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Létkérdések a TUDOSZ és a TDDSZ kerekasztalán

Mi lesz veled, magyar tudomány?

SZÓSZÓL Ó
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Szathmáry Eörs - Vekerdi László

Fohász, valahová

Dunaszaurusz: Mítosz vagy kompromisszum?
„41. ,Nem kárhoztatom azokat, akik a mütilénéiek ügyét velünk újra
megtárgyalják, s nem értek egyet azokkal, akik óva intenek attól, hogy
a legfontosabb ügyekben több ízben is tanácskozzunk'
(Thuküdidész: A peloponnészoszi háború.
Európa Könyvkiadó 236. o. Budapest, 1985.)

Az agyrém

a‘1,
Takács Győző rajza
Cudar telnek nézünk elébe testvér,
most kell egy kis melegség. Kályhánk
kihűl, életünk fogytán, gondolataink
megdermednek. Veszélyes dolog ez
a tetszhalál. Hiszen életre születtünk,
alkotásra, s hogy általunk is menjen
előbbre ez a megbolondult világ. Nem
lehet tartós állapot a félelem, a bizonytalanság, a bugris g őg basáskodása. Még ha önmagunk kevertük
is italunkba a kábító porokat, rossz
álom csupán ez a lidérces remegés.
Szép történetekkel vigasztaljuk magunkat. Hol volt, hol nem volt. Csillagfény jelölte éjszakába, recseg ő
vakhidegben, megszületett a
Remény. A béke, a szeretet ünnepe
lett eljövetele napja, az idők kezdetét igazítottuk e rég várt pillanathoz.
Kellett a csoda! Letörölni torlódott
b űnöket, utat ígérve tisztább, emberibb világhoz. Pogány szertartással áldoztunk neki: aranyat, tömjént.
mirhát vittünk jászolához. Óvtuk
életét, féltettük barbár bosszú pusztításától. Lestük szavát, csodáltuk
tetteit, követtük útjain. Es megfeszítettük Ot! Csúnya história, így
be nem fejezhet ő. Meg kellett toldani
újabb nagy csodával, feltámadással,
soha ki nem apadó hittel. Legyen
szép kerek a történet, oldódjunk
ragyogásában.
O. kedves emberfia! Gondolkodtál
már rajta: vajon nem volt elsietett dolog a megváltás? Nem lettünk-e
éhesebbek azóta a kenyérre és a borra? Szívünk nem vágyódóbb a szeretetre? S a békére? Bizony, mondom
neked, harsány álprófétáid szavától
néha már a hiányodat se tudjuk, csak
űrt érzünk, s azt, hogy valami fáj.
Senki nem láthatta előre, hogy a
megcsalt remények helyett a rontás
szelleme telepszik majd fölénk. Azt
sem tudhatjuk, hogyan szabadulhatunk meg a pimasz démonoktól, de
ha érdemesek vagyunk rá, bizonyosan elindulhatunk szívet-lelket melengető, élhető mindennapok felé.
Unnepeken talán még kalács is
kerül az asztalra, egy kis borral
vidámmá tehetjük az óráinkat. S ha
tudatára ébredünk a szelíd józanság
er őinek, a poklok ördögei se lehetnek ártalmunkra. Csak a hitünk el ne
hagyjon, s a reménységünk.
Andódy Tibor

Még az általános iskolában tanulhattuk, hogy miért nem érdemes a
magyarországi Duna-szakaszon vízi
erőművet építeni. A környezetismereti
munkafüzetbe beirandó válasz így
szólt: „mert a síkvidéki szakaszon túl
kicsi a folyó esése". Ennek
belátásához aligha kell körmönfont
szakismeret, elég némi józan ész. Ennek ellenére - ki tudja, milyen motiváció alapján - mégis megszületett
a nagy terv: a Bős-Nagymarosi vízlépcső, a hírhedt Dunaszaurusz.
Nehéz szülés volt: annak idején még
a „hídverő" Gerő is visszautasította
az ötletet.Tetszik vagy se: már a
Dunaszaurusz nappali kísértetté vált.
Ám legyen mégoly párját ritkító agyrém, célszerű józanul szembenézni
vele. Mindenekelőtt nem árt általánosságban rögzíteni néhány
körülményt:
1. Ma egy ilyen terv aligha kerülhetne államközi szerződésbe. Ez
azonban nem teszi meg nem történtté
a múltat. A történelmet nem lehet sikerrel átírni.
2. A tervet - utóbb Magyarország
által egyoldalúan fölmondott nemzetközi szerződés rögzíti.

3. Valószínűleg van igazság abban
a vélekedésben, hogy az akkori csehszlovák vezetés egyik hátsó szándéka
a Csallóköz térképének újrarajzolása
volt, melynek kárvallottja elsősorban az
ott élő magyar etnikum.

A megoldás 'jelentősége
Ám ha ezekkel a körülményekkel
számolva s ezek ellenére sikerül közös
megoldást találni, az Magyarország
egész jövőjét meghatározhatja, mert
4. Egy trianoni utódállam utódállamával való súlyos konfliktus nyugodt
rendezését jelenti, s ezért precedens
érték ű. Napjaink magyar diplomáciájának talán legfontosabb
próbaköve.
5. Külön hangsúlyozandó, hogy a
konfliktus feloldása valószínűleg be-

Választások
Elmúlt havi lapszámunkban már megírtuk, hogy a társadalombiztosítási
önkormányzati képviselők választására jövő év március 18-a és április 2-a
között kerül sor. Ismeretes az is, hogy egy 1991-ben meghozott országgyűlési
határozat szerint a társadalombiztosítás két önkormányzatába, a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási alap önkormányzatába a képviselőket egyrészt a munkáltatók érdekképviseleti szervei útján delegálják, másrészt a biztosítottak választanak tagokat. A képviselői választásra jelölteket az országos
szakszervezeti szövetségek állíthatnak. Három feltételnek kell megfelelniük: a
szakszervezeti szövetségnek legalább három ágazatban - ezen belül 10 alágazatban - bejegyzett tagszervezete legyen, legalább 5 megyében legyen
képviselve, illetve legalább 100 alapszervezettel rendelkezzen. Ugyanakkor
alakulhatnak alkalmi választási koalíciók, amelyek jelöltjei szintén választhatók.
A választásra jogosult minden magyar állampolgár. A választást elsősorban a
lakóhelyen tartják, de ha 500 dolgozó kéri, akkor a munkahelyen is sor kerülhet
választásra. Erdekesség, hogy a választás napja a tervek szerint március
18-a és április 2-a közötti időszak egyik péntekén lesz. Azt, hogy éppen melyiken azt majd a köztársasági elnök jelöli ki. Ennek oka, hogy a munkahelyen
is lehessen szavazni, de ugyanakkor a helyben lakók számára úgy biztosítják
a részvételt, hogy a szavazókörzetek este 8-ig lesznek nyitva. Az üzemi tanácsválasztás is ugyanekkor lesz, tehát közös kampány folytatható. Március 18-a és
április 2-a között a két választás akár ugyanarra a napra is eshet. Minden
magyar állampolgár választható, kivéve az országgyűlési képviselők, a kormánytagok és az államtitkárok.

folyásolja a szlovákiai magyar
kisebbség helyzetét.
6. A Duna egyáltalában nem csak
az érintett két országé. Pár napja
nyitották meg a Rajna-Majna-Duna
csatornát. Navigare necesse est.
Nyilván akadnak mások is, meglehet nem is kevesen, akik lényegében
hasonlóan vélekednek és a kompromisszumot szorgalmaznák. De még
csak meg sem igen szólalnak, mert
a kompromisszumnak útjában áll egy
politikai „22-es csapdája".

A csapda
A magyar kormány - nem először
- a rendszerváltozás mikéntjének fogja lett. Jelen esetben (nagyjából) a
következőképpen:
7. A Dunaszaurusz ügye a rendszerváltozás egyik sarkalatos mozzanata volt. A pártállam és az (e
tekintetben tökéletesen egyetértő) ellenzék birkózásában a leglátványosabb menet. „Lakitelek" és a „Beszélő-kör" egyaránt beépítette ideológiai meglapozódásába. A Dunaszaurusz-kérdés - érthetően - mitizálódott: ha van vízlépcső, akkor
nincs demokrácia, ha nincs vízlépcső, akkor van demokrácia. Csak-

hogy ez így nyilvánvaló értelmetlenség. A másik két logikai eset
nincs-nincs, van-van: a körülményektől függően ugyanígy lehetséges lett volna. Emlékezzünk
Maróti elvtárs színpadias rikkantására: „Vízlép-csőt és demokráciát!" Sürgősen demitizálni
kell tehát a vízlépcső-politikát,
különben:
8. Ha a kormány hozzájárul Bős
üzembe helyezéséhez, akkor az ellenzék szerint „semmibe veszi a
környezet védelmét", sőt egyenesen elárulja a renszerváltozást".
9. Ha viszont a kormány az érvényben lévő parlamenti határozat
szerint - nem egyezik meg a
szlovákokkal, akkor minden bizonnyal fel fog épülni a C-változat,
amit aligha lesz lehetséges szó
nélkül hagyni. Mit fog akkor mondani az ellenzék? Nem nehéz
kitalálni: „a kormány dilettáns külpolitikát folytat", „nemzetközi konfliktusba sodorja az országot".
10. Nincs tehát ésszerű megoldás, amíg a Parlament a Dunaszaurusz-mítosz politikai foglya, a
kormány pedig a Parlamenté.
Nyilvánvalóan két út áll előttünk:
vagy hajthatatlanok maradunk,
vagy kompromisszumot kötünk.
Vizsgáljuk meg sorrendben a lehetséges következményeket.

Ha kötjük az ebet
a karóhoz
Akkor az alábbi forgatókönyvek képzelhetők el:
11. Folytatódik a C-variáns
megvalósítása; a Duna hajózható medrének az áthelyezése. Mivel - a II. világháború
(Folytatás a 3. oldalon)

Mentőöv vagy kegyelemdöfés?
Tudomásul vettük, hogy az ország rendkívül nehéz gazdasági helyzetében kényszerű en csökkentette a parlament az Akadémia központi
támogatását. Ennek ellenére ezt az évet valószínűleg átvészeljük, még
szigorúbb takarékosság és további létszámcsökkenés árán. Jövőre azonban már nem bírná ki a tudományos kutatás, ha ezen a szinten maradna
a költségvetési támogatás - nyilatkozta Kosáry Domokos történészprofesszor, az MTA elnöke a Szószóló ez év májusi számában megjelent
interjújában.
Ha „ezen a szinten maradna"... De nem maradt! Csakhogy nem a mindenki által várt irányba mozdult el a költségvetési támogatás, hanem - lefelé
a lejtőn. Igaz, az év közepén még azt ígérte Kupa Mihály pénzügyminiszter,
hogy a kormány nem faragja tovább a tudományos kutatásnak szánt
összeget, „menet közben" mégis úgy alakultak a dolgok - pontosabban az
állami költségvetés deficitje -, hogy az idén összességében majdnem 800
millió forinttal csökken az Akadémia költségvetési támogatása. Ez éppen a
duplája az erre évre eredetileg tervezett, mintegy tízszázalékos támogatáscsökkentésnek! Ebben az esetben a „dupla vagy semmi" kérdésére a kutatók egyöntetűen a semmit válaszolták, választották volna, ha rajtuk múlik.
Habár a ,nullamegoldás" éppúgy nem elég a túléléshez, legfeljebb a lassabb meghaláshoz; ebben minden kutató és tudománypolitikai szakember
egyetért.
A szinten tartás borús perspektívája helyett azonban tovább szorítja a
hurkot a pénzügyi kormányzat a kutatók nyaka körül. A jöv ő évi
költségvetésben tervezett több mint 310 milliós báziscsökkentéssel együtt
az idei drasztikus költségvetési elvonás már nem tekinthető „átmeneti
kényszerintézkedésnek" - állapította meg az október végén megrendezett
harmadik akadémiai fórum állásfoglalása. A tudósok szerint a fokozódó
fiskális szigor azt jelzi, hogy „egyre inkább az akadémiai kutatási bázis
tudatos csökkentéséről, a kutatókra és a kutatási szervezetre vonatkozó
autonóm döntések pénzügyi oldalról történő erőteljes befolyásolásáról van
szó."
Hasonló következtetésre jutottak a tudományos szféra két munkavállalói érdekvédelmi szervezete a TUDOSZ és a TDDSZ által november 19én szervezett kerekasztal-beszélgetés résztvevői. Az eseményszámba
menő eszmecserén számos akadémikus fejtette ki véleményét a tudományos kutatás mai létkérdéseir ől, de a meghívott országgyűlési képviselők
közül csupán néhányan szakítottak időt a közös gondolkodásra és kiútkeresésre. Pedig, ahogy a TUDOSZ-os Tóth Attila házigazdai
köszöntőjében hangsúlyozta: a szakszervezetek szerint a törvényhozás
tagjainak kell (kellene!) a legsokoldalúbb, naprakész információkkal rendelkezniük a tudományos kutatás mai körülményeiről. A két érdekvédelmi
szervezet célja, hogy az eddigi - elsősorban pénzügyi és költségvetési (egyoldalú) megközelítésen túl, a tudományszervezés és -finanszírozás
lehet őségeinek más, többoldalú elemzését segítsék elő; különös figyelemmel a fejlett országok tudományos életébe való be- (vissza-) kapcsolódás,
a sokat emlegetett felzárkózás lehetőségeire, illetve feltételeire. A szakszervezetek álláspontja szerint a holtpontról történő elmozdulást a megfelel ő törvények mielőbbi megalkotása - és a végrehajtásukhoz szükséges pénzügyi fedezet előteremtése - segíthetné elő (hiszen régóta
esedékes az akadémiai, a felsőoktatási stb. törvények beterjesztése a
parlamentnek), s a szakszervezetek ehhez szeretnének hozzájárulni információ és érdekközvetít ő, kapcsolatteremt ő és javaslattevő tevékenységükkel.
A tudományos szféra érdekvédelmi szervezetei egyetértenek a PM azon
véleményével, hogy az alapkutatásról le kell választani a rutinszer ű szolgáltatásokat és a termelési tevékenységet - szögezte le vitaindítójában
Doleschal Pál. a TDDSZ képviselője. Hozzátette: a két tudományos szakszervezet már évek óta javasolja, hogy az alapkutatásokat - hasonlóan a
fejlett országokhoz - non-profit struktúrában kelljen végezni. Nem értenek
egyet azonban azzal, hogy a PM a fenti célt a költségvetési támogatás
folyamatos csökkentésével óhajtja elérni.
Olyan helyzetben azonban nevetséges azt firtatni, azt „átvilágítani-,
hogy mire fordítják a kutatóintézetben a költségvetési támogatást, amikor
az csupán egynegyedét fedezi az in
tézet dologi kiadásainak, a háromdr. Blazsó Marianne asszonynak,
a TDDSZ AV ügyvivőjének
negyedét pedig szerződéses kudr. Kuti László úrnak, a TUDOSZ
tatásból, fejlesztésből és a saját kuelnöksége elnökének
tatási eredmények piaci haszKedves Barátaink!
nosításából kénytelen előteremteni
Az SZDSZ parlamenti képvisel ő- mondta Márta Ferenc akadémikus,
csoportjának a költségvetéssel és a
a Központi Kémiai Kutatóintézet főtudományos kutatás helyzetével fogigazgatója. A költségvetési tálalkozó felel ős vezet őivel folytatott
mogatás már az intézeti dolgozók
megbeszélésem után kijelenthetem,
bérköltségére sem elég, nem behogy a Szabad Demokraták Szövetsége teljes mértékben egyetért a
szélve az alapellátáshoz tartozó
III. Akadémiai Fórum állásfogvilágítás, fűtés stb. költségeiről.
lalásával. A magyar tudományos kuis, és Kroó Norbert akadémikus, a
tatás és fels őoktatás helyzetét mi is KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóintézet
enyhén szólva - aggasztónak találjuk.
igazgatója a döntéshozó politikusok
Amit az MTA kutatóhálózatának
segítségét kérte a még (!) meglevő
érdekében ellenzéki pozícióból
szellemi potenciál megbecsüléséhez
megtehetünk. megtesszük. Támogatés megőrzéséhez, mert valóban a
ni fogjuk azokat a módosító inm űköd őképesség határán van a
dítványokat, amelyek az MTA és
általában a kutatás válságát enyhítlegtöbb kutatóintézet. Több tudós
hetik.
felhívta a figyelmet arra, hogy
Nagyrabecsüléssel köszönti önöket
alapvetően téves az a fiskális szemtisztel ő hívük, Tamás Gáspár Miklós
lélet, amely azért csökkenti a tuBudapest, 1992. november 25.
dományos kutatás - és általában a
szellemi szféra - állami támogatását,
mert ezek a tevékenységek nem termelnek profitot. Ebből csak anny.
igaz, hogy azonnal, közvetlenül nem hoznak nyereséget, ám a fejlett
országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a tudományos kutatásra fordí
tott befektetések az átlagosnál magasabb profittal térülnek meg - hosz
szabb távon. Vagyis holnap éppen attól lehet gazdagabb az ország, ha
ma szegény helyzetében az állam kiemelt pénzügyi támogatást nyújt az
oktatásnak és a tudománynak, a szellemi tő ke megő rzéséhez és
gyarapításához.
Ehhez persze mindenekelőtt világos, konzisztens tudománypolitikára volna szükség, mert csak egyértelmű, racionális célokhoz lehet megfelelő
eszközöket rendelni és azokat ésszerű en, hatékonyan (fel)használni.
Enélkül a szű kösség pazarlással, az erőforrások gyenge hatásfokhasznosításával jár együtt. Ezért üdvözölték a kerekasztal-beszélgetés
résztvevői Székely Tamás, az MTA Szervetlenkémiai Kutatólaboratórium
igazgatója javaslatát, hogy kezdeményezzék: a kormány vitassa meg a
tudományos kutatás képvisel őivel és érdekvédelmi szervezeteivel a f őbb
tudománypolitikai célokat, azok fontossági sorrendjét, és garantálja az
ezekhez szükséges eszközöket, beleértve a kutatóintézetek alapellátásának
személyi és dologi feltételeit is.
Többen javasolták, illetve támogatták, hogy a költségvetési vitában
országgy űlési képviselők módosító indítványban javasolják az Országos
Tudományos Kutatási Alap rendelkezésére álló pénzösszeg lényeges
növelését. Ezt azonban valóban (minőségi) alapkutatásra kell fordítani, s
ettől függetlenül a költségvetésb ől kell biztosítani az akadémiai kutatóintézetek és az egyetemek alapellátását!
Lapzártánkig még nem szavazták meg a honatyák (és honanyák) az
1993. évi költségvetést, ezért talán nem fölösleges azzal a kerekasztalbeszélgetés során is többször elhangzott óhajjal zárni írásunkat: jövőre
(Folytatás a 3. oldalon)
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dr. Bittó Márta:

Az MTA kutatóinak határozott idejű munkaviszonyáról
A Közalkalmazottak jogállásáról tenni, de azt sem lehet mondani,
szóló 1992. XXXIII. tv. (írásunkban hogy 1992. július 1-jétő l kétféle
a továbbiakban Kjt.) az Akadémia közalkalmazotti jogviszony létezik,
intézeteiben foglalkoztatott ku- az egyik, amelyet július 1. után
tatók munkajogi viszonyát a létesítettek a Kjt. alapján, a másik
korábbitól eltérő, új alapokra he- pedig, amelyre nem a Kjt. vonatlyezte. A kutatók munkaviszonya kozik, hanem a régi szabályok. Haközalkalmazotti jogviszonnyá sonló értelmetlenségre vezetne egy
alakult át. A különbség nem csak olyan jogi értelmezés, mely szerint
elnevezésbeli, hanem a gazdasá- a kutatói jogviszony egyes elemeire
gi és a költségvetési szféra eltérő a Kjt., más elemeire pedig a régi
sajátosságaiból fakad. Az MTA munkajogi szabályok vonatkoznak.
Állam- és Jogtudományi Intézet
A Kjt.-nek hatálybalépéssel kaptudományos fő munkatársa, dr. csolatos rendelkezései egyértelBittó Márta írását egyaránt ajánl- mű ek, és kizárnak minden olyan érjuk a munkavállalók és a munkál- telmezést, amely arra irányulna,
tatók figyelmébe.
hogy a régi jogszabályok Kjt.-vel ellentétes rendelkezéseit érvényükben
Miután a Kjt. 1992. július 1-jével lehessen tartani. Ennek alátámaszlépett hatályba, munkaviszonyra tására még további szabályát is
vonatkozó Kjt.-vel ellentétes koráb- említhetjük a Kjt.-nek az elmondotbi szabályok azóta hatályukat vesz- takon túl. A 87.paragrafus 1.
tették. A Kjt. ezt hangsúlyossá teszi bekezdées kimondja, hogy a törvény
azzal is, hogy külön-külön felsorolja hatálybalépésével a hatálya alá tara hatályukat vesztő jogszabályokat, tozó munkáltatónál foglalkoztatottak
például az egyes kutatói munka- munkaviszonya közalkalmazotti
körökben dolgozók határozott idejű jogviszonnyá alakul át, közalkalmamunkaviszonyban foglalkoztatásáról zotti jogviszonyra pedig a Kjt.
szóló 1969. évi 34. törvényerej ű szabályait kell alkalmazni.
rendeletet. Az új törvény szabályai
A közalkalmazotti jogviszonyra
szerint 1992. július 1. után csak a vonatkozó legelső szabály, hogy
Kjt. szabálya szerint létesíthető kinevezéssel és határozatlan id őre
újabb kutatói jogviszony, de a koráb- jön létre. Kivételesen határozott
bi kutatói munkaviszonyok sem időre történő kinevezés is lehetséalapulhatnak továbbra is a hatályon ges, amelyek eseteit a Kjt. 24. parakívül helyezett jogszabályokon. grafus 2. bekezdése pontosan
Vagyis csakis a jogszabály sz űnik meghatározza. Fontos tudni tehát,
meg, amelyen a munkaszerz ődés hogy a kutatók határozott idejű
alapult, a munkaszerz ődés viszont munkaviszonya nem alakul át aunem sz űnik meg, hanem az új jog- tomatikusan határozatlan idejű vé,
szabálynak megfelel ő új tartalmú viszont minden esetben meg kell
munkaszerz ődés lép a helyébe. A vizsgálni, hogy közalkalmazotti
kutatót tehát nem lehet az utcára jogviszonyként megfelel-e a határo-

zott időre szóló kinevezés feltételeinek. Márpedig a Kjt. szerint csak
helyettesítés céljából, valamint
meghatározott munka, illetve feladat
elvégzésére létesíthető határozott
időre közalkalmazotti jogviszony. A
munkaköri besoroláshoz köt őd ő
határozott id őtartamú jogviszony viszont nem szerepel a Kjt.-ben felsorolt esetek között.
Az akadémiai kutatóintézetekben
egy régebbi f őtitkári utasítás értelmében [10/1984 (A.K.10.) MTA-F.],
amely az említett törvényerejű rendelet végrehajtására készült) a tudományos munkatási besorolásban
lévő kutatók határozott időre - öt
évre - szóló foglalkoztatásának
további fenntartása tehát ellentétes
a Kjt.-vel. Ezeknek a munkaviszonyoknak határozatlan idej ű közalkalmazotti jogviszonnyá átalakítása (még státushiányra vagy
költségvetési okokra hivatkozással
sem) nem tagadható meg. (A Kjt.
az ilyen okok létezésére tekintettel
azonban kivételt tesz a határozatlan idejű jogviszony, mint főszabály
alól. Helyettesítéskor a helyettesített
személy illetményalapjából fizetik a
helyettest, a meghatározott munka,
illetve feladat mögött pedig általában meghatározott célra nyújtott
(pályázat útján elnyert) pénzösszeg,
abból képezhető illetményalap
húzódik meg. A mindkét esetben
kimutatható ideiglenesség, mint
kényszerítő ok, indokolja a főszabály, a meghatározatlan idő alóli
kivételt.)
Van egy harmadik - a pénzügyi
okoktól ugyan eltérő - más szem-

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Fontos tudni
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével a közalkalmazottak kinevezési okmányt kapnak munkahelyükön, amelynek írásbeli elfogadásával rögzítödik a dolgozó közalkalmazotti jogviszonya. Az
okmány a munkavállaló fizetési osztályba való sorolását és fizetési fokozatának megállapítását is tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki nem ért egyet a besorolással, vagy
bármely más, az okmányban levő adattal, annak 15 napon belül írásban
kell ezt közölnie a munkáltatójával, ebben az esetben van lehetőség
módosításra. (Még a legnagyobb gondosság esetén is előfordulhatnak
vitatható besorolások.)

Akadémiai Érdekegyeztető Tanács alakul
Az MTA kutatóintézeteiben működő szakszervezetek továbbra is szorgalmazzák az Akadémiai Érdekegyeztető Tanács (AÉT) létrehozását,
amely középszintű érdekegyeztető fórumként mű ködne. Az AÉT a tervek
szerint triparti rendszerű lenne, munkaadókat az Akadémiai Kutatóintézetek
Tanácsa képviselői, a munkavállalókat szakszervezetek képviselői, a harmadik oldalt pedig az MTA hivatala képviselői alkotnák. Valamennyi érintett fél eddig szóbeli nyilatkozata szerint elfogadja az AÉT létrehozásának
javaslatát, reméljük, hogy az érdemi munka mielőbb megkezdődik.

Irányelvek és új törvények
Dr. Mádl Ferenc tárcanélküli miniszter, a Tudománypolitikai Bizottság
elnöke személyes találkozóra hívta meg az érintett szakszervezetek
vezetőit (Vígh László - AOKDSZ, Kis Papp László - FDSZ, Várnai András
- PDSZ és Balázs Katalin - PDSZ, Doleschal Pál és Kardos Julianna TDDSZ, Révész Márta - TUDOSZ), ahol közvetlen hangú beszélgetés
keretében a Tudománypolitikai Irányelvek tervezetéről kért véleményt.
A miniszter úr tájékoztatta a szakszervezetek képviselőit az előkészítés
alatt álló törvényekről, valamint ezek szakmai vitáiról. Elmondta, hogy új
OTKA-törvényt kell alkotni, mert a számviteli törvény előírja, hogy rendelet helyett törvényben kell rögzíteni az OTKA működését. Várhatóan szükségtelenné válik a minősítési törvény, mert a tudományos fokozatok
adományozását és a tudományos továbbképzés rendszerét a Felsőoktatási törvény, az ettől független akadémiai fokozat adásának a módját az
Akadémiai törvény fogja tartalmazni. Mindkét készülő törvény „egyeztetés alatt áll", várhatóan 1993. elején kerül a parlament elé.
A beszélgetés során megtudtuk, hogy az 1993-as költségvetési törvény
tervezete „mellékleteként" létező (ami ellen a TUDOSZ már novemberben tiltakozott) tervezet a költségvetési szervek intézmény- és feladatfelülvizsgálatának programja, amelyről a miniszter úr elmondta, hogy az
nem kormányprogram, nem a Tudománypolitikai Bizottság egyetértésével
készült.
A szakszervezeti képviselők Mádl Ferencnek javasolták: a kormány tudománypolitikai koncepciója ne csak kívánságokat tartalmazzon, hanem
pontosan fogalmazza meg a célok elérésének módját is. A kormány
megújhodási programja például hiába tartalmazza a tudományos kutatás
és a felsőoktatás támogatásának fontosságát, ha a végrehajtás ezzel
ellentétes. Kérték, hogy a nem akadémiai, költségvetési támogatásban
részesülő egyéb kutatóintézetekkel is mindenütt külön foglalkozzon a
szóban forgó előterjesztés.
Mádl Ferenc a találkozó végén összefoglalóan elmondta, hogy a tudománypolitikai irányelvek a kormány elvi filozófiáját kívánja rögzíteni.
Világossá akarják tenni, hogy - az ipari és agrár - kutatóintézetekben az
állami jelenlét továbbra is szükséges. Nem látják szükségesnek új, kutatással foglalkozó minisztérium létrehozását, s az akadémiai kutatóintézeteket sem felszámolni nem akarják, sem a felsőoktatásba integrálni nem akarják.

Az MTA rendkívüli
közgyűlése
Az MTA rendkívüli közgy űlésén a Szószóló lapzártája után -, 1992.
december 1-jén, Kosáry Domokos
elnök a közgy űlés összehívásának
szükségességét a Pénzügyminisztérium több évre szóló egyre
nagyobb mérték ű pénzügyi elvonást
kilátásba helyező tervezetével, illetve az akadémiai törvénytervezet
parlamenti napirendre tűzésével indokolta. Az akadémiai intézetek a
m ű ködő képességük határához
érkeztek, és félő, hogy a kutatók
létszámcsökkenése hamarosan eléri
a kritikus határt. Az MTA kiemelten
kívánja támogatni a megromlott
egészségi állapotú akadémikusokat
és a pályakezdő fiatalokat. (Atheneum alapítvány létrehozására kér
kormányengedélyt az MTA.)
A BME rektora a tanszéki kutatócsoportok fenntartásának szükségességét azzal is alátámasztotta,
hogy itt van lehetőség arra, hogy a
nyugdíjas akadémikusok nyugdíjkiegészítésként dolgozhassanak.
Elfogadták, hogy egy ad hoc bizottságot hoznak létre, amelynek az
a feladata, hogy kidolgozza az
akadémia jövőképét, az MTA és a
kutatóintézetek feladatrendszerét.
Szelényi Iván indítványára elfogadták, hogy az MTA hozza létre a
Külföldön Elő Magyar Tudósok Kutatási központját, valamint elhatározták, hogy a kiemelkedő tudományos
teljesítményt nyújtó tudomány doktorai számára Eötvös József Koszorú nevű kitüntetést alapítanakl.
(A Szószóló következő lapszámában
részletesen visszatérünk az MTA
rendkívüli közgyűlésén történtekre.)

Ingyenes
jogsegélyszolgálat
a TUDOSZ-irodában
minden szerdán
16-19 óra között.
Előzetes
bejelentkezés
az 138-4287-es
telefonon.

ponttal indokolható esete az ideiglenességnek. Mégpedig az, hogy egy
kutatónak be kell bizonyítania a
kutatói munkakör betöltésére való
alkalmasságát. Amíg ő nem bizonyította, hogy alkalmas a tudományos
kutatói pályára, a munkáltató sem
kényszeríthető , hogy határozatlan
időre alkalmazza őt. Nos, a Kjt. erre
a szempontra is gondolt, amikor a
22. paragrafusban a gyakornoki
munkakörről, mint határozott időre.
maximum három évre szóló közalkalmazotti jogviszonyról rendelkezett. Ennek fényében nem
véletlen, hogy a határozott idej ű
munkaviszonyban foglalkoztatott
kutatók közül csak a tudományos
munkatársi besorolásban lévőkről
írok, mert az ő esetükben a legsérelmesebb a Kjt. alkalmazásának
megtagadása.
A régi jogszabályok szerint a kutatói „szamárlétra" alsó fokán a tudományos gyakornok állt (kétéves
szerző déssel), aki feljebb lépve
hároméves szerződéssel tudományos segédmunkatársi, majd ötéves
szerz ő déssel járó tudományos
munkatársi besorolást kapott. Ez
addig volt hosszabítható, amíg a
kutató főmunkatárssá nem avanzsált, és ezzel megkapta a határozatlan idejű munkaviszony kiváltságát. A munkatársi besorolás a
maga határozott idejével tehát ösztönzött a kandidátusi fokozat megszerzésére, mert ez a határozatlan
időre szóló főmunkatársi besorolás
feltétele volt. A Kjt. - sajnos, vagy
nem - nem ismeri a tudományos
fejl ődésre ösztönzésnek a formáját.
A Kjt. szellemében azt kell mondanunk, hogy aki kutatói mukakörben
letöltött kettő-három évet (ami öszszességben megegyezik a határozott időre engedélyezett öt évvel),
az már alkalmasságát bizonyította,
ha pedig alkalmatlannak bizonyult,
jogviszonya megsz ű nik. A jogviszony továbbra is határozott idejűkénti fenntartásának törvényi indoka jelenleg nincs.
Az akadémiai főtitkári utasítás
hatályon kívül helyezése óta természetesen lehet őség volt a
munkatársak határozatlan idő re
történő besorolására is. A lehetőség
a Kjt. hatálybalépésével kényszerré
vált. Az akadémiai kutatóintézetek
vezetői körében azonban elterjedt
egy olyan - kontra legem - értelmezés, miszerint a határozott idejű
munkaviszonyokra - azok lejártáig nem kell alkalmazni a Kjt. vonatkozó
szabályait. Mire hivatkoznak? A
Munka Törvénykönyve 205. paragrafusára, amely szerint a Kjt. hatálybalépése előtt létesített munkaviszonyból származó igényre az igény
keletkezésekor hatályos jog az irányadó. Ezt értelmezik úgy, hogy keletkezésekor a munkaviszony határozott idejű volt, tehát az is marad,
mindaddig, amíg le nem jár, mert a
munkavállalónak csak erre van

igénye. Ha ez az értelmezés jogszerű volna, akkor a munkaviszonyból származó minden igényre alkalmazni kellene. Így például a szabadságot a régi Munka Törvénykönyve
szerint kellene megállapítani és kiadni, a túlmunkára, a pótlékokra, a
munkaviszony megsz ű nésére,
együtt az összes munkajogi igényre
a régi szabályok lennének irányadók. Ezt senki sem állítja, viszont
azt sem lehet kijelenteni, hogy a
munkaviszony keletkezésére a régi
szabályok, a megszű nésére pedig
az új szabályok alkalmazandók. Az
MI. 205. paragrafusa egy általános.
minden jogban ismert garanciális
szabályt fogalmaz meg. A lényege
az, hogy az igényérvényesítés tekintetében az anyagi jogi szabályok
közül az igény keletkezésekor hatályban lévő - tehát a korábbi -, az
eljárási-jogi szabályok közül pedig
az igény érvényesítésekor hatályban
lévő - tehát a későbbi - jogszabályt
kell alkalmazni.
A közalkalmazotti jogviszony a
kinevezéssel jön létre. A kinevezési
okmányt mindenki számára el kell
készíteni, már csak azért is, mert
az olyan adatokat tartalmaz, amelyek nem biztos, hogy a korábbi
munkaszerződésben szerepelnek. A
kinevezési okmányban nem lehet
például kikötni a jelenlegitől teljesen eltérő munkaterületet, feladatkört, munkavégzési helyet (laboratóriumok, telephelyek stb.), általában nem lehet - a munkavállalóra
lényegesen kedvez őtlenebb feltételeket megállapítani, hiszen a
garanciális szabály lényege éppen
az, hogy megszerzett jogainak újabb
jogszabály általi csorbításától senki
ne tartson.
A közalkalmazotti törvénynek a
tudományos kutatókra vonatkozó
készülőben levő végrehajtási rendelete egyetlen mondatos szabállyal
véget vethetne a törvénysértő értelmezés lehetőségének, ha a Kjt. 87.
paragrafus 1. bekezdéséhez f űzhető
végrehajtási szabály kimondhatná,
hogy a Kjt. 21. paragrafus 2. bekezdését kell alkalmazni a Kjt. hatályba lépésének id őpontjában
határozott id őre szóló közalkalmazotti jogviszonyra is. Ez értelmező szabály lévén nem nélkülözhetetlen a törvény végrehajtásához, de a munkavállalókat
védené. Hiányában a szakszervezeteknek kell odafigyelni, hogy a
Kjt. végrehajtása során a tudományos munkatársakat sújtó és a Kjt.
szabályainak szellemében valóban
méltánytalannak is minősülő helyzet.
amely a határozott id ő re szóló
munkaviszonyukból fakad, felszámolásra kerüljön. Elképzelhető
lenne, olyan közalkalmazotti törvény
is, amely a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyra épül - és
ennek a tudományos kutatásban lehetnének is akceptálható indokai -, de
a Kjt. nem ilyen törvény és ezt tudomásul kell venni.

Állásnélkülieknek

Önsegélyező szervezet állásnélkülieknek
Budapesten, az I. kerület Donáti utca 35-45. szám alatt bérelt helyiséget a diplomás munkanélküliek elhelyezkedését segítő, önsegélyező
szervezet. Ezt november végén, a Lares Alapítvány és a Fővárosi Munkaügyi Központ közös sajtótájékoztatóján jelentették be.
Az alapítvány, a több évtizedes amerikai tapasztalatok felhasználásával
hozta létre az els ő hazai önsegélyez ő irodát. Kisebb csoportokkal indították a képzést, felkészítést, a tervek szerint az irodához egyidejűleg majd
mintegy 100 állásnélküli tartozhat.
A tagok 4 hetes képzésen vesznek részt, ezt követően bekapcsolódnak
az újabb belépők oktatásába, vagy marketingmunkát, álláskiajánlást, adatfeldolgozást, adminisztratív munkát végeznek. Erre minden héten két
munkanapot fordítanak, további három napon pedig saját álláskeresésükkel
foglalkoznak, az előre meghatározott terv szerint. Ehhez használhatják az
iroda számítógépparkját, telefonját, telefax berendezését. A munkanélküli
diplomások így akár hónapokig hasznos, értelmes elfoglaltsághoz jutnak.
Azok a tagok, akiknek sikerül elhelyezkedniük, nem szakítják meg kapcsolatukat a csoporttal, segítik azokat, akik még nem találtak állást. Az
Amerikában alkalmazott forma szerint az iroda mű ködését előre kell
megfinanszírozni, ám az álláshoz jutó tagok a költségek egy részét viszszafizetik.
A négyhetes felkészítés keretében főként az álláskereső-készség fejlesztésére koncentrálnak. Feltérképezik az egyéni szakmai teljesítményeket, képességeket, próbákat végeznek a leendő munkaadóval való
kapcsolatteremtésre, a bemutatkozó beszélgetésekre. Begyakorolják,
hogyan használható fel céljaik elérésére saját kapcsolatrendszerük.
Készséget alakítanak ki a szorongások, feszültségek feloldására.
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Szathmáry Eörs - Vekerdi László

Dunaszaurusz: Mítosz vagy kompromisszum?
(Folytatás az 1. oldalról)
utáni békeszerződés következtében - a pozsonyi hídfő már nincs
birtokunkban, ennek technikailag
semmi akadálya nincsen.
12. Magyarország a hágai
Nemzetközi Bírósághoz fordul.
Botorság abban reménykedni,
hogy ott a mi javunkra döntsenek
(az üzembe helyezés teljes elhagyásával), hiszen:
a) Lásd 6. pont. Ha nincs még
C-variáns sem, akkor nincs hol
hajózni. Nincs fogalma a kor követelményeiről annak, aki a bárkákra
való átrakodást javasolja ilyen
esetben.
b) A Nyugat úgy fél az itteni
konfliktusoktól, mint ördög a szenteltvíztől. Attól méginkább, hogy
egyértelmű en elmarasztalja az
egyik vagy a másik felet; függetlenül attól, hogy mi az igazság. Alljon itt néhány („esettanulmány"
érvényű ) recens példa;
- A marosvásárhelyi pogrom idején a „pártatlan" angolszász sajtó
„a román és a magyar csőcselék"
összecsapásáról beszélt.
- Az archetipikus fülemüle-pör a
pozsonyi labdarúgómeccs után
(első fokon): mindkét fél fizessen
be 15 ezer svájci frankot a futballszövetség kasszájába. „(Jobb
felől üt) nekem fütyöl, (Bal felől
üt) nekem fütyöl: Elmehetnek."
(Lásd Tiszatáj, 1992. 7. sz.)
- A „háborúba ájult" Bosznia
esete az ENSZ-szel és az Európai Közösséget. Pedig ott
„határkérdés" nem egy folyómeder áthelyezése. S nem folyót
tereltek el, hanem emberek
százezreit terelték határokon túl,
és ezreit „terelik át" a túlvilágra.
13. Ha a Nemzetközi Bíróság
kompromisszumot javasol, s ezt
mindkét fél elfogadja. Kezdhetjük
újra a 7. pontnál, tetemes késéssel, és lényegesen kedvezőtlenebb tárgyalási helyzetből.
14. Ha a Bíróság nem dönt,
vagy netán a C-variáns mellett
dönt (s volt már egy-két nemzetközi döntés a kárunkra ebben a
században...), akkor még mindig
köthetjük az ebet a karóhoz:
például demonstratív harcias
kardcsörtetésbe kezdhetünk. Ám
ez esetben a következőket kell
megfontolni.
Tekintetbe véve, hogy kis
nemzet Szlovákia, nem egészen

elképzelhetetlen, hogy akadna Magyarországon politikus, aki vállalná az
erélyes fenyegetőzést. Csakhogy ennek első komoly jeleire nyomban föltámadna a Kisantant, s Magyarországot „agresszornak" kikiáltva
elkezdődne a „rendteremtés".
A fenyegetőzés kimenetelétől teljesen függetlenül Magyarország megszűnne a „stabilitás szigete" lenni.
Fuccs a kialakított „image"-nak. A
tőke úgy menekül ki az országból,
hogy csak úgy porzik.
15. C-variáns megvalósulása esetén a politikából teljesen függetlenül
pótlólagos nagyberuhzást kell eszközölni a Szigetközben, hiszen a
környék kiszárad. Rendkívül fontos
megjegyezni, hogy ez a gond kisebb, de növekvő mértékben - a vízlépcső től függetlenül is fönnáll. A
fels ő -dunai vízlépcs ő k miatt alig
érkezik már hozzánk kavics (minek
következtében a Duna egyre mélyebbre vágta magát medrébe). A
meder folyamatosan mélyül, egyre
kevesebb vizet kapnak az ártéri erdők. Ezt a gondot a már megépült
dunakiliti rendszer (az időközi áttervezések következtében) enyhíteni
képes, de persze csak akkor, ha nem
a C-variáns valósul meg.
16. A C-variáns miatt markánsan
fog jelentkezni a legrosszabb formában mindaz a sok baj, ami ellen a
környezetvédők oly hevesen és kitartóan küzdöttek.
Mindezeket egybevetve nem túlzás
tán megállapítani, hogy a C-variáns
megépítését mindenképpen a magyar
fél által kezdeményezett, értelmes
kompromisszumot kereső kétoldalú
tárgyalásokkal kell megakadályozni.

A lehetséges
kompromisszum feltételei
17. Bármilyen komolyabb üzemeltetés előtt alapos mű szaki ellenőrzést
kell végrehajtani. Ha pl. a bősi gát
ereszt, vagy instabilis, akkor nincs
miről tárgyalni. A dolog természete
folytán ezt az ellenőrzést csakis független szakértőkre szabad bízni.
18. Ha a mű szaki állapot elfogadható, akkor üzembe kell helyezni
a dunakiliti mű vet, miáltal a C-variáns
elkerülhető.
19. A bősi erőmű csúcsra járatását
ki kell zárni, első sorban környezetvédelmi okokból. Le kell továbbá szögezni, hogy újabb vízlépcső,
se Nagymarosnál, se másutt, soha,
semmilyen indokkal nem épülhet.

Hozzászólás Sajátos szemszögből
A Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer (BNV) tervezésének hosszú évei
alatt alapvető kutatások és vizsgálatok maradtak el. A beruházó számos - a megoldandó feladatokban illetékes szakterület bevonása és
közreműködése nélkül készítette a programot és terveket.
A közelmúltban - nagy késéssel ugyan - magyar oldalon megkezdődött
az állapotfelmérés és modellalkotás néhány feladatának megoldása a
magyar-(cseh)szlovák közös Duna-szakasz térségében.
E téren azonban igen nagy az elmaradás! Míg a „Mű" megépítésének
megokolására igen nagy anyagi erőforrásokat biztosítottak, addig napjainkig nincs interdiszciplináris kutatássorozat az ökológiai-környezeti
károk teljes számbavételére. Ez a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt is
hátrányunkra lehet. Az el nem végzett kutatásokért vajon ki a felelős?
Amíg a BNV felépítését indokló anyag önmagában több mint 100 kg
papíranyag, addig a környezeti károkról készített összefoglaló jelentés
mindössze 70-80 oldal terjedelmű. (Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy mindössze ennyi a kutatási anyag.)
Mindez megkérdőjelezi annak a lehetőségét, hogy korrekt módon
támasszuk alá - az egyébként helyes - magyar álláspontot.
Az MTA évekkel ezelőtt egy pontos tervet készített, hogy kinek mit
kell kutatnia és mennyiért, illetőleg mikorra.
Ebben az összes érintett intézmény részt vett volna. Véleményem
szerint ennek a munkának elvégzése ma is időszerű!
Ezzel szemben jobb esetben kutatók végeztek vizsgálatokat csekély
pénzekért, de többségében a „zöld mozgalom szakértői" igyekeztek
feltárni a környezeti károk okait.
Másik lehetőségként az kínálkozott, hogy más címen végeztek a BNVvel összefüggő vizsgálatokat, pl. „Kisalföld-kutatás" címén.
Úgy gondolom a rendszerváltozás után 2-3 évvel ez már tarthatatlan.
Számos kutatóintézet bevonásával az MTA javaslatát meg kell valósítani.
Természetesen ehhez az anyagi eszközöket is biztosítani kéne!
Hazánkban jellemző gondolkodásmód, ha adódik egy tudományos
probléma, azonnal külföldi szakértőkhöz fordulunk.
Azelőtt Keletre, ma Nyugatra tekintgetünk. Hazánk kiváló kvalitású
kutatókkal rendelkezik. Számos területen előbb indultak természettudományos kutatások, mint Nyugaton.
Emellett a magyar tudomány se mondhat le arról, hogy modellezzen
egy olyan területet, ahol ilyen nagy mértékben beavatkoztak a természet
viszonyaiba. Ezért helyes, hogy nemcsak nyugati kutatók végeznek
vizsgálatokat a térségben, melyet aztán mindkét érintett fél, mint objektív eredményt elfogadva: nem is beszélve a tudomány részrehajlásáról.
(„Egy kicsit ide, egy kicsit oda is.")
A BNV kérdésében többnyire politikusok és a zöld szervezetek
képviselői nyilatkoznak.
Jó lenne, ha a szakkérdésekben szakemberek is szót kapnának, hisz
e témakör sokunk számára elsősorban szakmai kérdés.
Budapest, 1992. november 24.
Farkas Péter főtanácsos
Országgy űlés Környezetvédelmi Bizottsága

SZÓSZÓLÓ
20. Megfontolandó, hogy a
kompromisszum kötése valószín ű leg összekapcsolható a
szlovákiai magyar kisebbség
sorsának kedvez ő bbre fordulásával, a két állam kapcsolatának várható javulása következtében.

A kompromisszum
előnyei
21. Elhárul az akadály a dunai
teherhajózás útjából (v. ö. 6. pont).
22. A dunakiliti tározó tűrhető
szinten tarthatja a Szigetköz vízellátását (v. ö.15. pont).
23. Ennyi tömérdek beruházás
után - mely szinte csak atombombával lenne eltüntethető - valami
gazdasági haszon is származhat
a villamos energia termeléséből. Ellenkező esetben pedig tetemes
összegű kártérítés réme fenyeget.
24. Megvalósul egy ökológiailag elfogadható állapot. Ezzel szemben a C-variáns nyilvánvaló katasztrófát jelent. A
kompromisszumos megoldás
(v. ö. 19. pont) ellen felhozható
szinte egyetlen komoly ökológiai
érv a víz elalgásodásának és a
vízminőség romlásának veszélye. A magyar limnológia sok
évtizedes tapasztalatai alapján
ez a veszély nyilván idejekorán
diagnosztizálható és kivédhető
lesz. A Balatonban, mely igen
sekély tó, és a víztömeg kicserélő dése is igen lassú (jóval
lassúbb mint a dunakiliti víztároló várható kicserélő dési
üteme), sem öltött még (az egy
Keszthelyi-öböl kivételével) aggasztó mértéket az algásodás.
25. Alapvető javulás állhat be
a magyar-szlovák viszonyban,
kedvez ő hatással a magyar
kisebbség helyzetére (v. Ó. 4.,
5. és 20 pont:). de tán a „Visegrádi Hármak" egész jövőjére
is. A kompromisszum-készséget
nyilván a Nyugat is méltányolná
(v. ö. 6., 11b. és 14. pont). S
aztán egy megenyhült, nyugateurópai szintre szelídült politkai
légkörben újra a korrekció illetve
az optimalizáció kérdéseiről.

A cselekvési tér
korláta
A sikeres vagy legalábbis
felelős politika valószínűleg mindig a lehető legkisebb rossz
választásának a mű vészete volt.
Igy gondolta ezt már Thuküdidész (lásd II. Könyv 61. pont),
és ilyeténképpen gyakorolta
Bethlen Gábortól de Gaulle
tábornokig és Tatcher asszonyig az újkori Európa szinte valamennyi eredményes politikusa.
A legkisebb rossz választása
azonban nagyon nehéz feladat,
mert soha nem egy elvont
diplomáciai vagy ideológiai
„játékban" kell dönteni, hanem
különféle racionális és irracionális
erők roppant bonyolult terében.
Épp ezért a lehető legkevésbé
rossz döntést többnyire csak
egymást követő és korrigáló
döntések sorozatával lehet megtalálni. Ezek során a nagyobb végső kár elkerülése végett vállalni kell
tudni - és merni - átmeneti károkat. Márpedig a pillanatnyi kár
gyakran könnyen a legnagyobbnak
látszhat, felizzó indulatok esetén a
vállalása akár „árulás"-nak; lásd
Lippa és Jenő vára, vagy Algéria
feladása. Ahhoz, hogy a politikus
valamennyire is tisztán lásson, el
kell tudni különítenie a bonyolult
cselekvési térben kölcsönható
erőket, s meg kell keresnie
kölcsönhatásukban a lehető
legkisebb rosszra vezető
kombinációt. Ugyanez érvényes a
politikába avatkozó környezetvédőkre és ökológusokra; nem
elég a tisztesség és a jószándék,
hiszen - mint tudjuk - a pokol tornáca is jó szándékkal van kikövezve.
Aki politikába ártja a kezét, annak
politikusként kell viselkednie. Es
valamirevaó politikusnak ismernie
kell a cselekvési tér korlátait. Az
ökopolitikus pontosan ugyanúgy
csak és csupán a lehető legkisebb
rosszra törekedhet, mint bármiféle
más politikus. E tekintetben a Dunaszaurusz kérdése Amazónia
roppant őserdeinek a gondjaihoz
hasonlítható: mindkét esetben, politikai, etnikai, gazdasági, közlekedési, műszaki és mezőgazdasági
problémák egyidejű megoldása a
feladat.
Egy-egy aspektusra koncentrálva tán lehetne legjobb megoldást
találni, ám a komplex cselekvési
tér megadott korlátain belül az optimális kompromisszum az elérhető
maximum.
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Mi lesz veled, magyar tudomány?
Mentőöv vagy kegyelemdöfés?
(Folytatás az 1. oldalról)
legalább az 1992. évi - eredetileg tervezett! - szinten maradjon a tudományos kutatás költségvetési támogatása. Mert, ha folytatódna az elvonás, az minden bizonnyal megadná a „kegyelemdöfést" a kivérzett és
legyengült kutatási szervezetnek. És akkor - Kosáry professzor komor
jóslata szerint - országunk nem is a harmadik, hanem a negyedik világ
felé csúszna tovább a lejtőn...
A kerekasztal-beszélgetés végén a jelenlévők elhatározták, hogy kutatókból és a magyar tudomány helyzetéért felelősséget érző szimpatizánsokból megalakítják a Kezdeményezés a Magyar Tudomány
Védelmére elnevezésű társaságot, amely feladatának tekinti a hazai tudományos eredmények népszerű sítését, társadalmi elismertségének
növelését, valamint protestálnak a megfelelő anyagi háttér biztosításáért.
A társaság szervezését a két tudományos szakszervezet magára vállalta.
F. S.

„Azt kérném a képviselőktől"
Bata Lajos hozzászólása a „kerekasztal"-tanácskozáson
Azt kérném a képviselőktől, hogy érjék el a Parlamentben, hogy a tudományos kutatásra jelenleg adott költségvetést rögzítsék le - például német márkában -, ezt tovább ne csökkentsék. A pályázati pénzeket (OTKA stb.) a lehetőségek szerint növeljék, támogassák a tudományos alapítványok létesítését.
Ennek fejében a jelenlegi tudományos költségvetési szféra vállalná. hogy
intézményrendszerét, tudományos struktúráját az Európai Közösségéhez igazítja, azaz a tudományos szférát kompatíbilissé teszi.
Ennek jelentőségét abban látom, hogy egyrészt a további fusztrálódást talán
leállítja. a munkát (és szervezeteket) tervezhetővé, a pénz hasznosítását effektívebbé tenné, másrészt a tudományos szféra átszervezésének irányt adna.
Ezzel ki lehetne küszöbölni a jelenlegi struktúra ellenállását az átalakítással
szemben,. a tudományos szférába belebeszélők korlátait is megszabná.
A mai tanácskozással is felfigyelhettünk arra, hogy a hazánkban is kétféle
intézettípus létezik. Az egyik, amely teljesen költségvetési támogatásból, és
(OTKA-) pályázatokból is, és megismerő (alap)kutatást végez. Nevezzük ezt
„A" -típusú kutatásnak. Ilyen típusú kutatás nyugaton is van, ezek akadémiákhoz - vagy Németországban a Max Plank Geselschoft-hoz - tartoznak.
A másik intézettípus költségvetésének kb. 30 százalékát kapja a költségvetésből, a többit szerződések teljesítésével szerzi be. Ennek az intézménytípus-nak is meg van a nyugati megfelelője pl. Németországban a Frannloffer
Geselnhaft. Nálunk is megindult ennek szervezése az ipari kutatóintézeteknél,
ezt a Bay Zoltán Alapítvány támogatja. Nevezzük ezt az intézményt „B"típusnak.
Mindebből az következik, hogy magukra az intézetekre lehetne bízni, hogy
a jelenlegi támogatással melyik típushoz akar (vagy tud) tartozni.
Az „A"-típushoz való tartozás feltétele a hazai és nemzetközi megmérettetés
vállalása, megismerő kutatási végzése és teljes nyitottság a társadalom, de
különösen az oktatás felé (graduális és postgraduális fokon egyaránt). A „B"típusú intézmények, elsősorban hazai intézmények (oktatás) és a vállalkozások felé nyitottak. Arbevételének jelentős részét innen szerzik be.
Ennek az átalakulásnak legnagyobb akadálya a nosztalgia, a mindenáron
való költségvetéshez, akadémiához tartozás. Az nyilván való, hogy azok az
akadémiai intézmények, amelyek fennmaradásukat nagyobb részt szerződésekből biztosították (valójában .,B"-típusúak) ezt igazságtalannak tartják, a teljes
fennmaradásukat a költségvetésből várnak. Én egyaltalán nem érzem azonban, hogy a kutatástámogatás ilyen mérvű növelésének egyáltalán valami
esélye lenne egyrészt, másrészt pedig nem hiszem, hogy az akadémiai elosztási rendszerben ezt az igényüket érvényesíteni is tudják. Jobb az intézménytípus közötti egyértelmű választás, mint a további fusztrálódást.
Jelenleg az akadémiához tartozó, de „B"-típusú tevékenységet folytató intézeteknek vagy azok egy-egy csoportjának természetesen továbbra is meg
lenne az a joga, hogy ..A"-típushoz tartozzon (ezért is neveztem az „A"típusút nyitottnak), hogy az „A"-típusúakénál jobb nemzetközi szinten is várható
alapkutatási eredményt ér el, ebben az esetben az „A"-csoportból valamelyik
kiesik (a rendelkezésre álló támogatás változatlansága esetén).
Tudom, hogy ezt az új rendszerezést sokan ellenzik. Azt is tudom, hogy
ezek azok, akik valamelyik kiváltságuk elvesztését féltik, de azt hiszem ezeknek
a kiváltságoknak az értéke ma már elég formális.

Egy felújítás viszontagságai
„A kerületi ülésen beszéltem; minden honfitársamat ellenségemmé tettem" - 1825. november 3-án, gróf Széchenyi István ezt az
egyetlen mondatot írta a naplójába. A pozsonyi országgyű lésen
elmondott beszédérő l tesz említést, ahol birtokainak egyévi
jövedelmét ajánlotta fel egy magyar nyelvet ápoló. tudós társaság
megalapítására. Időközben eltelt 167 esztendő, s az első felajánlás
után, kerek 40 év múlva átadott Magyar Tudományos Akadémia
épülete híven tükrözi az elmúlt másfél évszázad változásait. Regényt lehetne írni róla, amelynek utolsó fejezete napjainkban zajló
rekonstrukció volna.
Szakemberek azt mondják, hogy egy épület „lelakottá" válik,
amikor olyan állapotba kerül, mint az Akadémia székháza. Már 1975ben tervezték, hogy el kell végezni a teljes épületgépészeti rekonstrukciót, ám a tervezés során kiderült, hogy ez csak az épület részleges kiürítésével oldható meg. Különösen a könyvtár elhelyezése
okozott gondot, ezért csak három évvel ezelőtt tudták elkezdeni az
első ütemben elvégezhető munkákat. Három évvel ezelőtt úgy nézett
ki, hogy 500-550 millió forintból megoldható a rekonstrukció első
szakasza, mostanra viszont ez az összeg 630 millió forint lett - ami
az infláció ütemét tekintve nem is túl nagy eltérés. El is készültek
az épület felének felújításával, kezdődhet a második szakasz, illetve az időközben tervezett „köztes állapot" munkálatai. Hosszas
lenne felsorolni azokat a műszaki megoldásokat, amelyek során a
beázott tetőszerkezet, az elavult villamos hálózat, a fű tési rendszer,
s a vízvezeték-hálózat megújul, az épület külső és belső formája
kicsinosodik.
Pénzszűke világunkban - különösen, ha kultúráról, tudományról
van szó -, egyetlen válasz divatozik, a nincs. Akadémiai intézetek
sora puszta létezésért kiállt, ilyen helyzetben minden garasnak óriási
a keletje. S az Akadémia épületének további rekonstrukciója bizony
nem fillérekbe, de évenként legalább 200 milló forintba kerül. Ha a
költségvetés nem segít, ezt az összeget saját zsebből bajos lesz
„kigazdálkodni".
Amikor külföldi turisták hazánkba készülnek, az utazási irodák
felhívják figyelmüket a Magyar Tudományos Akadémia székházára,
az ottani látnivalókra. Pillanatnyilag csupán az előcsarnokba mehet
be az idegen, ahol gyönyörködhet Holló Barnabás dombormű vében,
amely Erzsébet királynét ábrázolja Deák Ferenc ravatalánál. (Négy
évtizedes „számű zetés" után tért vissza az eredeti helyére ez a
műalkotás, hiszen az ötvenes években, s utána is, nemkívánatos
látnivalónak hirdették a hajdan népszerű magyar királyné alakját.)
Lotz Károly freskója még felújításra vár, az egész Duna-parti
épületrésszel együtt. Mint amikor egy háznak két gazdája van, akik
nincsenek beszélő viszonyban, olyan képet fest jelenleg az épület:
az egyik fele ragyog, a másik jobb időkre vár. Es mivel a történelmi
nevezetességű székház állapota nem csupán az Akadémia belső
ügye, remélhető, hogy a fő város és az ország is magáénak érzi
további sorsát. Ha már Széchenyi grófot nem lehet feltámasztani,
hogy áldozzon ismét mű ve megmentésére.

SZÓSZÓLÓ
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(Hadi)tudósítás
Az Érdekegyeztető Tanács munkájáról
Kuti László idestova két esztendeje vesz részt az - Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében - az
Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről"
Az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) részére november 20-ával eljött a „nagy
hétvége". Ugyanis a plenáris ülését már eleve többnaposra terveztük
úgy, hogy szükség esetén vasárnap is tárgyalunk. A nekirugaszkodást
erősítette, hogy mindhárom tárgyalópartner a megegyezés szándékával
jött.
Az előkészületek méltóak voltak a megtárgyalandó kérdésekhez. A hat
nagy szakszervezeti szövetség (ASZOK, ESZI, Liga, MSZOSZ,
Munkástanácsok, SZEF) előre egyeztette álláspontját, amelyek mellett végig kitartott. (A Szolidaritás nem értve egyet a hatokkal továbbra is a saját
utjat járva megmaradt a különállás mellett.) A kormány, változtatva korábbi ÉT-politikáján, szintén rendkívül komolyan vette a tárgyalásokat, amit
fémjelzett, hogy a Kupa Mihály pénzügyminiszter vezette tárgyalóküldöttségnek még egy miniszter, Kiss Gyula a munkaügyi tárca vezetője
és több államtitkár is tagja volt. Delegációjuk rendelkezett mindazon felhatalmazásokkal, amelyek szükségeltettek a megegyezéshez. A harmadik
fél, a munkáltatók képviselői a szokásos egységüket mutatva most is
komoly és tekintélyes tárgyalóküldöttséggel jelent meg a plenáris ülésen.
A nagy „összecsapást", mely a szakszervezetek által javasolt követeléscsomag mentén zajlott, mégpedig annak tudatában, hogy mindhárom
fél tudta a csomag csak egészben fogadható el:
1. Foglalkoztatáspolitika
2. Bérek
3. Társadalombiztosítási ellátások, szociális támogatások
4. Adórendszer
5. A költségvetési intézmények működési feltételei
6. A szakszervezeti megállapodások elfogadása és tiszteletben tartása.
A mintegy 30 órán át tartó péntek-szombati tárgyalássorozatot kemény
összecsapások, heves viták, hosszú szünetek és komoly oldalon belüli és
oldalak közötti egyeztetések jellemezték. Mindhárom tárgyalófél körömszakadtáig védte álláspontját, hogy szükség esetén rugalmasan engedve belőle,
végül elérje a kívánt eredményt. De erre az engedékenységre és
keménységre nemcsak a felek között, hanem az oldalon belül is szükség
volt. Ugyanis egyetértve a követelések fő vonalaival, a részleteket már az
eltérő érdekek fűszerezték, s bizony itt is követelni és engedni kellett. A
munka azonban meghozta gyümölcsét, hiszen vasárnap hajnali két óra
körül sikerült egy olyan megállapodást aláírni, mellyel végül is mindenki, ha
nem is teljes mértékben, elégedett lehetett. A megállapodás teljes szövege
a Magyar Közlönyben megjelenik, ezért csak a legfontosabb részeket idézzük
fel.
...A munkanélküli-járadék 1993. január 1-jétől érvényes konstrukciója a
következő: a járadék folyósításának időtartama a járulékfizetési idő függvényében maximum egy év, amely két szakaszból áll. Az első szakaszban
- amely az időtartam egynegyed része - a járadék összege a korábbi
átlagkereset 75%-a, de minimum 8600 és maximum 18 000 forint.
A második szakaszban - amely az időtartam háromnegyed része a járadék összege a korábbi átlagkereset 60%-a, de minimum 8600
forint, és maximum 15 000 forint.
Az alsó határ nem vonatkozik az annál kisebb átlagkeresettel rendelkezők munkanélküli járadékára. (...)
Az Erdekegyeztető Tanács - az 1992. évi főbb makrogazdasági
folyamatok alakulására tekintettel - megállapodott az ez évi bérszabalyozás, megszüntetéséről...
Az ET elfogadta, hogy 1993-ban az általános forgalmi adó a következő feltételekkel kerüljön bevezetésre:
- a gyógyszerek és a lakosság által használt háztartási elektromos
energia 0 százalék adókulcsú;
- a lakásépítésnél, -vásárlásnál. -bővítésnél, valamint a lakással
kapcsolatos közmű vesítésnél az általános forgalmi adó visszatérítése
részlegesen fennmarad a következők szerint:
- a számla szerint kifizetett általános forgalmi adó összegének 60%a igényelhető vissza, lakásonként legfeljebb azonban
400 000 Ft,
a., építés és vásárlás esetén
200 000 Ft,
b., bővítés esetén
50 000 Ft;
c., közmű vesítés esetén
- a kedvezményes kulcs a beterjesztett törvényjavaslatban foglalt
mértéktől eltérően 6 százalék.

Olvasói levél
Az ÉT elfogadta, hogy a személyi jövedelemadó a következő
feltételekkel módosuljon 1993. január 1-jétől:
- a családi pótlék továbbra is adómentes marad. A jelenlegi havi
1300 Ft gyermekenkénti adóalap-csökkentő kedvezmény megsz űnik
és ennek helyébe gyermekenként havi 300 Ft adókedvezmény kerül
bevezetésre, egyidejűleg a családi pótlék gyermekenkénti összege
havi 150 Ft-tal emelkedik;
- a személyi jövedelemadóba 1993. január 1-jétől új elemként kerül
beépítésre havi 200 Ft-os mértékű, az aktív alkalmazotti körre vonatkozó, adóból levonható kedvezmény.
A munkavállalói oldal kezdeményezésére a természetbeni juttatások adómentes köre a következők szerint alakul:
- az üzemétkeztetésben 1000 Ft-os határig a juttatások köre,
- a munkaruha természetbeni szolgáltatása, illetve a munkaruha
utalványa,
- a munkavállaló és családtagja részére a munkáltató által biztosított utazási szolgáltatás,
- a Nemzeti Udülési Alapítvány által, valamint a munkáltató saját,
illetve bérelt üdülőjében biztosított üdültetés, és
- minden más természetben biztosított juttatás és szolgáltatás kivéve azok pénzbeni megváltását - adómentes.
A nők öregségi nyugdíjkorhatárának emelésére 1993. és 1994. években nem kerül sor. Az érintett korosztályok felkészülése érdekében
azonban már most meghirdetésre kerül, hogy a nők korhatára 1995.
január 1-jétől két évente 1-1 évvel emelkedik oly módon, hogy
meghatározott feltételek mellett az emelt korhatár előtt is nyugdíjba
lehet menni. (...)
Megállapodás született abban is, hogy 1993. július 1-jétől a résznyugdíjra
jogosultsághoz szükséges szolgálati idő minimum 15 év legyen.
A nyugdíjak 1993. évi átlagos emelésének mértéke 14 százalék. (...)
A tandíjkötelezettség bevezetésére az elfogadásra kerülő felsőoktatási törvénnyel összhangban és további tárgyalások során kialakítandó ösztöndíjrendszerrel, adó és hitelkonstrukcióvq1 együtt
kerülhet sor (...)
A szociális partnerek megállapodnak abban, hogy bérpolitikai intézkedésekre 10 Mrd Ft-ot indokolt elkülöníteni, melyet 1993. május 1.
hatállyal kell felhasználni, differenciált módon és mértékben. E keretből nem részesülnek a védelemben, az igazságszolgáltatási ágazatban dolgozók, valamint a felsőoktatási intézmények oktatói.
Kiemelten kell kezelni a köz- és szakoktatási, egészségügyi, művészeti,
közgyűjteményi-közművelődési és kutatóintézmények dolgozóit.
Az ágazatonkénti bérpolitikai intézkedés pontos mértékét a fenti
elvek alapján a KIÉT keretei között kell megállapítani.
Az esetlegesen működésképtelenné váló intézmények számára a
költségvetés központi tartaléka biztosít működési garanciát.
A hat szakszervezeti szövetség szeptember 10-ei megállapodásából kiindulva, a kormány és a szakszervezetek a következőkben állapodtak meg:
1. A kormány visszavonja a szakszervezetek közötti választásról, a
szakszervezeti vagyon megosztásáról szóló 6486. sz. tv-javaslatot.
2. A kormány november 30-ig olyan, a társadalombiztosítási önkormányzati képviselők választásáról szóló törvényjavaslatot terjeszt az Országgyűlés elé, amely szerint meghatározott feltételeknek eleget tevő országos
Szakszervezeti szövetségek, illetve velük azonos feltételeket teljesítő szakszervezeti választási szövetségek jogosultak listát állítani.
3. A kormány és a szakszervezetek egyetértettek abban, hogy az
1991. évi XXVIII. tv. módosítására vonatkozó törvényjavaslat tartalmában és a benyújtás módjában 1992. december 10-éig közös megállapodásra jutnak, amely alapján a kormány a törvényjavaslatot az
Országgyűlés elé terjeszti.
Végezetül néhány szó kiegészítő magyarázatot szeretnék fűzni a minket legjobban érintő fejezetről: a költségvetési intézmények működési feltételeiről. Mint
tudjuk a kormány kiinduló álláspontja a 0 százalékos bér és 0 százalékos dologi
automatizmus volt a költségvetési terület szinte egészére. (A védelem és az
igazságszolgáltatás, majd egy külön alku eredményeként a felsőoktatási intézmények oktatói számára a költségvetési terv komoly bérfejlesztést tartalmazott.) A 0 százalékos automatizmust természetesen a szakszervezetek nem
fogadhatták el. Ezt viszont a kormány nem tudta méltányolni azt állítva, hogy
nincs elegendő pénz a költségvetés „tárcájában". Végül kemény csata után,
elfogadva a kormány érveit is, engedve valamit a más területeken elért eredményekből, itt is megállapodtunk. Ennek értelmében kapunk egy sovány mértékű
bérfejlesztési lehetőséget.
A csomag részeként, bár dologi fejlesztést nem kapnak az intézmények, a
kormány garanciát vállalt a bajba jutott intézmények költségvetési megsegítésére.
Értékelve a két napot, véleményem szerint az ÉT legutóbbi ülésén született
megállapodás minőségi előrelépést jelent. Az ÉT legfontosabb eredménye az,
hogy megváltozott a kormány szakszervezeti politikája. Elismeri a hatok
egyezségét és a szakszervezetek megbékélésre való törekvését. Csak remélhetjük, hogy a jövőben ez a megállapodásra törekvés fogja jellemezni a szociális partnerek további tárgyalásait és megállapodásait.
Q-ti

Liba futurológia

Megfelelő tájékoztatás
három hónappal is eredeti álláspontjához ragaszkodott. A megegyezés
meghiúsulását követ ően azt közölte
a dolgozóval, hogy ,munkájára a mai
naptól nem tart igényt'.
A F ővárosi Munkaügyi Bíróság a
jogsegélyszolgálat keresetével
egyez ően megállapította, hogy a
dolgozó közalkalmazotti jogviszonya jelenleg is fennáll, ezért
kötelezte az Intézetet a változatlan
formában történ ő foglalkoztatásra,
az elmaradt illetmény és a
perköltség megfizetésére."
Írásunkra Szász Zoltán, az MTA
..A munkavállaló határozatlan
idej ű szerződését az Intézet 1992. Történettudományi Intézet igazgatóhejúnius 30-ára felmondta. A fel- lyettese reflektált. Levelében az alábmondás teljesen szabálytalan volt, biakat vetette fel: „Megértem, hogy
mert nem tartalmazta a felmondá- a TUDOSZ fontosnak tartja
si és a kötelez ő felmentési id őt, a közzétenni érdekvédelmi tevékenyfelmondás indoka sem volt valós. ségének eseményeit, ismertetni a
A felmondás után az Intézet a dol- jogsegélyszolgálat m űködését. Úgy
gozót - helyzetének rendezése vélem azonban, hogy az említett
nélkül - tovább foglalkoztatta. ügyben az lett volna a helyesebb
majd szeptemberben ez év de- eljárás, ha a vitás kérdésben
cember 31-ig szóló, határozott
tájékozódott volna, a másik fél'-nél
idej ű munkaszerz ődést kívánt vele
is. Munkahelyi konfliktusok esetén
aláíratni.
- akárcsak más jogi problémáknál Ezt követ ően fordult a dolgozó
a megfelel ő tájékoztatáshoz minda jogsegélyszolgálathoz. A megezek
ismerete szükséges."
egyezést keresve el őször az inSzász Zoltán levele kérdések özönét
tézet vezetéséhez fordultunk és
méltányos egyezségi ajánlatot indította el bennünk. Ezek közül hártettünk az ügy lezárására. A mat megosztunk olvasóinkkal.
1. Milyen - ki nem mondott - egyéb
munkáltató ezt nem fogadta el, és
a szabálytalan felmondás ha- kázusra gondolhatott vajon a levélíró,
táridejének lejárta után több mint amikor azt írta, hogy ,az említett ügyA Szószóló november havi
lapszámában Révész Márta
TUDOSZ-titkár tájékoztatta olvasóinkat arról, hogy a bírósághoz kellett fordulni, mert hiába
volt nyilvánvaló, hogy a
Történettudományi Intézet szabálytalanul kívánta megszüntetni egyik könyvtárosának
munkaviszonyát, az Intézet a
megegyezési szándékot is viszszautasítva, makacsul ragaszkodott álláspontjához. Erről az
ügyről az alábbiakat írtuk meg:

1992. DECEMBER
A Szószóló október havi
lapszámában „A nagy magyar gabonakör rejtélye" címmel fényképpel illusztrált terjedelmes dolgozatot közöltünk arról a két székesfehérvári középiskolás diákmesteremberről akik alaposan megleckéztették a honi UFO-lógusok népes
táborát. (Megjegyezzük: - e témakör
iránt a Szószólótól érdeklődött a
Times magazin, a New Scientics és
egy bostoni televíziós társaság.) A
gabonakör rejtélyét leleplező írásunkba bekeretezett ellenpontként
közreadtuk a Magyar Távirati Iroda
jelentését a Második Magyar UFOkongresszusról, amelynek főszereplője az Újvilágba szakadt hazánkfia, Keviczei Keviczky Kálmán, az
amerikai székhely ű lcufon
világhálózat alapítója, az UFO-kongresszus f ővédnöke volt.... Írásunkra dr. Del Medico Imre a, magyar
újságolvasók elő tt jól ismert,
„közéleti - sajtólevelező" reagált.
Tisztelt szerkeszt őség!
A napokban kezembe került a
Szószóló f. évi októberi száma (nem
lévén t. szakszervezetük tagja, de
tudományos dolgozó sem, véletlenr ől van szó, amit egyáltalán nem
sajnálok, mert lapjuk - úgy látom kiemelkedik a hasonló orgánumok
közül). Ebben a számban, a II. Magyar UFO-kongresszusról szóló
tudósításban szerepel a magyar
születés ű amerikai ufológus, Keviczky Kálmán neve. Engedjék meg, hogy
felhívjam figyelmüket a következ őkre:
Keviczky Kálmán közel 50 évvel a
második világháborúnak a szövetséges hatalmak által gy őzelmesen
történt befejezése után is megrögzött
náci. Ma is az a véleménye, hogy
Szálasi Ferenc nemzeti h ős, aki
helyesen járt el, amikor német támogatással a hatalomból eltávolította a fegyverszünetet megkötni
akaró Horthy Miklós kormányzót.
A mostani kongresszuson egy barátom megkérdezte Keviczkyt, hogy
fenntartja-e egy amerikai magyar lapban ismertetett fenti nézeteit,. igennel
válaszolt és a cikk másolatának
aláírásával er ősítette meg kijelentését. Az aláírott másolat barátomnál megtekinthet ő. Noha Keviczky Kálmán a kongresszus f ővédnöke.
aki még 1992-ben is Szálasi hívének
vallja magát, felajánlotta a magyar
honvédelem illetékeseinek az együttm űködést, remélem, hogy egyrészt az
ufológia tudománytalansága, másrészt nézetei okán nem állnak szóba
vele.
Szívélyes üdvözlettel:
dr. Del Medico Imre
A Szószóló szerkesztő ségében
megrendülve olvastuk dr. Del Medico levelét Keviczei Keviczky dicstelen múltjáról és szégyenletes mai
nézeteir ő l. Elő ször is azon
csodálkoztunk, hogy Magyarországra egyáltalán beengednek ma
ilyen alakokat, másrészt a kormány
által nagyrabecsült Magyar Távirati
Iroda a mai napig nem hívta fel az
újságszerkesztő ségek figyelmét e
kapitális őrületre.
(d.)

NÉZŐPONT

ben IS az lett volna a helyes
eljárás"? Más ügy(ek)ben, mikor,
hol, miben mulasztott a Szószóló?
2. Amikor a Fővárosi Munkaügyi
Bíróság döntését - kommentár nélkül
- leírtuk lapunkban, akkor még nem
találtunk rá „a másik félre", akinél
tájékozódhattunk volna. Sajnos azóta sem tudjuk, hogy egy bírósági
határozattal szemben ki képviseli a
másik felet?
3. Ha egyszer a Szószóló az MTA
Történettudományi Intézetében zajló
munkahelyi konfliktus bemutatására
vállalkozna, akkor természetesen
megjelenítenénk a munkáltató
érdekeit és szempontjait. Az
igazgatóhelyettes úr - a megfelelő
tájékoztatás etikai imperatívuszait
kielégítendő - szívesen látná-e a
Szószóló hasábjain az ügyben érintett munkavállalójuk véleményét is?
(d.I.)
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1992. november 11-én délelőtt dr. Tátrai Zsuzsa, az MTA Néprajzi
Kutató Intézet szakszervezeti titkára azért nem tudott elmenni a belső
józsefvárosi Puskin utca 4-be, ahol éppen a TUDOSZ Titkárok Tanácsa
ülésezett, mert éppen abban az időben ország-világ szeme láttára
boncolt fel egy Márton napi ludat a Magyar Televízió mű tő vé átalakított stúdiójában. A szerencsétlen kiszenvedett pára hófehér lúdmellcsontjából Zsuzsa mindannyiunknak igen hosszú és nagyon
kemény telet jósolt.
A neves néprajztudós kolléganőnktő l - a TUDOSZ nevében - kérjük, ha legközelebb ismét egy tojó vagy gúnár mészárlására szánná
magát, azt ne a média háborútól ájult televízióban vegye bonckés alá,
hanem nekünk mondjon belőle jövendőt. A kutatóintézeti munkavállalóknak adjon jótanácsot az eljövendő. 1993-as esztendőre.
ha akkor még lesz liba...
(dura),

