkalmi bevé- is) legjelentő sebb részét az állami
teleket (bármikor visszavonható vállalatok, illetve a munkavállalók
emlékezete következtében.
Az ottani pokol első köre etnikai tételeket például a m ű ködő tőke viselik. Ez a teherviselés ráadásul
természetű és racionális politikai at- import pénzbeni részét, lakossági tovább volt növelhető például a Szotitűdöt követel. A Vajdaságban 380 devizabetéteket) állítottak. Az lidaritási Alapba való befizetésekkel.
ezer magyar él, a Jugoszláv Néphad- adósságcsökkenéshez olyan árfo- A legdinamikusabbnak kikiálltott kissereg, valamint a szerb szabadcsa- lyammozgások járultak hozzá. ame- vállalati szféra jelentős része viszont
patok által megszállt Baranja, Kelet- lyek kizárólag elszámolástechnikai sikeresen bújt ki az adóterhek alól,
Szlavónia további 25 ezres magyar la- jelent ő ség ű ek. S ő t, a dollárban nem is beszélve a vegyesvállalatok
kossága - átmenetileg? - jórészt ma- csökkenő adósság márkában és jen- hivatalos adókedvezményeiről.
gyarországi menekülttáborokban ben -, amiben valójában az megtesA gazdaságpolitikai alapképlet az
tartózkodik. Adott politikai viszonyok tesül -, növekedett.
1980-as évek eleje óta ugyanaz. A
között az ott élő magyarsággal
Ha a „sikermutatókat" szembe- döntéseket meghatározó szempont
bármikor bekövetkezhet a „túszszindsítjük a termelés. a külkereskedelmi az adósságszolgálati terhek
róma".
mérleg, valamint az állami teljesítéséhez szükséges többletek
Régiónkban, a hangzatos dekköltségvetés számaival, akkor vilá- elő teremtése. E többletek egyre
larációk ellenére, ismét szétválóban
gos,
hogy a menyasszony koránt- kevésbé préselhetők ki gazdasávan a politika és az erkölcs. Ennek
ellenére nem felejtkezhetünk el arról, sem ilyen szép. A GDP-termelés gunkból. Az adósságszolgálati terhogy él és küzd a „másik Szerbia": visszaesésének mértéke kimeríti a hek a hitelkínálat csökkenése (lásd
azok a liberális, demokratikus erők, a válság fogalmát. Különösen aggasz- német egység költségei, a Szovjetn ő - és békemozgalmak (ezek a tó néhány olyan iparág visszaesése, unió segítése) a kamatlábak
mozgósítások miatt jobbára egy- amely az átgondolatlan importlibera- emelkedése miatt növekednek. Az
beesnek), amelyek nagyon nehéz lizációnak és a végig nem gondolt ország exportképessége rövid távon
körülmények között lépnek fel az ér- közös piaci társulási szerződésnek biztosan nem nő. E rés áthidalása
telmetlen polgárháború, a szövetségi potenciális áldozata. Félő, hogy a tavaly ugyan sikerült. de semmi
szoldateszka fennhéjázó erő fitogtatá- kisgazdák aktív segítségével hason- garancia nincs arra. hogy azok
sa ellen.
ló sorsa jut az élelmiszergazdaság mégegyszer megismétlődnek. NapAzt a konglomerátumot, amely is. A kis gazdálkodó szervezetek jainkban a gazdasági hatalom
Jugoszlávia helyén fennmarad, nehéz számának növekedése nem a ter- újraelosztása történik. Ma az úgylesz szeretni. Az a háborús kaland, melés visszaesés ellenében, hanem nevezett nomenklatúra burzsoázia
amelyet az önállósult szövetségi had- éppen annak irányában hat. Az át- spontán és menedzser by-out-os
sereg segédcsapataival egyetemben alakult vállalatok, új társaságok
privatizációja ütközik a nemzeti burelindított, nem 1991 nyarán kezdődött.
jelentős része ugyanis csak cégtáb- zsoáziát nevelő és részleges repriszámító
haEz a térségben erősnek
la-cserét és a korábbinál kedvezőbb vatizációt végrehajtó törekvésekkel.
digépezet Koszovóban (a szerbség
kulturálisan és történelmileg meg- szabályozási feltételek közé kerülést Az e ponton tavaly őszön kialakult
érthető indokai ellenére is ) évtizede (különösen a vegyesvállalatként patthelyzetet a kormányzó pártok
lábbal tiporja az albánok kisebbségi, alakult társaságok esetében) jelen- látványos rohammal igyekeztek sasőt emberi jogait. Folyamatosan szűkül tett. A kisszervezetek jelentős része ját javukra elmozdítani. amikor a
a vajdasági magyarság kulturális, ok- kereskedelmi, szolgáltató tevékeny- gazdasági kulcspontjainak elfogségre alakult. A külföldiek vállalat- lalására tettek félreérthetetlen
tatási és politikai mozgásterülete is.
Mégsem szabad Szerbiát nemzetkö- felvásárlásainak mozgatórugói lépéseket. Ezt érdemi parlamenti
zi karanténba zárni! A nemzetközi között előkelő szerepet tölt be a ellenzéki erő nélkül meg is tehették.
blokád és az elszigeteltség a már konkurencia leépítése, illetve a hazai A mai helyzetben viszont az
meglév ő irracionális folyamatok el- piacon keletkezett monopolprofitok egyetlen ellenpontozó erő csakis az
len őrizhetetlenné válását indukálhat- lefölözésének igénye és gyakorlata. egységes szakszervezet lehet.
ja, szélsőségesen nacionalista folyamatokat indíthat el! Ne feledjük, hogy
az északi katolikus köztársaságok
Drágult a vasút, a buszközlekedés és a posta
nemzetközi elismerése csupán az első
felvonás végét jelezheti, de lehet, hogy
A hónap elejétől ismét drágább lett a vasút és a távolsági busz
ezek esetében is csak a szín változátarifája, jelentősen emelkedtek a postai szolgáltatások díjai is. A vasúti
sa következik. Bosznia esetében az
személyszállítás és a távolsági autóbuszközlekedés átlagosan 25
esetleges etnikai konfliktus az edszázalékkal kerül többe, viszont a korábbi kedvezmények - a „közszoldigieknél is véresebb lehet. A jöv ő forgálati alkalmazottak 50 százalékos vasúti arcképes igazolványa" is gatókönyve csak a türelemre, a lassú,
változatlanul érvényben maradnak. A postai szolgáltatások átlagosan
de állandó befolyásolásra épülhet.
30 százalékkal emelkednek.
Magyarország - sebezhetősége miatt - a békében érdekelt.
Nemrég az egyik ellenzéki politikus
- Szabó Miklós - fejtette ki a „diszkrét
külpolitika" stratégiáját. Az egyes hazai
„A reálértelmiség érdekvédelmi, képviseleti szerve ezentúl a Műszaki
politikai irányzatok vélt belpolitikai és Természettudományi Egyesületek Szövetségének Kamarája lesz" célokat szolgáló kurjongatásai ugyan- jelentette be a sajtó képviselőinek Tóth János, a MTESZ főtitkára. Ezután
is beláthatatlan károkat okozhatnak.
a bejelentés után „százhatvanezer szakember szellemi kapacitását, szak(e) értelmét" ajánlotta fel a kormánynak és a pártoknak. A főtitkár végezetül
hangoztatta: szervezetük vezet őszerepet kap a kelet-európai mű szaki
*Katonanóta az I. világháború idejéből mérnökszövetségben.

MTESZ-tervek
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Pomogáts Béla:

Miért írtam alá?

Az értelmiségnek mindig vannak
illúziói. En például irodalomtörténész
vagyok, és mindig nagy szeretettel
olvastam Eötvös Józsefet, aki annak idején, a reformkorban egy
olyan illuzió jegyében gondolkodott,
hogy a nemzet olyan, mint egy
család, és a nemzetben létre kell
hozni a családi érzés szolidaritását.
Tehát elképzelhető, hogy volt bennünk egy olyan illúzió, hogy majd a
szabadság megszületése után valamilyen alapvető emberi szolidaritás,
egy család bensőséges egymásra
utaltsága és kölcsönös felelősségvállalása lesz az uralkodó a
magyar nemzet életében. Nos,
ebben valóban csalódnunk kellett.
Jóllehet elismerem, a politikában
kényszer ű en és végzetesen
megjelennek ellentétek, viták,
küzdelmek, ennek ellenére elkedvetlenítő a magyar politikai életben
uralomra jutott modor és stílus.
Itt nem is meghatározható politikai áramlatokról van szó. Tehát nem
arról, hogy - a politikai kifejezések
egy hagyományos változatában
beszélve - van jobboldal és baloldal,
vagy vannak konzervatívok és
liberálisok. Itt egyszerűen bizonyos
modorbeli, magatartásbeli, mentalitásbeli kérdésekről van szó. Tudniillik a politika - mint minden, a nyilvánosság előtt folyó cselekvés részben modor, emberi habitus dolga is.
Itt elsősorban arra gondolok, hogy
részt vettem a Magyarok Világ-

szövetségének újjáalakuló közgyű lésén, és ott azt láttam, hogy
főleg ezeknek a korábban marginális jellegű , kis politikai képződményeknek a vezető emberei szabták meg a gyűlés hangnemét, sőt
nagyon erősen befolyásolták a kimenetelét is. Ennek kétségkívül van
egy személyes része is. Ugyanis ott
én elég lerohanó jellegű elítélést
kaptam azért, mert aláírtam a Demokratikus Chartát, s ennek következtében nem is kerültem be az új
vezetőségbe. Nem voltam tagja a
réginek sem, de jelöltek az újba, és
kibuktam. Nos, ezzel kapcsolatban
egy olyanfajta türelmetlenséget, intoleranciát kellett tapasztalnom, ami
meghökkentett. A Magyarok Világszövetségének ugyanis egy átfogó,
mindenféle párttól és politikai
véleménykülönbségtő l független
szervezetnek kellene lennie.
Számomra nagyon sokat jelent a
nemzeti elkötelezettség, a magyarság és a magyar kultúra, és
nagyon sokat jelent a Trianon által
elszakított magyarság lelki és szelIpmi egységének a helyreállítása.
Ugy érzem, ez elég nagy mértékben meg is szabta eddigi tevékenységemet, hiszen főleg az erdélyi
magyar irodalommal foglalkoztam,
több könyvet írtam róla, még amikor
ez nem volt díjazott tevékenység.
Továbbá előadást tartottam az
Egyetemi Színpadon Szabó
Dezsőről - azt hiszem, e tekintetben én voltam az első -, sőt én írtam előszót az Elsodort falu új kiadásár,oz is, és Nyírő Józsefhez is.
Tehát úgy érzem, bizonyítottam
nemzeti elkötelezettségemet. f ",rt
írtam alá mégis a chartát? Azei L,
mert a charta az én olvasatom szerint - és ezt azóta is fenn kell tartanom - a demokratikus alapelveknek,
egy demokratikus társadalom
működési elveinek a foglalata. Egy
olyan okmány, egy olyan nyilatkozat
hogy úgy mondjam: virtuális
törvénykönyv -, amely a demokrácia működésének az alapvető kritériumait fogalmazza meg. Azt hiszem,
hogy Magyarországon, Közép-KeletEurópában ezeket nem lehet elégszer újra és újra megfogalmazni és
kinyilvánítani. Nem lehet eléggé kinyilvánítani hűségünket a demokratikus alapelvek iránt.
A chartát ezért írtam alá.
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TUDOSZ -TÜKÖR
Bemutatjuk Czuglerné Bittó Mártát, a MTA Állam- és Jogtudományi
Intézet TUDOSZ-alapszervezetének újonnan megválasztott titkárát

A MTA Állam- és Jogtudományi Intézete büntetőjogi
osztályának tudományos főmunkatársa, az ELTE Államés Jogtudományi Karát 1972ben végezte el. A diploma
megszerzése után akadémiai
ösztöndíjasként került az Intézetbe, ahol azóta is dolgozik.
Kezdetben összehasonlító joggal foglalkozott, hosszú ideje
pedig már büntető joggal.
Jelenleg a közigazgatási büntetőeljárás alkotmányosságának
kérdéseit, valamint a szabálysértési eljárás emberi jogi garanciáit kutatja. Kandidátusi disszertációját 1985-ben a foglalkozási szabályszegések büntet ő jogi következményeiért való
felelősség témaköréből védte meg, s az ennek alapján készült
monográfiát a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó jelentette
meg „Munkavédelmi Szabályszegés és büntetőjogi felelősség"
címmel. Néhány évig közigazgatási büntetőjogot oktatott az
Államigazgatási Főiskolán. A nemzetközi tudományos életbe
elsősorban a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság tevékenységén
keresztül kapcsolódik. A környezetvédelmi büncselekmények
témájának nemzeti referense.
Még a rendszerváltás előtt
kezdődött el a TDDSZ és a TUDOSZ szerveződése. A szakszervezet akkori vezetése úgy döntött,
hogy szakszervezeti alapszervezetünk a Közalkalmazottak Szakszervezetének keretében maradjon.
Miután a TUDOSZ létrejött, a
Közalkalmazottak Szakszervezete is
átalakult. Én abban az időszakban
GYED-en voltam, emiatt nincsenek
konkrét információim erről az időszakról. Mindenesetre az intézet orientációja határozta meg az
érdekképviseletek közötti választást.
Véleményem szerint az intézeti
szakszervezet érdekképviseleti
tevékenysége nemigen különbözik
más intézetétől, ugyanis ezt nem
lehet összefüggésbe hozni azzal,
hogy mi éppen az Állam- és Jogtudományi Intézetben dolgozunk, hogy
jogászok vagyunk. Nem egyedülálló

a mi helyzetünk abból a szempontból sem, hogy szakszervezetünknek
régebben sem volt nagyobb súlya
az intézeti tevékenységben.
A szakszervezeti jogok gyakorlásának alapja lenne a kollektív szerződés, amely nálunk még nem
készült. Mint szakszervezeti titkár
beszéltem az igazgatónkkal ezekről
a problémákról. A jövőben dől majd
el, hogy az intézet vezetése menynyiben kíván támaszkodni a szakszervezetre, mekkora szerepet kíván
biztosítani az érdekképviseletnek,
beleértve ebbe véleményezési,
javaslattételi, ellenőrzési és döntési
jogkörünket egyaránt.
Nem állítom, hogy a vezetés
részéről kimondottan ellenállást
tapsztaltam volna a szakszervezettel szemben, de egyelőre az intézeti gondok megoldásába történő bevonásunkra sem került sor.

Igazgatónkkal való beszélgetésből
nem következtethettem arra, hogy
neki már kialakult elképzelései, elgondolásai volnának a szakszervezettel való együttmű ködésről.
Feltételezem, hogy a szakszervezetnek kell kezdeményeznie. Minél
hamarabb ki kell tehát alakítani
mozgásterünket, a cselekvési
határokat, de irreális követelésekkel
fellépni nem szabad. Inkább később
tegyük meg a kezdőlépést, mintsem
elmulasszuk felmérni a másik fél
tárgyalási készségét. Létszámunk
sajnos nagyon lecsökkent, ahhoz
képest, hogy korábban majdnem
mindenki szakszervezéti tag volt.
Jelenleg az intézeti kollektíva körülbelül negyven százaléká szakszervezeti tag. Nagyobb arányú
csökkenés tavaly nyáron történt,
amikor írásbeli nyilatkoiatot kellett
tenni a szakszervezeti tagdíj
levonásáról.
Ez arra ösztönzött sok embert,
hogy kilépjen a szakszervezetből. A
TUDOSZ-hoz való csatlakozástól azt
várom, hogy az intézeti érdekképviselet ettől bizonyos súlyt kapjon. Egy ettől független, önálló intézeti dolgozói érdekképviselet azt
hiszem nem tudna működni.
Arra gondolok, hogy 'az új Munka
Törvénykönyvében nem is az a
lényeges, hogy több formális jogot
biztosítsanak a szakszervezetek
számára, hanem az, hogy növekedjen valós társadalmi súlyuk. Az említetteken túl a TUDOSZ nyilván
megfelelő partnerként tudna egyezni
az állami és más társadalmi szervekkel is.
Szólnom kell még arról, hogy a
szakszervezetek speciális szerepet
töltenek be az Akadémia életében.
Ahogyan az akadémiai törvény vitájában is megfogalmazódott: az Akadémia
állományában vannak akadémikusok és
van a többi tudományos kutató. A kutatóintézeti munkatársak - amennyiben
úgy érzik, hogy hátrányban vannak -,
indokoltan tartanak igényt az
érdekképviseletek támogatására,
például az akadémiai kutatóintézetek
működőképességének megőrzése
érdekében. Ebben a kérdésben közös
kell legyen a szakszervezeti és az intézeti érdek.
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TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
Az Akadémia vezetői és a szakszervezetek képvisel ői 1992. január 23án megbeszélést tartottak. Láng
István fő titkár elmondta, hogy az
akadémiai költségvetési keret véglegesítésére még januárban sor került.
A Parlament az 1991-es költségvetési támogatáshoz képest 400 millióval
kevesebb támogatást szavazott meg, ,
viszont 70 millió forintos kerete állapított meg, amelyet pályakezdők
számára kiírt új állások létesítésére
lehet csak fordítani. Ennek az összegnek a felhasználásához azonban az
Akadémiának- további 40 millió forint
támogatásra kellett kezességet vállalnia. Lehetővé válik hozzávetőlegesen száz most végzett vagy néhány
évvel ezelő tt diplomázott fiatal
felvételére vagy véglegesítésére.
(Megjegyzés: az a felemás helyzet
alakulhat ki, hogy a költségvetési elvonás miatt gyakorlott kutatókat kell
elbocsátani, mert nincs fedezet a
fizetésükre, és ugyanakkor fiatalokat
vehetnek fel, mert arra van pénz. Az
egészséges, szükségszerű cserék
nélkülözhetetlenek az intézetekben,
csak a pénzügyileg kikényszerített
cserék jogossága vitatható.)

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
miatt május 31-ig gyorsított ütemben
kell elvégezni az intézetek felülvizsgálatát. Ehhez úgynevezett intézeti
felülvizsgálati bizottságokat hoznak
létre, amelyek ezt a feladatot általános és intézetspecifikus szempontokat
figyelembe véve végezik majd el. A
felülvizsgálatot az NDK-ban alkalmazott módszer szerint tervezik elvégezni, szakmai szempontok alapján. A
vizsgálat eredménye alapján történik
majd a költségvetési támogatás
mértékének megállapítása 1993-ra. A
Pénzügyminisztérium elképzelése szerint ezzel a módszerrel tovább lehet
csökkenteni a kiadásokat. (Megjegyzés: az intézetek átalakítása eddig
sehol sem a teljesítmény-elv alapján
történt - lásd egyetemek, mezőgazdasági kutató intézetek, ipari kutató
intézetek stb. átalakítását. Most az
Akadémia területén megkísérlik ezt,
bár ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, mint amilyen körülmények
között voltak a többiek.)

Az elmúlt évben az intézeti
igazgatók jutalmazására szabályzat
készült, melynek elkészítésében a
szakszervezetek is részt vettek. Ennek szellemét az igazgatók egy része
Az Atheneum bizottság keretéből a sérelmezte, ezért az Akadémia egy
támogatott akadémiai kutatóhelyek munkacsoport létrehozását kezköltségvetési elvonását 10,5 száza- deményezi, amely februárban kialakítja az új jutalmazási szabályzatot. A
lékról 5 százalékra csökkentették.
munkacsoportban részt vesznek: az
A szakszervezetek javaslatát elfo- Akadémiai Kutatóintézetek Tanágadva 5 millió forintos végkielégítési csának elnöke, valamint az akadémiai
alapot hozott létre az Akadémia. Saj- titkárság képviselője és a szakszervenos a költségvetési elvonás nem kép- zetek képviselői.
zelhető el létszámcsökkentés nélkül.
Az Akadémia vezetőinek és a
A kutatóintézetek - non profit jel- szakszervezetek képviselőjének talállegű m űködés esetén - 1992-ben a kozóján Kemény Tamás (TDDSZ)
szerződéses munkák nyeresége után kifogásolta, hogy nincs olyan tunem fizetnek 40 százalék nyereség- dománypolitikai koncepció, amely
adót, ha a nyereséget az alaptevé- alapján törvényeket lehetne alkotni,
kenységre fordítják, ezáltal az invagy intézeti felülvizsgálatot tartani.
tézetek újra érdekeltek lettek a nyeSürgette, hogy a kutatás támogatására
reség képzésében.
állami garanciát kell kérni. A PénzAz Akadémia előtt álló tennivalók ügyminisztérium ezt ellenzi - válaszolta
közül a főtitkár kiemelte az 1993-as erre a feltevésre Láng István.
év előkészítésének feladatait. Az
Kuti László (TUDOSZ) javaslatára
1993-as költségvetés előkészítése

ta. A szakszervezet véleményének isaz akadémiai bérbizottság még
Szabó Iván ipari- és kereskedelmi mertetése során - többek között - szólt
februárban elkezdi a bértarifa-rendminiszter megbeszélést hívott össze a a kialakuló földtani szervezet ágazatszer kidolgozását.
földtudományok jövőjével és intézmé- köziségének fontosságáról, és eleAz akadémiai munkahelyeken dolgozó nyi szervezetének átalakulásával mezte a kutatást kiegészítő non profit
szakszervezetek elkészítették a kollektív kapcsolatban.A tanácskozáson ott vállalkozások lehetőségét.
A két intézet Európa és a világ szakkeretszerződés tervezetüket. A szüksé- voltak a társminisztériumok, az
ges tárgyalások megkezdésével és le- Akadémia, a szakmai szervezetek, az mai közvéleményében rangot vívott ki,
folytatásával az Akadémia főtitkára egyetemek képviselői, magánszak- amit nem szabad veszni Fagyni. A tuF. Tóth Tibort bízta meg.
értők, valamint a TUDOSZ elnök- dományágon belüli nagyfókú specializálódás megadja az egymás mellé
•
ségének képvielői is.
Láng István bejelentette, hogy AndA Magyar Allami Eötvös Loránd rendelt intézetek létének alapját. Az
rásfalvy Bertalan, mű velődési és Geofizikai Intézet és a Magyar Allami állam előtt álló feladatok indokolttá
közoktatási miniszterrel való egyez- Földtani Intézet jövő jéről, fennma- teszik az ezeket objektíven és
tetés alapján az MTA a közeljövőben radásáról szóló vita során a résztvevők költségkímélő módon megoldó, meg„átveszi" a M űvelődéskutató Intézet szinte egybehangzóan kifejtették a'két felelő szakembergárdával és felszeegy részét, a jelenlegi igazgatóval intézet szervezeti önállósága, önálló reléssel rendelkező, állami kugazdálkodása és nevük megőrzésének tatóintézetek fenntartását. Aggasztó,
együtt.
fontosságát.
A
TUDOSZ hogy a mintegy másfél éve húzódó, az
A TDDSZ képviselője kifogásolta, képviseletében Kuti László szintén a intézetek sorsáról folyó vitában a szerhogy a szakszervezetek megkér- szervezeti és gazdálkodási önállóság, vezeti kérdések kaptak hangsúlyt, az
dezése nélkül küldtek el embereket az valamint az eredeti nevek meg- állami feladatok megfogalmazása heMTA Martonvásári Kutató Intézetből. tartásának szükségességét hangoztat- lyett.
Megtudtuk még: a fiatal kutatók
pályázatait, valamint a tematikus
OTKA-pályázatokat március végéig
elbírálják. A m űszerközpontok létrePolitikai agyrém
hozására kiírt OTKA-pályázat végeredménye április 15-ig várható. Az infraA szakszervezetek közötti válasitás
strukturális OTKA-pályázatok elbírálása elhúzódhat.
- Ha sor kerülne a szakszervezetek közötti választásokra, mi erről
Az SZDSZ tudománypolitikával foglalkozó parlamenti képviselői megbészélésre hívták a szakszervezeteket, többek között a (TDDSZ-t
és a TUDOSZ-t) a beterjesztett
akadémiai törvénytervezettel kapcsolatban.
A Szabad Szakszervezetek
Nemzetközi Szövetségének képviselőjével, dr. Walter Saiterrel találkozott Tóth Attila, az ÉSZT nemzetközi
ügyeinek felelőse Budapesten. Megállapodtak az értelmiségi szakszervezetek nemzetközi kapcsolatainak
továbbfejlesztésében.
A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány dokumentumait az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
képviseletében Vígh László, az ÉSZT
elnöke és Szénássy Éva, a TUDOSZ
üdülési felelőse írták alá a Népjóléti
Minisztériumban. Az Alapítvany a
Szakszervezeti tömbök közül az Autonómok, a LIGA, a Munkástanácsok
és a SZEF képviselői írták alá 1992.
január 25-én.

az ön véleménye? Mennyire sínyli meg ezt az érdekvédelem - kérdeztük Kerekes György politológustól.
- Remélem, hogy az elkövetkező hetekben kijózanodás megy végbe
a szakszervezetekben. A választás ilyen formája ugyanis jogi és politikai agyrém. Annak idején az eredeti javaslat az volt, hogy a parlamenti és az önkormányzati választásokat szociális választások kövessék:
így kell biztosítani, hogy a társadalombiztosítás, a nyugdíjintézet és az üdülési
igazgatóság valóban demokratikus ellenőrzés alá kerüljön. Ez
szükséges és lehetséges. De
olyanfajta „szakszervezeti választás", amelyben - a törvény által
kötelezve - a nem szakszervezeti
tagok is voksolnak, komolytalan
dolog. A szociális választás viszont - mivel abban a konföderációkról lehet szavazni általános erőfelmérő lehetne, a
szakszervezeti
mozgalom
újjászületését szolgálhatná, és az
esetleges vagyoni osztozkodáshoz is valamiféle segítséget
nyújthatna - mondotta befejezésül
Kerekes György
(f.)

1992. február
PÁPIÁZAT
„FELZÁRKÓZÁS AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSHOZ"
A felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap. (FEFA) kuratóriuma
1992-ben 30 millió USD és 1500 millió Ft keretösszeggel pályázatot hírdet, amelyből legfeljebb három évre
terjedő, 1992-1994 közötti időszakra
kötelezettségvállalás
ütemezett
nyújtható. Az egy pályázat keretében
kért támogatás egy összegben - azaz
a dollár- és a forintkomponens
együttes értéke - nem haladhatja meg
az 5 millió USD-t.
A pályázat célja lehet:
- gépek, műszerek, berendezések,
valamint felszerelések, eszközök, szellemi termékek beszerzése konzultánsok és egyéb szellemi szolgáltatások
igénybevetele, illetve hallgatók és
oktatók tanulmányútjai költségeinek és
vendégprofesszorok meghívasa során
felme?ülő költségeknek a fedezése; a
program megvalósításához szükséges működési költségek fedezése.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 1992. április 30.
A pályázatokat angol és magyar
nyelven 3-3 példányban a Felzárkozás
az Európai Felsőoktatáshoz Alaphoz
kell benyújtani.
Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
A pályázattal kapcsolatos
kérdésekben felvilágosítás:
FEFA Titkárság, Professzorok Háza
Ajtósi Dürer sor 19-21.
Telefon: 142-0327, 251-2895
A pályázatok elfogadásáról, illetve
elutasításáról a FEFA kuratóriuma
1992. június 30-ig dönt.

SZÓSZÓLÓ
- A TUDOSZ képviseletében kezdettől résztvettünk az akadémiai
törvény vitájában, számos
észrevételt tettünk minden változatához, elmondtuk véleményünket
többször is a kormány mellett
működő Tudománypolitikai Titkárság
összejövetelein. Vegül is a kormány
által ennek ellenére elfogadott
törvény nem felel meg teljes mértékben elképzeléseinknek.
A legnagyobb problémát a 11. §.
2. pontjával kapcsolatban érzékeljük,
amely lényegében kimondja, hogy a
tudományos életünk irányítását (au-tonóm módon) akadémikusok és
meghatározatlan számú, az
Akadémia osztály által választott
nem akadémikus küldött végzi. Az
a kifogásunk e paragrafussal szemben, hogy kihagyja a tudomány legnagyobb számu és legaktívabb
képviselőit és programadóit, így
például a tudományok doktorait. Az
említett paragrafus alapján a tudományok doktorai csak akadémiai
sz ű rés, „cenzúra" után rendelkezhetnek szavazati joggal.
Nem értjük, hogy a tudomány
megfelelő szintű képviselői (például
a doktorok) miért nem választhatják
meg közvetlenül képviselőiket? Az
Akadémia osztályainak kontrollja a
képviselőjelöltek felett valójában
korrumpálási lehetőségeket rejt.
Az elképzelés képtelenségét
mutatja az is, hogy az Akadémia
állásfoglalásait eddig is a szakbizottságai készítették el, amelyek
munkájában az akadémikusok szerepe elenyésző volt. Az állásfoglalásokra az „Akadémia" csak pecsétet tett, vagy élesebb részeit
kicenzúrázta. Az akadémiai ülésszakok mellé rendezett tudományos
ülésszakokon, például a természet-

Vélemény az akadémiai törvényről

Végvárak közti állóháború
Mi a véleménye a kormány
által elfogadott akadémiai
törvényről? Erről tájékoztatja
a következőkben olvasóinkat
dr. Bata Lajos, a fizikai tudományok doktora, a TUDOSZ
elnökségének tagja, az elnökség
tudománypolitikai
felelőse.
tudományok területén, a tudományos előadásoknak csak elenyésző
részét tartották akadémikusok. Eddig
is szüksége volt az „Akadémiának"
nem akadémikusokra.
A tudományok doktorait az elmúlt
időszakokban is megkérdezték, kiket
javasolnak új akadémikusoknak? Azt
hisszük, hogy ez a módszer sikeresnek bizonyult, a doktorok által
jelölt,
majd
megválasztott
akadémikusok csak növelték az
Akadémia tekintélyét.
Tehát ismételten nem értjük, hogy
miért kell ezeket az embereket kizarni a közvetlen döntéshozásból?
Egyéni véleményem, hogy ha az
Országgyűlés ezzel a cikkellyel fogadná el az akadémiai törvényt,
akkor sem az „Akadémia" határozná
meg a tudományok fejlődési irányát.
A tudomány hazai fejlő dését a
feltörekvő új tudósnemzedék, azok,
akiknek közreműködésével indulnak
az új tudományos programok (és
sikereket érnek el) határozzák meg.
Az ő bőrükre, nélkülük akarnak az
akadémikusok dönteni? Meg merem
kérdezni, a jelenlegi akadémikusok

esetében is így volt ez? Ezért nem
értjük, hogy miért kell ezeket az embereket kizárni a döntéshozatalból.
Problematikus számunkra a 23. §.
1. pontja, mely szerint „... A kutatóintézet tevékenységét az
igazgató irányítja". Ez jelenleg
egyszerűen blöff. Kis létszámú intézetekben, ahol az igazgató
egyedül rendelkezik pályázati, vagy
egyéb pénzügyi támogatással, nem
vitatjuk, hogy ez így lehet. De az
Akadémia
nagyobb
kutatóintézeteiben ez már régóta nem
érvényesül. Talán éppen azért
kerültek az akadémiai kutatóintézetek működési zavarba,
mert az igazgatók elhitték, hogy ők
irányítják az intézetet. Valójában a
magyar nyelv jobban kifejezi, hogy
az igazgatók - igazgatnak. Azt
ugyanis nem nevezhetjük irányításnak, ha egy kutatóintézeti igazgató
elő írja vezető kutatóinak, hogy
mennyi „árbevételt" hozzanak.
Reálisabb volna figyelembe venni,
hogy még az akadémiai intézetekben is csak azok a témák
működőképesek, amelyeknek veze-

tőik pályázatokból, vagy szerződésekből a mű ködés feltételeit
megteremtik. A pályázatok művelésebe az igazgatók csak mint kutatók szólhatnak bele. Jó volna, ha
e megváltozott feltételeket a törvényjavaslat is figyelembe venné. Az így
kialakult jelenlegi viszonyok indokolják azt is, hogy az igazgatók
kinevezésének módját ugyancsak
célszerű lenne újra átgondolni.
Nem csak az akadémiai törvényt,
hanem az egész magyar tudománypolitikát is erinti az a kérdés, hogy
nem ismerik el a tudományos műhelyek szerepét. A jelenlegi tudománypolitikai intézetekben, hivatalokban
gondolkodik és nem tudományos
műhelyeket (tudományos osztályok,
egyetemi tanszékek stb.) és reájuk
építkezne, az előrehaladás sokkal
gyorsabb lehetne. Példa az egyetemek és az Akadémia kapcsolata. Az
akadémiai intézetek tudományos
osztályainak és az egyetemek tanszékeinek kapcsolata egyszerűen
minőségi követelményekkel koordinálható volna. Minőségi követelmények megfogalmazása nélkül
általaban beszélni az Akadémia és
egyetemek kapcsolatáról időhúzás,
felesleges problémák felgerjesztése,
ami (autonóm) végvarak közti
állóháborút jelent.Nem látjuk, hogy
az előrehaladás ebben az irányban
megfelelő volna annak ellenére,
hogy számos akadémiai intézeti
osztály és egyetemi tanszék megkereste és megtalálta egymást. A
téma intézményesítése rögtön elbonyolódik, amikor az intézetek
közötti kapcsolattá akarják
alakítani.Mindjárt a bürokrácia kezdi helyét keresni és a munkát akadályozni. Minőségi követelmények
megfogalmazásával meg lehetne ezt
a kérdést is oldani.
gy.i.gy.

SZÓSZÓLÓ HÍRESZTELŐ
TUDIC PROJEKT
Az Európai Közösség COMETT II
projektje a szakszervezeteket különösen érdeklő nemzetközi kutatást finanszíroz. A kutatás tárgya az, hogy
miként lehetne felhasználni a high
tech-et és különösképpen a
számítógépes kommunikációt a szakszervezeti mozgalomban.
A TUDIC PROJEKT két fő célja:
- a komputeres kommunikáció lehetőségeinek feltárása a szakszervezeti munkában és oktatásban;
- a számítógépes összeköttetés
segítségével lezajló konferencia,
értekezlet lehetőségének kifejlesztése,
amely erősítené a nemzetközi szakszervezeti együttmű ködést és
könnyítené a közös projektek végrehajtását.
A TUDIC projektben egyelőre három
szakszervezet vesz részt,,a dán LO,
a svéd LO és a brit TUC. ók egyelőre
a szakszervezeti oktatásban
használják fel a számítógépes konferencia lehetőségeit. A kísérletben részt
vevő három szakszervezet két új tanfolyamot szervez meg:
- a számítógépes alkalmazás és
kommunikáció tárgyával foglalkozó
tanfolyam azon szakszervezeti
tisztségviselők részére, akik napi szakszervezeti munkájukban pc-t használnak;
- a szakszervezetekkel és Európával, s ezen belül a szociális és
gazdasági integráció kérdéseivel foglalkozó tanfolyam.
Mindkét tanfolyam egyrészt személyes részvételen, másrészt komputer
segítségével történő távtanításon
alapul. Az oktatók mindhárom ország
szakértőiből kerülnek ki.
Bővebb információt - az érdeklődők
a következő címekről kaphatnak:
Dánia, LO, Bernt Fallenkamp, Buddinge Hovedgade 80, 2860 Soborg
Svédország, LO, Runo G. Larsson,
Barnhusgatan 18, S-10553 Stockholm,
Anglia, TUC Education, Malcolm ball,
York Palace, Leeds, LS 12 ED.

Erdélyi alapítvány
könyvtárfejlesztésre
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) könyvtári
szakosztálya alapítványt létesít
könyvtárhálózat
kialakítása,
könyvtárosok képzése érdekében. A
Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány
szeretné előmozditani a romániai
magyarság, így a szórványban élők
mű velő dési •
lehetőségeinek
bővülését, a nyelvtanulást, az európai kultúra megismerését.
Az alapítvány kéri, hogy a segítőkész személyek és intézmények
adományokkal is segítsék tíz-tizenkét nagyobb (25-30 ezer kötet) és
harminc kisebb (5-10 ezer kötet)

könyvtár
létrehozását,
a
Nagyváradtól Sepsiszentgyörgyig
ívelő könyvtármozgalom kibontakozását. Erdeklődhetnek az alábbi
címen: Pillich Katalin, 3400 Cluj,
Romania, str. Clinicilor 18. Telefon:
95-184735.

zikai Kutató Intézetek. Ezen belül a
KFKI megalapította a KFKI Innovációs Rt.-t, amelynek keretében
külön szervezeti egységek látják el
az üzemeltetést, a szolgáltatási feladatokat és a gazdasági vállalkozásokat. A KFKI Rt. feladata - hangsúlyozta Lovas István igazgató -,
Tudományos statisztikák hogy innovációs park-jelleggel fejlessze telephelyét, s magas színvoÚj sorozatát adta közre az OECD nalat képviselő cégekkel „hozza
1991 őszén, „Basic Science and össze" a kutatási és a vállalkozási
Technology Statistics" címmel. Az szervezeteket.
információhordozó mágneslemez, a
kiadvány korábban mintegy 400. oldalas könyv formájában is megjelent Veszélyben az ország
statisztikai adatait tartalmazza, felfrissítve. A lemezek a 24 OECD- első földrajzi múzeuma
ország és Jugoszlávia főbb jellemzői
Veszélybe került az első hazai
közlik.
földrajzi múzeum, amely többek
A lemezsorozat a továbbiakban között a Tiszazug, a Tisza-völgye
évente megjelenik; az 1991-es ki- nagy értékű tiszaföldvári gy ű jteadvány ára 1200 FRF. Megrendel- ménytára. A szakosított régiségtár
hető: OECD - Publication Service - a régi református iskola épületében
Client Service Unit 2, rue André van, amelyet a közeljövőben viszPascal 75775 Paris CEDEX 16 szaszolgáltatnak az egyháznak, új
France Telefon: (33-1)-45-24-81-65 helyet azonban még nem találtak az
őslénytani és egyéb kincseket őrző
Telefax: (33-1)-45-24-98-99
múzeumnak. Varga Lajos nyugalmazott gimnáziumi tanár, múzeumElbocsátások a MÁFKI-nál igazgató, véleménye szerint a múzeum új otthonaként a XVIII. századi
A felszámolás alatt lévő Veszpré- Kossuth-táblás ház jöhetne
mi Nehézvegyipari Kutató Intézet számításba, amelyben Somogyi
után nehéz helyzetbe került a város- Károly, a híres könyvtáralapító
ban működő másik kutatóintézmény: született, s mely épületben a szaa Magyar Ásványolaj- és Földgáz- badságharc idején előkészítették a
kísérleti Intézet is. Az elmúlt hónap- győztes szolnoki csatát. A ház akkor
ban hatvanan vették át munka- lenne alkalmas múzeumi célra, ha
könyvüket, egyelőre zömmel ad- egyetlen lakóját kiköltöztetnék és az
minisztrátorok és a kisegítő sze- épületet rendbehoznák. A tervet
mélyzet tagjai. A kutatókat egyelőre azonban a helyi önkormányzat polgármestere nem támogatja. A
még igyekeznek megtartani, hiszen tiszaföldváriak aggodalommal figyecsak velük találhatnak megoldást a lik az értékes múzeumi gyűjtemeny
továbbélésre, a felhalmozott szelle- jövőbeni sosát...
mi
és
technikai
értékek
hasznosítására. Az intézet gondjai
jórészt a hazai vegyipar ne- KFKI TUDOSZ-titkárok
hézségeivel függenek össze, leg- tanácsának állásfoglalása
nagyobb megbízóik, megrendelőik
ugyanis veszteséggel küszködnek.
KFKI TUDOSZ-Titkárok Tanácsa hónapok óta fokozott aggodalommal figyeli az egyes szakszervezeti
tömörülések között folyó, egymás leÁtalakult a Központi
járatására törekvő vitákat. Állásfoglalásukban tiltakoztak az egyre jobban elFizikai Kutató Intézet
fajuló viták ellen. Nem tartják elfoA Központi Fizikai Kutató Intézet gadhatónak azt a „szakszervezeti"
magatartást, amely a komoly, szakmai
átalakulásáról a Magyar Távirati szakszervezeti munkát politikai
Irodát január végén tájékoztatta csatározásokkal helyettesíti. MéltatlanLovas István igazgató. Elmondta, nak tartották azt a stílust, amelynél a
hogy a KFKI kritikus helyzetéből az fő tényező nem a saját indentitásának
egyetlen kiút az átszervezés volt. A kimunkálása, hanem a másik
kormány erre a lépésre az elmúlt év minősítése, megbélyegzése. Felszólívégén külön engedélyt adott. Az tották a szakszervezeti tömörüléseket,
átalakulás során jogilag és pénz- hogy az eredményes szakszervezeti
érdekében tegyék félre kicsiügyileg függetlenné vált az öt ku- munka
nyes vitáikat, és működjenek együtt,
tató intézet: az Anyagtudományi, az mert különben a szakszervezeti
Atomenergia-, a Mérés- és megújulás helyett egyre nagyobb
Számítástechnikai, a Részecske és számban fognak csalódottan elfordulni
Magfizikai, valamint a Szilárdtestfi- a §zakszervezeti mozgalomtól.

Az ÉSZT megyei
szervezetei
Az Értelmiségi Siakszervezeti
Tömörülés tagsága (ÉSZT) nemcsak
Budapestre koncentrálódik, hanem a
legtöbb megyében is vannak alapszervezeteik. Egyre több kérdésben helyi
döntést lehet és kell hozni, ezért az

ÉSZT novemberi küldöttgyűlése úgy
döntött,
hogy
alapszabálya
módosításával lehetővé teszi a megyei
szervezetek megalakítását. Helyi
kezdeményezéssel ez a munka már
több megyében megindult - döntően
ott, ahol a megyei érdekegyeztetés
valamilyen formája már kialakult -, s
várható, hogy még ebben a hónapban
több megyei szervezet megalakul.

Értelmező rendelkezések

Adóváltozások II.
Tudományos tevékenység
A felsőoktatási oktatói (1985. évi I. törvény 98. §.); az igazságügyi szakértői tevékenység; a műszaki szakértői, a lektori, a szerkesztői tevékenység; az Országos Tudományos Kutatási Alapból finanszírozott, az Országos Középtávú Kutatás Fejlesztési Terv keretében
folytatott, valamint a minisztériumok, országos hatáskör ű szervek
közvetlen megbízatására készített és tárca kutatási alapból, továbbá tudományos célú alapítványokból finanszírozott tudományos kutatói tevékenység; a műszaki szakgrafikai és a szakfordítói tevékenység.
Műszaki szakértői tevékenység
- a tevékenységet végző magánszemély szakmai, szakértői és
tudományos minősítésétől függetlenül, a tevékenység tartalma
alapján:
- a költségvetési kutatóhelyek (ideértve a felsőoktatási intézményeket is) által megbízásra végzett, kutatásfejlesztéshez kapcsolódó, a munkaviszonyon kívül teljesített műszaki szakértői munka;
- a központi műszaki fejlesztési alapból fedezett m űszaki kutató
munka, műszaki tanulmány, szakvélemény készítése;
- az Országos M űszaki Fejlesztési Bizottság, valamint a M űszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetsége és tagegyesületei
által tanulmány, szakvélemény készítésére adott megbízatás alapján
végzett munka;
- műszaki szakgrafikai tevékenység a tudományos és műszaki
mű ábraanyagának elkészítése.
Az adómentesség
- az állami szociális rendszer keretében, illetőleg az önkormányzat által nyújtott szociális és nevelési segély, a vakok személyi
járadéka, a rokkantsági járadék, a sorkatonák hozzátartozójának
járó családi segély, a hadigondozási pénzellátások, valamint a
megváltozott munkaképességű dolgozó rendszeres szociális, átmeneti és egészségkárosodási járadéka, továbbá a munkáltatótól,
valamint az érdekvédelmi szervezettől a házastárs vagy egyeneságbeli rokon részére folyósított temetési segély;
- az Üdülési és Szanatóriumi F őigazgatóság által adott kedvezmény az általa kiadott üdülési beutalók értékéből.
A társadalmi szervezettől, továbbá a vetélkedők és versenyek
díjaként kapott tárgyjutalom értékéből alkalmanként 5000 forintot
meg nem haladó összeg, továbbá összeghatártól függetlenül a
versenyeken és vetélkedőkön nyert érmek és trófeák értéke.
Tárgyjutalom körébe nem tartozik az értékpapír, a biztosítási
kötvény, a takarékbetét, a vásárlási utalvány (kivéve a könyvvásárlási utalványt), a nemesfém tárgy és az ékszer.
Révész Márta
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Egyre kevesebb jut
kutatásfejlesztésre

Hazánkban 1990-ben 33,7 milliárd
forintot fordítottak kutatásfejlesztésre, ami akkor a nemzeti összterA volt Szovjet Tudományos Akadémia kereken ötszáz
mék 1,7 százaléka volt. Ez tavaly
tudósa vállalt szerződéses munkát Európában és Amerimár reálértékét és arányát tekintve
kában az elmúlt három év alatt, és közülük csak mintegy
is jóval kevesebb volt, nem haladta
százan óhajtanak visszatérni hazájukba a szerződés lejármeg a nemzeti össztermék 1,5
százalékát. Igy mind a ráfordítáta után - közölte az Aszahi című japán lapnak adott intersokat, mind pedig ezek arányát
júban Borisz Szaltikov orosz tudományos és felsőoktatási
tekintve hazánk elmarad az úgyneminiszter. A TASZSZ idézi az interjúból a miniszternek azt
vezett fejlett országok legtöbbjétől a kijelentését, amely szerint nehéz a volt szovjet tudósok
állapítja meg az OMFB-ben készült
tanulmány.
elhatározásával szemben hathatós érveket felhozni: a gazAz államnak a kutatásfejlesztésdasági nehézségek miatt ugyanis hiányoznak az orosz
ben betöltött szerepét vizsgálva, a
tudomány fejlesztéséhez szükséges erőforrások, a haditanulmány szerz ő i megállapítják:
ipar átállításával pedig számos tudós lába alól kicsúszik a
Magyarországon viszonylag alatalaj.
csonyak az elkülönített állami
alapokból származó kutatásfejleszA szovjet tudomány mára „veszé- ban éri a szovjet tudományos életet tési kiadások. Ezek a költségvetéslyeztetett fajjá" vált. A legalapvetőbb és a gazdaságot. Az egyik ellen- nek 1989-ben mindössze 0,76
százalékát tették ki a nemzeti összkutatások kivételével minden tu- vélemény szerint - ez f őként az
termékhez (GDP) viszonyítva. Az
dományos tevékenység esetében emigránsok álláspontja - azonban összehasonlítást értékelve a szakminimálisra csökkentek az állami éppen ez az agyelszívás lehet a értők arra a következtetésre jutnak,
támogatások. A devizatartalékok szovjet tudomány megmentésének hogy a fejlett piacgazdasághoz
összezsugorodása azt eredménye- egyetlen módja. Nemcsak arról van vezető átmeneti időszakban újfajta
zi, hogy a tudományos intézmények szó, hogy a tudomány mindenekelőtt állami szerepvállalásra volna szükakár évekig várhatnak egy szüksé- nemzetközi kincs, hanem arról is, ség, e téren is elengedhetetlen az
ges berendezésre, és gyakorlatilag hogy a csak néhány évre az üzleti szféra megerő södése.
le kell mondaniuk a külföldi szak- Egyesült Államokba érkező tudósok
folyóiratokról. Végül pedig a Szovje- és szakemberek késő bb visszatunióban a tudományos tevékeny- térhetnek hazájukba, hozzájárulva Becsukott kiskapu
séget végzők semmiféle elismerésre az ottani fejlődéshez. A másik ellennem számíthatnak a nagy nyil- véleményt egyre több amerikai szakAz 1992. évi adótörvények alapján
ember képviseli, akik - noha más megváltozott az alapítványi célra
vánosság részéről.
Mindezek tükrében érthető, hogy megfontolásból - hasonlóképpen az befizetett összegek elszámolaz amerikai egyetemeket elárasztják agyelszívást, sőt annak fokozását hatóságának feltételrendszere. Az
azok a levelek, melyekben szovjet szorgalmazzák, mondván: vétek eddigi gyakorlat szerint az alapítvátudósok kérnek munkát. Esélyeik volna, ha az Egyesült Államok nyi célra történő befizetéseket auazonban nem túl jók, nemcsak az kihasználatlanul hagyná az otthon tomatikusan le lehetett vonni az
amerikai egyetemek jelenlegi pénz- csak sínylődő szovjet tudósok te- adóalapból, 1992. március 15-étől
azonban ez nem vonatkozik minden
ügyi nehézségei miatt, hanem mert hetségét.
alapítványra, csak azokra, amelyek
erő s konkurenciával kell szemmegszerezték ehhez az APEH enbenézniük: az utóbbi években igen
gedélyét.
sok külföldi tudós érkezett az
Tovább
tart
a
KeletEgyesült Államokba. első sorban Indiából, Kínából és Nagy-BritanNémet exodus
niából. Ám az elhelyezkedéssel
Magyarország szívügye
kapcsolatos problémák, úgy t ű nik,
Tizenöt hónappal a német
nem rettentik vissza a szovjet tuújraegyesítés után a keletA világ valamennyi országa közül
dományos szakembereket. Sokan
németek még mindig ezrével
Magyarországon a legmagasabb a
biztos állásajánlat nélkül vágnak neki
érkeznek az ország nyugati
szívbetegségek következtében elaz amerikai emigrációnak, és így
részébe, maguk mögött hagyva
hunytak aránya. E statisztikát nemgyakran csak olyan pozícióban
a keleti tartományokat sújtó
régiben hozta nyilvánosságra egy
képesek elhelyezkedni, amely
munkanélküliséget, gazdasági
amerikai, szívbetegségekkel fogmeg
nem
felel
messze
recessziót. A Bild am Sonntag
lalkozó társaság, de adataikat sajképzettségüknek, illetve teszerint 1991-ben az ország kenos a Nemzetközi Egészségügyi
.-~üknek. Ezek az emberek így
leti feléből 200 ezren települtek
Szervezet (WHO) is megerősíti. A
általában örökre elvesznek a tuát a nyugati országrészbe. A
tanulmány szerint hazánkat az „éldomány számára: az agyelszívásnak
demokratikus fordulat kezdete
mezőnyben" a többi kelet-európai
- pontosabban: agyeltaszításnak óta az akkor 16 millió lakost
ország és az egykori Szovjetunió
elég magas ára van.
számláló NDK-t - illetve az
köztársaságai követik. Japánban
Tavaly 50 ezer szovjet bevándoregyesítés után a keletnémet tarlóból 800-an rendelkeztek PhD100 ezer emberből 250-nél
tományokat - hozzávető leg 1
fokozattal. Tudományos és üzleti
kevesebb hal meg keringési megmillió ember hagyta el, és kezkörökben többen vélekednek emeldett új életet a régi NSZK
betegedésekben, Magyarországon
lett úgy, hogy a szovjet szürkeálterületén.
100 ezer emberbő l nyolcszázzal
lomány elcsábítása kritikus pillanatvégez valamilyen szívbetegség.

Olcsóbb lett a benzin

Devianciáink megritkítása
A deviancia, a normaszegés
erőteljesen korfüggő, az adott társadalmi berendezkedéstől, kultúrától
meghatározott.
E
közhely
igazolására - sok százezer egyéb
világtörténeti példa mellett - éppen
a sztálinizmus szolgál elrettentően
bőséges mintával. A hatalom mindenkor saját uralmának fenntartása,
s a valóságos vagy vélt társadalmi
értéktől-érdektől vezéreltetve szabatja meg és át a normákat, állít polgárainak olyan korlátokat, amelyeket
áthágva önmagukat zárják ki a
népesség által elfogadott ,,normalitás" bű vköréből.
A totális diktatúra, a sztálinizmus
(is) az általános elnyomás, s az
uralom fenntartása érdekében kriminalizálta - tette büntethető vé -, devianciálta - tette kirekeszthető vé mindazt a magatartásformát, cselekvést és mulasztást, amely hit- és
létvilágát keresztezte. A demokráciákból visszatekintve valódi
abszurd dráma, hogy aki a szólás-,
gyülekezési-, sajtószabadságra gondolt, ezen elvek szerint kísérelt meg
cselekedni, rögtön ideggyógyászati,
elmeállapoti vizsgálatra kényszerülhetett - s még szerencsésnek
tarthatta magát, ha a nyomozói,
ügyészi fürkészés elmaradt, devianciáját pedig rögtön listázhatták: idegbeteg, tébolyodott, bű nöző.
A szátlinizmus deviancia-vízválasztója rendkívül fura volt, mintegy a hegynek fölfelé futó patak,
folyam nyomvonalát követte. Egy
hatalmi-uralmi hazugsággépezet állított össze egy társadalmilag
elhiendő képet, normát - jólét, fejlődés, modernizáció, szabadság, s
hasonló délibábként -, amely aztán
szöges ellentétben állt a valósággal.
Normális ember tehát nem
követhette a normát, kizárólag a
megfontolt - boldogulási, túlélési s
egyéb racionális okú - „abnormális". A normalitás tehát a deviancia
bélyegét érdemelte ki, egyfajta abnormalitás pedig az elismert normakövetés dicsfényét - ahogy ez
már lenni szokott minden hazugságbirodalomban. A dolgok fejtetőre
állása aztán persze, hogy - tipikusan szocialista terminológiával - társadalmi beilleszkedési zavarokba,
elmebajba,
öngyilkosságba,
b űntényekbe, neurózisba, alkoholizmusba, primitív narkomániába hajtotta a népesség kisebb-nagyobb
részét, látszatra a társadalmi berendezkedéstől független .,tisztességes", politikafüggetlen devianciákba.
De mi történik normaszegő ambicióinkkal, ha fordul a kocka, és a
totális vagy a puha diktatúrából a
demokrácia, a szabadság birodalmába evezünk át? A hitek és tények

megfordítottságából adódó - politikai indíttatású - devianciák okalapjai megszű nnek, s ezt most például
Magyarországon is tapasztalhatjuk.
Az átmenet idő szakában azt a
jótékony hatást nemkülönben érzékelhetjük, hogy a szükségszerű
lételemi problémák, az egzisztenciális gondok az embereket fogcsikorgató cselekedetekre serkentik, ilyenkor nem idő zhetünk lelki bajaink
elemzésével, az alkoholos, a
kábítószeres bódulat nem igazi ajánlólevél a munkahely megőrzéséhez,
s így tovább. Feltehető , hogy a
rendszerváltás - később majd talán
a statisztika kimutatja - lételemi
kényszere kisebbíti a mentálhigiénes, öngyilkossági devianciákat.
A korábbi hazugság-típusú normaszegéseket azonban új alapú, s
sajnálatosan azonos-hasonlatos
képű devianciák váltják fel. Hatalmas - milliós - tömegek
elszegényedése, elnyomorodása
életre hívja a lételemi szorongást,
az ett ő l indukált agressziót, a
lumpenizációt. E tömeges indulat
könnyen kriminalizálódik - az egyszerű bb zsebtolvajlástól rablógyilkosságig -, s az átmenet ezen árát
súlyosan írja a létrejövő társadalmi
berendezkedés rovására. Az egzisztenciális félelmek, agressziók átszövik az együttélés mindennapjait, s
hatással vannak az elszenvedőkre
is. Agresszor és szenvedő
feszültségoldásul pedig szívesen
nyúl a pálinkáspohárhoz, vagy a
kábítószeres cigarettához, esetleg a
fecskendőhöz - mint ahogy e devianciák bő vülésének szemtanúi
vagyunk a ma Magyarországán.
Meggyőződésem, hogy a félelem
generálja a legtöbb devianciát. S az
átmenet bizonytalan idő szakában
nem szűkölködünk félelmekben. A
kis-, nagyvállalkozó fél a bukástól intellektuális bűnténnyel, adócsalással, okirathamisítással védekezik, s
máris a bű ncselekményt választja
normaszegéséül. Szorong a hivatalnok, a politikus; az egyik nem hisz
a szakértelem megmaradásának
törvényében, a másik a politikai
váltógazdaság honi realitásában rövid távú szemléletében gyorsan
korrumpálódhat, s máris kriminalizálta önmagát. A szenvedélybetegségek, a lelki bajok már spontán
társulhatnak e megoldatlanságokhoz.
A félelemmentes demokrácia lehetne gyógyír ezekre az újkeletű deviancia-bajainkra, míg egyik „újmódi"
kórokozóul az alig rejtett magyar
tekintélyelvű irányításra való átállás
kárhoztatható, s ez reprodukálja a
diktatúra-típusú védekező normaszegéseket.
Fé

í

NÉZŐPONT

Nyugdíjat az éveknek!

Február elejétől olcsóbb lett a benzin Magyarországon - legalábbis a diplomatáknak. Ekkor
lépett hatályba az a pénzügyminisztériumi rendelet, amelynek alapján a diplomatáknak viszszatérítik - az 1992. január 6. után - általuk vásárolt motorbenzin fogyasztói árának 20 százalékát.

Él a személyi szám
Alkotmánybírósági határozat ide, Alkotmánybírósági határozat oda,
újra él a személyi szám. Az adózó állampolgároknak az 1991.évi
személyi jövedelemadó-bevalláson a személyi adatai között a személyi számukat is fel kell tüntetniük. A személyi szám feltüntetése már
csak azért is szükséges, mert enélkül az adóhatóság nem tudná feldolgozni az adóbevallásokat. Ebből következően például nem tudnák
utalni az adózónak esetleg visszajáró adóelőleget sem. Azokat, akik
kötelezettségük ellenére nem tüntetik fel személyi számukat a beadott bevallásukon, elő ször a hatóság felszólítja a hiányosság
pótlására. Amennyiben ezek után sem közölné valaki az APEH-hel a
személyi számát, akkor mulasztási bírságot szab ki rá az adóhatóság.
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Az Országgyű lés egyetértése esetén a saját jogú nyugdíjak emelése
(az eredeti ígérettel szemben sajnos nem lesz visszamenőleges hatályú 1992. január elsejétől) valószínűleg március 1-től, illetve szeptembertől várható. Az első emelés aránya 13 százalékos, minimális
összege 800 forint, maximális összege pedig 2 ezer forint. Az őszi
emelés 6,5 százalékos, minimálisan 600, maximálisan 1000 forint
összegű . Az előterjesztés legalábbis így kerül a parlament elé.
1989-ben a legalacsonyabb nyugdíj még 12 százalékkal magasabb
volt, mint az akkori létminimum. Ma 35 százalékkal alacsonyabb. Jelenleg Magyarországon a nyugdíjasok 60 százaléka létminimum alatti
riyugdíjat kap.
(dura5

