
Készüljünk a TUDOSZ-
küldöttgy ű lésre 

Tisztelt TUDOSZ-
tagok! 

Készüljünk közösen a 
TUDOSZ-küldöttgy ű lésre! 
Az elnökség és annak 
munkabizottságai termé-
szetesen elkészítik a szük-
séges beszámolót, a prog-
ramtervezetet, az esetle-
ges alapszabály-módosító 
javaslatokat. Ezeket az 
alapszervezetek id ő ben 
megkapják, hogy megvi-
tathassák azt, hogy tagsá-
gukkal közösen kialakít-
hassák véleményüket, 
hogy mindenki kell ő kép-
pen felkészülhessen. Miu-
tán mindenki nem lehet ott 
a küldöttgy ű lésen, viszont 
bárkinek lehetnek olyan 
gondolatai, amelyeket 
megosztana a TUDOSZ kö-
zösségével, t ő lük azt kér-
jük, hogy az észrevételei-
ket, az elképzeléseiket, az 
elvárásaikat vagy javasla-
taikat, véleményüket, bírá-
latukat osszák meg ve-
lünk! írják meg és küldjék 
el azokat a TUDOSZ-irodá-
ba vagy a Szószóló szer-
keszt ő ségébe lehet ő leg 
szeptember 10-éig, hogy 
közhírré tehessünk min-
den gondolatot! 

Tisztelt TUDOSZ-tagok! 
Az öt év elmúlása nem-

csak azt jelenti, hogy 
ennyivel öregebbek let-
tünk, hanem azt is, hogy a 
TUDOSZ választott tiszt-
ségvisel ő inek mandátuma 
lejárt. Küldöttgy ű lésünk 
egyúttal tisztújító is lesz. 
Ezt egy jelöl ő bizottság 
fogja el ő készíteni. A bi-
zottság munkája csak ak-
kor lehet sikeres, ha biz-
ton támaszkodhat az önök 
véleményére. Ezért kérjük, 
hogy jól gondolják végig, 
beszéljék meg, tegyenek 
javaslatot, hogy kiket lát-
nának szívesen a TUDOSZ 
elnökségében az elkövet-
kezend ő  ót esztend ő re! 
Kérjük jelöltjeik neveit jut-
tassák el a jelölő bizottság-
hoz! 

Együttm ű ködésüket el ő -
re is köszönjük! 

A TUDOSZ elnöksége 

SZÓSZÓLÓ 
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Tandíj csak a kötelező  alapkép-
zést meghaladó oktatási formák ese-
tén szedhető  — mondta Mád/ Fe-
renc m ű velő dési és közoktatási mi-
niszter egy sajtótájékoztatóján —, s 
lehetséges felső  határát is törvény 
szabja meg, de konkrét nagyság-
rendje intézményenként változhat. 

Polonyi István, a mű velő dési mi-
nisztérium f ő osztályvezet ő -he-
lyettese ismertette a négy elembő l 
álló kompenzációs rendszert. Az el-
ső  elem a hallgatói támogatás, me-
lyet az iskolák kapnak meg: minden 
diák után 65 ezer forintot évente. A 
belső  elosztási mechanizmus kor-
szer ű sítésre szorul (az ELTE bő l-
csészkarán például jelenleg szociá-
lis helyzettő l és tanulmányi ered-
ménytő l függetlenül mindenki ugyan-
annyi ösztöndíjat kap). 

Második elem: az intézmények sa-
ját hatáskörükben részleges vagy 
teljes tandíjmentességet adhatnak 
az arra rászorulóknak, de maximum 
a hallgatók 5-10 százalékának. A 
harmadik elem az, hogy a tandíj egy 
része leírható lesz a személyi jöve-
delemadóból. A negyedik elem a ta-
nulmányok finanszírozását elő segí- 

Egyetemi tandíjfizetés 

De mibő l? 
Átmenetileg fellélegezhetnek az 
egyetemi és fő iskolai diákok: 
a kormány a hallgatók terve-
zett tandíjfizetési kötelezettsé-
gét az 1994/95-ő s tanévre ha-
lasztotta. Addig is meg kell te-
remteni a törvényjavaslat be-
vezetéséhez szükséges feltéte-
leket, mindenekelő tt egy mű kö-
dő képes hallgatói támogatási 
rendszert. 

tő  hallgatói hitelrendszer bevezeté-
se. 

Az utóbbi azonban egyelő re aka-
dályokba ütközik, első sorban a ha-
zai bankrendszer fejletlensége mi-
att. Hosszú távú hiteleket akkor tud 
nyújtani bármely bank, ha hosszú 
távú betétekkel rendelkezik, ezzel 
szemben például a leghosszabb tá-
vú OTP-betét is mindössze három-
éves. 

A bankok számára túl kockázatos 
ez a vállalkozás egyrészt a likviditá-
si problémák miatt, másrészt — kül- 
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Nyikos László, az Állami Számvev ő szék alelnöke: 

Gondolatok a jövő  évi költségvetésrő l 

Június végén a kormány benyújtotta az Országgy ű lésnek az 1994. 
évi költségvetésrő l szóló törvényjavaslatát. Lényegesen koráb-
ban, mint az elmúlt években, és elő bb, miként -azt az államháztar-
tásról szóló törvény diktálja. (Ez utóbbi szerint június 30-áig az 
Országgyű lést tájékoztatni kell a következő  év gazdaságpolitikai 
programjáról, majd szeptember 30-áig kell benyújtani a követke-
ző  év törvényjavaslatát, ami alapján az Országgy ű lés november 30-
ig meghatározza a központi költségvetés fejezeteinek bevételi és 
kiadási fő  összegeit. A menetrend ebben az évben lényegesen vál-
tozik, illetve változhat. Írásos formában a kormány nem adott tájé-
koztatást gazdaságpolitikai programjáról. Helyette a pénzügymi-
niszter május 17-én napirend elő tti hozzászólásban tájékoztatta az 
Országgy ű lést a Valutaalappal és más pénzügyi szervekkel folyta-
tott tárgyalásairól és azoknak a magyar gazdaságpolitikára való 
hatásairól. Nem sokkal ez után a kormány benyújtotta az ez évi 
pótköltségvetési javaslatát, (amit az Országgy ű lés elfogadott) a fé-
lév végére pedig három kötetben az Országgy ű lés elé került a jövő  
évi költségvetés részletes javaslata Is.  

Anélkül, hogy elébe vágnánk a törvényjavaslat parlamenti vitájának meg-
jegyezzük: a korai benyújtás nem feltétlenül olyan túlteljesítést jelent a 
kormány részérő l, ami minden szempontból elő nyére válik a jövő  évi költ-
ségvetésnek. 

Nem ismert ugyanis még az 1992. évi zárszámadás, tehát a múlt évi 
tényszámok. Ezek hiányában a bruttó hazai termék, a GDP ez év júniu-
sában csak 100 milliárd forintos (3-4 százalékos) pontatlansággal volt 
becsülhető . Az 1994-es elő irányzat bázisadatai a pótköltségvetési tör-
vényjavaslatra épültek. A módosító 
indítványok miatt, a pótköltségveté-
si elő irányzatok azonban változtak. 
Fontosabb ennél, hogy a törvényja-
vaslat számszaki megalapozásakor, 
június elején az 1993. évi várható 
számok csak nagy bizonytalanság-
gal voltak megbecsülhető k (aszály-
károk, embargó miatti veszteségek, 
exportkiesés stb.). Mindezek alap-
ján az 1994-es költségvetési tör-
vényjavaslat egyik problémája az a 
bizonytalanság, ami a bázisadatok-
ból fakad. 

Az Állami Számvevő szék (ÁSZ) — 
miként az elő ző  években is — hiva-
talos véleményt fog mondani a tör-
vényjavaslatról. Ennek során figye-
lembe kell vennie, hogy a gazda-
ságpolitika minő sítése nem feladata 
az ASZ-nak. Közvetlenül tehát nem 
fogja minő síteni a gazdaságpolitika 
középpontjába helyezett gazdasági 
növekedés kérdését, annak meg-
alapozottságát, miként a gazdaság-
politika több kulcskérdését (infláció, 
munkanélküliség, fizetési mérleg, 
környezetvédelem) sem. Aligha le-
het viszont eltekinteni a jövó évi költségvetés véleményezésekor az ál-
lamháztartás egyensúlyi helyzetének — mint a gazdaságpolitika fontos 
elemének — a minő s,tésétő l. A hatályos Alkotmány szerint az ASZ „el-
lenő rzi az államháztartás gazdálkodását", aminek része a költségvetési 
deficit és annak finanszírozása. Ha az államháztartás deficitjének növe-
kedése és finanszírozási igényének növekedése nem áll meg, vagy nem 
mérséklő dik, akkor a gazdasági növekedés megindulásának esélye is csök-
ken, hiszen az államháztartás a pénzpiacról forrásokat von el, emelvén 
ezáltal a kamatszínvonalat, sz ű kitve a vállalkozói hiteleket és a vállalko-
zások rentábilitását. A jöv ő  évi költségvetés talán legfontosabb problémá-
ja az államháztartás belföldi adósságainak további gyors növekedése és 
igen magas szintje. A törvényjavaslat mellékletei szerint 1993 végén az 
államháztartás várható adóssága 2840 ezer milliárd forint. Ez az összeg 
megegyezik a tavalyi (becsült) GDP nagyságával. Ez a horribilis összeg 
szakmai szempontból nemcsak azért érdemel figyelmet, mert valahonnan 
(hazai vagy külföldi hitelező k részérő l) finanszírozni kell, hanem azért, 
mert növeli a következő  évek költségvetéseinek terheit. Az elő bbi kérdés-
sel nem foglalkozom. Elképzelhető , hogy a lakossági megtakarítások még 
a jövő  évben is képesek lesznek finanszírozni az államháztartás növekvő  

földi tapasztalatok alapján — nem 
lehetnek biztosak abban, hogy a 
hallgatók majd évek múltán vissza 
is fizetik a kapott pénzt. Ezért szük-
ség van egy garanciális rendszer lét-
rehozására, amely átvállalja a ban-
koktól a követelések behajtását, 
vagy pedig be kell vezetni az állami 
kézkezességet. 

Rábe István, a Corvinbank hitel-
igazgatója elmondta, hogy már több-
ször felmerült a hallgatóknak való 
hitelnyújtás gondolata, de konkrét 
ajánlattal még nem keresték meg 
ő ket a minisztériumtól. Arra a kér-
désre, hogy bankja vállalkozna-e 
ilyen típusú hitelezésre, azt válaszol-
ta, hogy ígéretesnek, de kockáza-
tosnak tartja az ötletet, mert pilla-
natnyilag nem kereső  embereknek 
adnának kölcsönt egy késő bbi jó eg-
zisztencia reményében. A terveze-
tet jövő  szeptemberig kell kidolgoz-
ni, a munkába külföldi szakértő ket 
is bevontak. 

Megkérdeztük még a Budapest 
Bank hitelpolitikai f ő osztályának il-
letékesét is, aki — miként OTP-beli 
kollégája — még nem tudott részle-
tekkel szolgálni. Jöv ő  szeptember 
még messze van. 	 K. G. 

Kedves TUDOSZ-tagok! 
Akármilyen hihetetlen, de megértük ötödik születésnapunkat (s ő t 

túl is vagyunk rajta), azaz alakuló kongresszusunk (1988. VI. 25.) 
óta eltelt öt esztend ő . Ez egyben azt is jelenti, hogy — alapszabá-
lyunk szellemében — össze kell hívni szakszervezetünk küldöttgy ű -
lését. A TUDOSZ titkárok tanácsa meghatározta annak id ő pontját 
is, mégpedig 1993. szeptember 32-ben. No nem kell megijedni! 
Nem naptárreformról van szó. Nem akarjuk létrehozni a kizárólag 
kutatóintézetekre érvényes „Tudorfán naptár"-t, csak így próbáljuk 
áthidalni a titkárok tanácsa két egymásutáni döntése közötti ű rt. 
Ugyanis, pusztán arról van szó, hogy el ő ször állást foglaltunk ab-
ban, hogy a társadalombiztosítási választások miatt ő szre halaszt-
juk küldöttgy ű lésünket, viszont azt legkés ő bb szeptember végéig 
megtartjuk. Ezek után megnézve a naptárt legalkalmasabbnak ok-
tóber 2-a, (szombat, Petra napja) látszott. Ezt el is fogadtuk, de 
megoldást kellett találnunk, hogy ne kelljen megváltoztatni els ő  dön- 
tésünket. Megtaláltuk... 	 Kuti László 

deficitjét, és az „csupán" a már említett hatásokkal (a források elszívása a 
gazdasági növekedés elő l, a kamatok magas szinten tartása, inflációs hatás) 
jár. 

Döntő  jelentő ségük van viszont az ország jövő je szempontjából az állam-
adósság terheinek. Az ez évi eredeti költségvetésben több mint 200 milliárd 
forintot tett ki az adósságszolgálat, ezen belül domináltak korábbi évek de-
ficitjének finanszírozására felvett kölcsönök kamatai. Az adósságteher az 1994. 
évi törvényjavaslat szerint folyó áron több mint 40 százalékkal nő  (289 mil-
liárd forintra), és ezzel megközeliti a jövő  évi tervezett kiadások 20 százalé-
kát. Fel kell tenni a kérdést: meddig növelhető  a központi költségvetésen 
belül az adósságteher, hiszen 1994-ben a folyó kiadások minden forintjából 
már 20 fillért a korábbi évek miatti kölcsönök kamatai és törlesztő  összegei 
teszik ki. A jövő  évre elő irányzott további, mintegy 400 millárd forintot kitevő  
állami értékpapír kibocsátásával az államháztartás belföldi adóssága 3 billió 
forint fölé fog emelkedni, mivel az 1991 óta kibocsátott államkötvények és 
kincstárjegyek állománya megközelítheti az 1,5 billiót. Az 1994. évi költség-
vetési törvényjavaslat alapvető  problémája, hogy nem mutatja be a növekv ő  
adósság menedzselésére vonatkozó elképzeléseket. A kormány többször tett 
arra ígéretet (például az ASZ-bizottság egyik tavaszi ülésén is), hogy a Ma-
gyar Nemzeti Bankkal együttm ű ködve kidolgozza az adósságmenedzselés 
hosszú távú stratégiáját. Az ez év tavaszán létrehozott Államháztartási Ra-
cionalizálási Bizottságtól rövid távon aligha várható olyan javaslat, ami beé-
píthető  lenne a következő  év költségvetési politikájába. 

Tekintsünk itt el attól, hogy az államháztartási deficit értékpapírokkal törté-
nő  finanszírozásának hatalmas rezsiköltségei is vannak (papírköltség, nyom-
daköltség, pénzintézetek jutalékai), és tekintsünk el attól is, hogy a kormány 
már önálló irodát is létesített az értékpapírok kibocsátására. Az igazi gond 
azonban a következő  évek, a következő  generációk terheinek minden hatá-
ron (?) túli növelése. A kormányt az államháztartási törvény is kötelezi arra, 

hogy amennyiben a következő  éve-
ket jelentő sen terhelő  döntéseket kí-
ván hozni, be kell mutatnia azok vár-
ható hatásait. Ezzel kapcsolatban a 
törvényjavaslat ad némi információkat, 
ezek azonban semmiképpen nem ele-
gendő ek. A mellékletek korrekten be-
mutatják az ezredfordulóig és azon túli 
idő pontokig az adósságtörlesztések 
éves ütemezését. Nem történt azon-
ban kísérlet sem a kamatterhek szám-
szer ű sítésére, noha — mint utaltam 
rá — az adósságterheken belül a dön-
tő  tétel a kamatteher. Annak a gaz-
daságpolitikának a kontúrjai nem lát- 
szanak, ami biztató terápiát kínálhat-
na az államháztartás megbomló 
egyensúlyának a helyrebillentésére. 
Egyetlen remény látszik a törvényja-
vaslat általános indoklásából) „az 
egészséges gazdasági növekedés" re-
latíve mérsékelheti az államháztartási 
deficitet, hiszen növekedhet a GDP. 
Ez természetes, miként bizonyára az 
is természetes, hogy egyetlen kor-
mány sem adhatja át úgy a staféta-
botot a következő nek, hogy ne gon-
dolna arra is: milyen kötelezettsége- 

ket kell annak átvállalnia. 
A probléma mélyén az államháztartás elmaradt reformja áll. Nem sikerült 

tisztázni az elmúlt 3-4 esztendő ben azt, hogy egy piacgazdaságra épülő  
jogállam, a Magyar Köztársaság miben és mennyiben kíván más szerepet 
betölteni, más feladatokat megoldani, mint a mögöttünk hagyott pártállam, a 
Magyar Népköztársaság. Az állam feladatainak tisztázása nélkül nem lehet 
pontosan tudni, mit finanszíroz a központi költségvetés, és nem lehet tudni, 
hogy az állampolgárok miért kénytelenek elviselni nagy adó-, illeték- és vám-
terheket. 

Lapzárta után 

Általános közalkalmazotti sztrájk? 
A közalkalmazottak ragaszkodnak ahhoz, hogy ne 1995-ben, hanem a 

közalkalmozotti törvény elő írásai szerint már 1994. január 1-jétő l vezes-
sék be részükre a kötelező  illetményrendszert. Ha az augusztusi Költség-
vetési Intézmények Érdekegyeztető  Tanácsának tárgyalásai nem vezet-
nek eredményre, ő sszel elképzelhető  egy általános közalkamazotti sztrájk 
is. Mindezt Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) 
soros elnöke jelentette be augusztus 11-én egy sajtótájékoztatón. Még 
így is kompromisszumkészségükrő l tesznek tanúbizonyságot a munkavál-
lalók — hangsúlyozták a szakszervezeti vezető k —, hiszen nem az 1994-
es, hanem a korábbi minimálbérekkel kalkulált táblázatból indulnak ki. 

Kis Papp László alelnök az ÉSZT társadalombiztosítási önkormányza-
tokban képviselt álláspontjáról tájékoztatta az újságírókat. Kifejtette: mindkét 
önkormányzatban a tisztségviselő k javadalmazására tett indítványokat el-
lenszavazták. Szerintük legfeljebb az év végén, vagy jövő  év elején lehet-
ne errő l beszélni, ha a testületek már bizonyítottak. De ez esetben is csak 
a köztisztviselő i illetmény lehetne a díjazás viszonyítási alapja. 

Az ÉSZT szerint elfogadhatatlan, hogy a 14 százalékos nyugdíjemelé-
sen felüli 4 százalékos többletet csak kilenc hónapra kapnák az érintet-
tek. További három hónapra szükséges három milliárd forint fedezetéül 
az ÉSZT javasolja: jogszabály-módosítással szigorítsák meg a több mint 
40 milliárd forintos kintlévő ség behajtását. Szerepet kaphatna a nem fize-
tő  vállalatok vagyonátadása, a privatizációs bevételek egy részének át-
utalása. 

A sajtótájékoztatón szóltak arról is, hogy egy nagy múltú, széles kör ű  
nemzetközi elismertséggel rendelkező  tudományos területen, a földtani 
kutatásoknál mintegy 500 dolgozót kívánnak elbocsátani. Ennek oka, hogy 
az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium költségvetési keretében nincs ele-
gendő  pénz, viszont nem hajlandó átadni a terület felügyeleti jogát a 
Környezetvédelmi és Területfejlesztés Minisztériumnak. A környezetvé-
delmi minisztérium a bányatörvénybő l és más jogszabályokból adódó több-
letfeladatai miatt pedig munkát adna ennek az 500 dolgozónak is. 
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Az akadémiai törvényrő l 
Bata Lajos, írásában ahhoz a polémiához fű z megjegyzést, ami az aka-
démiai törvény országgyű lési vitája kapcsán eddig itt-ott elhangzott az 
alapkutatást végző  intézetek jövő jérő l. Olvasóink hozzászólását két ok-
ból is várjuk. Elő ször, mert az Akadémia közgyű lésén ezt nem lehetett 
„igazából kibeszélni", miután a vitát errő l elnapolták. Másodszor (s nem 
utolsósorban) pedig azért, mert a aTUDOSZ elnöksége is szeretné „le-
tenni ebben az ügyben a voksát". 

Vélemények 
Ekvivalencia? 

Egyenérték ű ség és átjárhatóság 
a felső oktatás és a kutatás között 

A parlament elő tt fekv ő  akadémiai 
törvény kapcsán számos vélemény lá-
tott napvilágot az alapkutatás fontos-
ságáról, múvelésének feltételeir ő l és 
helyérő l. A véleménynyilvánitók között 
voltak barátaim is például az akadé-
mia által kiküldött „Program Bizott-
ság"-ban vagy a parlamentben felszó-
lalt politikusok között. Annak ellenére, 
hogy részletkérdésekben számos 
megszívlelendő  gondolat hangzott már 
el, számomra az egész megközelítés 
idegennek hatott, ső t az ez alapján 
várható cselekvés a nemzet számára 
károsnak ígérkezik. Írásomban első -
sorban arra szeretnék reflektálni, ami-
vel nem értek egyet. 

Az első  állitásom — a „Program Bi-
zottság" jelentésével szemben — az: 
cáfolom, hogy az egész alapkutatás 
válságban volna, az ellehetetlenülés 
fenyegeti. Nem azt állítom, hogy a je-
lenlegi méretű  akadémiai intézetháló-
zat rendelkezésére álló pénzügyi tá-
mogatás elégséges, továbbá, hogy a 
jelenlegi vagyon hasznosítása jó, ha-
nem azt, hogy az elmúlt évek tudo-
mányfinanszírozási módszere, a ki-
alakult pályázati rendszer (OTKA stb.) 
következtében az akadémiai intézetek-
ben léteznek és nemzetközi szintű  ku-
tatásokat folytatnak olyan tudományos 
kollektívák (osztályok, csoportok, eset-
leg egyes intézetek stb.) akik a nem-
zetközi tudományos élet megbecsült 
egységei, s ő t a rendelkezésre álló 
pénzügyi lehet ő ségük sem rosszabb, 
mint a korábbi idöszakban volt. 

Ezek az egységek komoly megmé-
rettetésnek voltak kitéve. Ebbő l szá-
momra az következik, hogy ezeket az 
egységeket ki kell emelni mindenféle 
„Reformtanács" és „Átszervező  bizott-
ság" hatásköre alól, számukra nyugal-
mat, a korábbi tevékenységük folyta-
tását (pl. a meglev ő  pénzügyi alap tá-
mogatást), s számunkra továbbra is 
nemzetközi megmérettetés lehető sé-
gét kell biztosítani. Ha egészséges és 
eredményes kutatást akarunk a jöv ő  
Magyaroroszágában, akkor ezeket 
építő köveknek kell tekinteni. Következ-
tetésem: a „Reformtanács"-nak nem 
lehet szabad kezet adni, viszont létre 
kell hozni valami hasonlót, amely a 
valóban válságos helyeket kezeli. 

A következ ő  állításom, hogy ki kell 
mondani, hogy az alapkutatást végző  
intézethálózatra szükség van. A tár-
sadalom számára ezeket hasznossá 
kell tenni, tehát az intézethálózatot ad-
minisztratív eszközökkel az egyete-
mekhez csatolni nem szabad. Ma 
nincs annyi természettudományi és 
m ű szaki érdeklő dés ű  egyetemi hallga-
tó, amely a jelenlegi egyetemi oktatói 
kart, a mű szaki és természettudomá-
nyos nemzetközi szint ű  kutató kollek-
tívát egyetemi formában hasznosítani 
tudná. A két részleg adminisztratív 
összekeverése a kutató kollektívák 
szétverését, m ű ködésük több éves le- 

állítását eredményezné. Meg kell 
azonban tartani a jelenleg finanszíro-
zott nemzetközi szintű  tudományos 
kollektívákat, amelyeket intézetháló-
zatba kell összefogni; ugyanakkor az 
intézeteket mégjobban meg kell nyitni 
az egyetemek felé. Döntsenek a hall-
gatók, kiktő l akarják az új ismereteket 
megszerezni. Világosan latni kell, hogy 
ha a mű szaki és természettudomá-
nyok terén experimentális ismeretek-
ben is a fejlett országok szintjére akar-
juk emelni az oktatást — ami a ver-
senyképes piacgazdasággal rendelke-
ző  ország (amelyik termel is, nemcsak 
kereskedik) alapja —, akkor a nem-
zetközi szint ű  kutatókollektívákat meg 
kell ő riznünk, ső t pályázatokkal támo-
gatni kellene azokat, akik a közeljöv ő  
technológiáját is megalapozzák. 

A Program Bizottság tanulmánya 
nem veszi eléggé figyelembe a mű -
szaki és természettudományos kutatás 
sajátosságait. Igy azt sem, hogy tudo-
mányos iskolák mű ködéséhez megfe-
lelő  létszámú és korösszetétel ű  kollek-
tívára van szükség. Igy egy téma meg-
felelő  szintű  mű veléséhez határozatlan 
idejű  kutatók mellé megfelelő  számú, 
határozott idöre szóló kutatóhelyre is 
szükség van. (Azzal egyetértek, hogy 
az igy mű ködo kutatócsoportokat pá-
lyázati támogatásból, meghatározott 
feladatra, kutatógyakornokokkal, dok-
toranduszokkal egészítsék ki.) 

Bizonyára felvet ő dik áll ításommal 
szemben: hogy lehet kiválasztani a 
m ű köd ő képes, nemzetközi szintű  ku-
tatóegységeket? Számomra ez egy-
szer ű  feladatot jelentene csupán. Je-
lenleg is vannak érvényes OTKA- stb. 
pályázatok a kutatóegységeknél. Azt 
is tudni lehet, hogy intézetfinanszíro-
zásból ezek az egységek az elmúlt 
évben mennyit kaptak. Nos, azok az 
egységek, akár intézetek, amelyek 
ezekbő l a támogatásokból nemzetkö-
zi szint ű  eredményeket produkáltak,  
könnyen kiválaszthatók. 

Ovni szeretném a kutatóhálózatot, 
a szép névvel megáldott „átszervező  
brigádok", rohamától. Ovni szeretném 
a politikusokat szintén attól, hogy „a 
kutatóintézetek és az egyetemek funk-
cionállis integrációban m ű ködnek". Ha 
ez utóbbi idézett szöveg azt jelenti, 
hogy eltávolítják az együttmű dödés 
elő l az adminisztratív akadályokat és 
a kiskirályokat, akkor ez lehet egy na-
gyon egyszer ű  gyakorlat, de lehet min-
dent romboló átok is. 

Végezetül: a legszélesebb körben 
egyet kellene érteni azzal, hogy a ku-
tatók közrem ű ködése nélkül nem lesz 
kutatás. A kutatók hozzájárulását sem-
milyen akadémiai bizottság, az „AKA-
DÉMIA" sem pótolhatja Megkérdezte 
már valaki a kutatókat, hogy még med-
dig fognak itthon kutatással foglalkoz-
ni? A kutatókat eddig az akadémia is 
kihagyta. Jó lenne ezen változtatni! 

Bata Lajos 

Az oktatás és a kutatás egymás-
ra épülésérő l, az egyetemek és a 
kutatóintézetek egymáshoz közelíté-
sérő l sok szó esik napjaikban. Elé-
gedett megállapításokon túl, misze-
rint a célkit ű zésnek megfelelő en, 
minden a legnagyobb rendben ha-
lad, a konkrét feltételrendszer kidol-
gozásáról kevesebbet hallunk. Leg-
feljebb annyit, hogy a Felső oktatási 
törvény (Ftv.) és az akadémiai tör-
vény tervezetének összecsiszolása, 
összhangba hozatala megtörtént. 
Ennek megerő sítése vagy cáfolata 
nem feladata e cikknek, csupán né-
hány észrevételt szeretnénk tenni, 
amely bírálatként is felfogható. 

A felső oktatás és a tudományos 
kutatás egyenérték ű ségének törvé-
nyi elismerése szükséges ahhoz, 
hogy az oktatási és a kutatói pálya 
között az átjárhatóság biztosítva le-
gyen. A két terület feltétel- és köve-
telményrendszerének ekvivalenciáját 
meg kell teremteni, csak ez lehet az 
elmozdulási pont. Nem elegendő ek 
e téren a jó személyi kapcsolatok, 
amelyek alapján X kutató oktat az 
egyetemen, vagy Z oktató másodál-
lást kap egy kutatóintézetben. Az ok-
tatás és a kutatás olyan egymásra 
épülése, amely biztosítani képes a 
tudományos utánpótlás képzését az 
egyetemeken, tövénnyel garantált in-
tézményes kereteket igényel. A 
spontaneitásra hagyatkozni komoly-
talan hozzáállás, belenyugvás abba, 
hogy semmi nem változik. 

Nem kevésbé fontos a személyi 
feltételek egyenérték ű sége. Első sor-
ban az, hogy a kutatói pálya megté-
pázott presztízsét törvény állítsa 
helyre. Es melyik törvény lenne erre 
hivatott, ha nem a készülő  akadé-
miai törvény. Létfontosságú a tudo-
mányos kutatói pálya presztízsvesz- 

FUDOSZ 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

Munkabizottság-
vezető k 

A TUDOSZ-tagság tájékoz-
tatásául közöljük, hogy a küldött-
gy ű lést elő készít ő  munkabi-
zottságok vezető i: 
Tóth Attila (MÜFI): alapszabály 
módósító bizottság; 
Bürger Gábor (KFKI, RMKI): a 
TUDOSZ programjának szer-
kesztő  bizottsága; 
Tóth József (KFKI, SZFKI): 
jelölő  bizottság. 

tésének megállítása, mert ha ez a 
folyamat folytatódik, az nem csupán 
a néhány ezer intézeti kutató egzisz-
tenciáját veszélyezteti, de távolabbi 
kihatásokkal kell számolnunk: annak 
a tudományos színvonalnak a elt ű -
nésszerű  süllyedésével, amelyet ma 
ez a veszélyeztetett kutatói gárda 
tart fenn. A kutatóintézetekben fel-
halmozott tudományos értékek ki-
használása nélkül nem képzelhető  
el a tudományos utánpótlás képzé-
se. Tudósok nélkül nincs tudomány 
és nincs tudósképzés sem, ha pe-
dig a tudománynak nincsenek hiva-
tásszer ű  mű velő i, akkor a posztgra-
duális képzés a semmibe hullatja ki 
az utánpótlásra hivatott fiatalokat. 

A tudományos pálya önálló léte-
zésének feltétele az oktatás és a ku-
tatás ekvivalenciája, amely a kettő  
közötti átjárhatóságot biztosítja. Ha 
nincs átjárhatóság, mert valamelyi-
ket a társadalom a másik rovására 
preferálja, az olyan egészségtelen 
folyamatokat indít be, amelynek 
eredményeképp az egyirányú moz-
gás elsorvasztja azt a területet, 
ahonnan a preferált felé törekszik a 
személyi állomány. Noha az okta-
tás és a kutatás integrálása a diva-
tos jelszó, a kutatásnak tudatosan 
hátrányosabb helyzetbe hozása az 
oktatással szemben, a kettő  szétvá-
lasztásának, a meglévő  szakadék 
mélyítésének szándékáról tanúsko-
dik. 

A felső oktatás érdekeinek érvé-
nyesítését, az oktatói pálya presztí-
zsét törvényileg megalapozó köve-
telményrendszert az elfogadott Ftv. 
biztosítja. Ugyanez a kutatás terü-
letén, a kutatók érdekeinek védel-
mében az akadémiai törvényre vár. 
A tudományos pályának a címben 
jelzett ekvivalenciát biztosító felté- 

Egy kis törvényismeret 
Korábban már felhívtuk a figyelmet, 

hogy a szakszervezetek 5000 Ft-os ér-
tékhatárig tárgyjutalmat adhatnak, ami 
jövedelmadó-mentes (tárgyjutalom 
nem lehet takarékbetét, értékpapír 
vagy vásárlási utalvány). A VIII/1993-
as törvény szerint viszont az így ka-
pott tárgyjutalom 2400 Ft feletti része 
után tb-járulékot kell fizetni. 

Figyelem, sajtóhiba! 

Az MTA titkársága és a Kutatás-
és Szervezetelemző  Intézet kiadta  

telrendszere körébő l három ténye-
ző vel kapcsolatban szeretnék né-
hány észrevételt tenni: munkavi-
szony, karrier, javadalmazás. 

Az Ftv. (amely a kézirat leadásá-
nak idő pontjában még nem jelent 
meg a Magyar Közlönyben) végre-
hajtási szabályai biztosítják, hogy a 
hatálybalépés után a tanársegédek 
és az adjunktusok megtarthassák 
határozatlan idő re szóló munkavi-
szonyukat. A tanársegédek és ad-
junktusok munkaviszonya (ponto-
sabban közalkalmazotti jogviszonya) 
ugyanis a Kjt.-tő l eltérő  szabályozást 
bevezető  Ftv. alapján határozott idő -
re szól, s csak a doncensi kineve-
zést elérő ké alakul át határozatlan 
idejű vé. Az ilyen státuszt jelenleg be-
töltő  oktatókra esetenként méltány-
talan lenne az új követelmények ér-
vényesítésével jogviszonyuk meg-
szüntetése. A szigorú szakmai kö-
vetelményrendszer bevezetését, a 
Kjt. szabályaitól eltérést humánus 
megfontolásokból átmeneti szabá-
lyokkal teszi feszültségmentessé az 
Ftv. Az oktatókra vonatkozó új sza-
bályok mögött a Kjt. idő ben történt 
végrehajtása ismerhető  fel, amely-
nél fogva a tanársegédi és az ad-
junktusi munkakörökben a határozott 
idejű  munkaviszonyok határozatlan 
idej ű  közalkalmazotti jogviszonnyá 
alakultak át. 

Az Akadémia sok intézetében még 
a Kjt. végrehajtása sem történt meg, 
tudományos segédmunkatársak és 
munkatársak seregének munkavi-
szonya maradt határozott idej ű  a 
közalkalmazotti jogviszonnyá történt 
átalakulás után is. A tisztázatlan jo-
gi helyzet érdemtelenül tart bizony-
talanságban kutatókat. Érthető  az 
igazgatók álláspontja is, bizonyos 
mozgásteret kívánnak biztosítani 
maguknak azzal, hogy nem kötnek 
le határozatlan idő re embereket, úgy 
vélekedvén, hogy ezt a Kjt. sérelme 
nélkül megtehetik. Az eredmény a 

(Folytatás a 3. oldalon) 

a Munkaügyi jogszabályok gy ű jtemé-
nye 2. kötetét. Talán (?) a nyomda 
ördöge számlájára írandó, hogy a 
165. oldalon a kutatóintézetekre vo-
natkozó kormányrendelet 1. parag-
rafusába becsúszott egy sor, ami a 
Magyar Közlönyben megjelent ren-
deletben nem szerepel: Tehát a Ma-
gyar Közlönyben megjelent idézett 
rendeletben nem szerepel az, hogy 
a 49/1993. kormányrendelet „a 
könyvtári és közm ű velő dési tudomá-
nyos munkatársak kivételével" len-
ne hatályos. 

dr. Révész Márta: 

Bérre menő  gondolatok 
Egy felmérés tapasztalatai 

Az elmúlt hetekben az egyes közalkalmazotti cso-
portok bérköveteléseivel, tárgyalásaival foglalkozott a 
nyári uborkaszezonban több újságcikk. Mint az köztu-
dott, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) 
úgy rendelkezik, hogy az abban foglalt illetménytáblá-
zatot 1994. január 1-jétő l kell alkalmazni. A szakszer-
vezetek a Kjt. elfogadása után, még az 1993. évi költ-
ségvetési törvény vitája során javasolták, hogy készül-
jön a költségvetés a törvényben elő írt béremelésre úgy, 
hogy az ez évi béremeléssel már elő re csökkenteni 
lehessen az 1994-es bevezetés kiadástöbbletét. Ezt 
szolgálta az a Érdekegyeztető  Tanácsi megállapodás 
amely 10 milliárd forint felosztására tett ígéretet idén 
május 1-jétő l. 

A Munkaügyi Minisztérium 1993. márciusában fel-
mérte a közalkalmazottak kereseti helyzetét, és azt, 
hogy mennyi pénzre van szükség a törvényben rögzí-
tett bértarifa bevezetéséhez. A felmérés eredményét 
összegezve megküldte a szakszervezeti konföderá-
cióknak. Lássuk elő ször ennek fő bb számadatait. 

610 ezer közalkalmazottra (teljes munkaidő s, rész-
foglalkozású és nyugdíjas) terjedt ki a felmérés. Ebbő l 
megtudható, hogy jelenleg a közalkalmazott munkavál-
lalók mintegy 77 százalékának keresete alacsonyabb 
annál amit a jogszabály elő ír. 

A mi érdeklő désünket első sorban a központi intéz-
ményekben dolgozók helyzete keltette fel. A legfeltű -
nő bb az, hogy ennek a rétegnek a keresetelmaradása 
31 százalékos, és a dolgozók 65 százalékát érinti. 

Tekintsük át az ágazati sorrendet. Táblázatunkban 
bemutatjuk a közalkalmazotti területen leginkább elma-
radt ágazatokat, a bértarifához viszonyítva elmaradt 
kereset ű ek létszámát, és az elmaradás százalékos mér-
tékét. (A Munkaügyi Minisztérium felmérése szerint 16 
közalkalmazotti ágazat ismeretes.) 

A felmérés szerint a Kjt. illetménytáblázatának beve-
zetéséhez (A1-8.000. forintot feltételezve), figyelembe 
véve a májusi béremelést, 61 milliárd forintra van szük-
ség, ebbő l 40 milliárd a bruttó béremeléshez szüksé-
ges, és ennek járuléka 25 milliárd forint. 

Járulékra, adóra 
A 40 milliárd forint társadalombiztosítási járuléka 17,6 

milliárd (44 százalék), ez a tb egészségbiztosítási ön-
kormányzat bevétele, míg a nyugdíjbiztosítási önkor-
mányzat bevétele (10 százalék) 4,0 milliárd forint. (Az 
egészségügyben dolgozók szakszervezete azt javasol-
ja, hogy a valamennyi közalkalmazottat érintő  bértarifa 
bevezetésébő l származó tb-járulék, tehát az elő bb em-
lített 7,6 milliárd forint legyen az egészségügyben fog-
lalkoztatottak béremelésének fedezete.) Ha ezt tovább 
gondoljuk, hamar rájövünk, hogy a 40 milliárd forint 
jelentő s része visszakerül más úton a közös büdzsébe, 
hiszen várhatóan 35%-a, 14 milliárd Ft személyi jöve-
delemadóként visszajut az önkormányzatokhoz illetve 
a költségvetésbe. Igy tehát a központi költségvetés ki-
adásként „él meg" 61 milliárd forintot, tényleges nettó 
béremelésre fordít 22 milliárd forintot. 

A kutatás és kísérleti fejlesztés területén a felmérés 
szerint a személyi alapbér, pótlékok és a 13. havi illet-
mény törvényben elő írt bevezetéséhez járulékokkal 
együtt 784 millió forintra volna szükség, ebbő l járulé-
kok nélkül 519 millió forint jelentene bérnövekedést. 
(Ebbő l várhatóan 51,9 millió forint nyugdíjjárulék és a 
jelenlegi adósávokat figyelembe véve 181 millió forint 
szja fizetendő  be. A nettó kiadás tehát, ami a „közös 
kasszát" terheli 286 millió forint a 73. kutatás és kísér-
leti fejlesztés ágazatban.) 

Sor- 	Ágazat 
rend 

F6 

1. Kiadói tevékenység 10 48 
2. Oktatás 214.668 45 
3. Szálláshely szolgáltatás 7.718 39 
4. Közigazgatás, tb 65.928 38 
5. Kutatás és kis. fejlesztés 5.296 36 
6. Mező gazdaság 1.335 36 
6. Szórakoztató, kult. sport tev. 124.800 32 
7. gészségügy és szociális ellátás 147.054 30 
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RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Pontatlan adatok következménye 

A Szószóló júliusi számában arról írtunk, hogy az intézetek egy része 
lényegesen kisebb keretösszeget kapott béremelésre, mint amit részükre a 
KIET-en megállapítottak. Csomó István fő osztályvezető  úr arról tájékoztatott 
bennünket, hogy tárgyalásokat folytat olyan KFKI intézetek érdekében, ame-
lyekbő l kiderült,hogy a tényleges létszám valamint a statisztikai állományi 
létszám ( a KSH adatszolgáltatási hiányosság miatt) nem volt azonos. 

Ennek következtében az érintett intézetek alacsonyabb összeg ű  bérfejlesz-
tési kerettel rendelkeznek és annak kiegészítése elő tt a bérpolitikai intézke-
dést nem tudják végrehajtani. Ismereteink szerint az érintett intézetek, illetve 
a számításból hiányzó létszám a következő : 

KFKI Anyagtudományi Kutató Intézet 21 fő ; KFKI Mérés- és Számítástech-
nikai Kutató Intézet 24 fő ; KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet 51 
fő ; KFKI Szilárdtestfizikai Kutató Intézet 30 fő ; Növényvédelmi Kutató Intézet 
65 fő ; összesen: 191 fő , aminek 1993. évi bérkihatása 1 637 875 Ft. 

A TUDOSZ a kutatóintézetek igazgatóinak hozzájárulását kérte ahhoz, hogy 
a KSH a szakszervezet rendelkezésére bocsássa a béremeléshez használt 
intézeti létszám és béradatokat. Enélkül sajnos nem lehet utánajárni, mi miatt 
különböznek az egy fő re jutó béremelési adatok az egyes kutatóintézetekben. 

Miért éppen Munkaneikuilek ~ja? 
Megjelent az Új Álláskereső ben a hir: „A volt NDK-ban a kilátástalan munkanélküliek 

megalakították a „Munkanélküliek Párt"-ját. Hazánkban is gyakoriak a kísérletek egy 
ilyen párt létrehozására (lásd Népszava szerintem cimű  rovatát 1993. július 26.) Ebben 
például arról olvashattunk, hogy a párt tagjai és vezető i csak munkanelküliek lehetnek, 
a járadékukból élnek, és a választási gy ő zelmük után (4 éven belül) felszámolva a 
munkanélküliséget, lemondanának új valasztásokat kiírva! Az ilyen, és ehhez hasonló 
megnyilatkozások ellen tiltakozott az ÁDOB (Állástalan Diplomások Országos Bizottsá-
ga) valasztmányi tagja, Dorogi László (Népszava, augusztus 2.): „Ha a párt tagjai csak 
munkanélküliek lehetnek, akkor ki kellene lépniük, ha munkához jutnak tagjai, vezet ő i, 
ezért képtelen lenne a hatOkony,m ű ködésre. Kölönben is világcsúcs lenne a munkanél-
küliség 4 év alatti FELSZAMOLAS-a, és ilyen jó kormány mondjon le? Ez a demagógia 
csak az „Oszdd meg, és uralkodj!" elvén kelt széthúzást a munkavállalók munkanélküli 
és alkalmazotti státusú tagjai között, bár a céljuk közös: „Legyen elég, a mainál jobb 
munka és megélhetési lehet ő ség (!) az akaratunkat garantáltan teljesít ő  pártok által." 

Egy szerencsésebb név a problémakör megoldására utalna: „Munkahelyteremt ő  Párt. 
De van erre egy gy ű jtő nev ű  szervezet is a Magyar Munkavállalók Pártja. De sorolhat-
nám tovább: megalakult a Demokraták Társadalmi Közössége Párt (amely a világon 
első ként a tagság képviseletére garanciális szabályokat is beépített az alapszabályá-
ba). 

A Népakarat Párt is ezt fontolgatja. 
Egy NÉPAKARAT TÍPUSI) párt garanciája lehetne az, ha egy párt vezető i érdekeltek 

volnának a választóik életszínvonal-emelésében a döntéseik meghozatalakor: például a 
parlamenti képviselő k alapbérei a választóik reáljövedelmének minden százaleknyi vál-
tozására százszorosan változnának, azaz duplázódna, vagy felező dne) 

Ilyen témakörök megvitatására várja a TUDOSZ tagságat és a SZOSZOLO olvasóit 
az Allástalan Diplomások Országos Bizottságában a szerző  szerdánként 17-20 óráig. 
1088 Budapest, Puskin u. 4. 

Tisztelettel az érdeklő d ő k iránt: 
Dorogi László 



A minő sítési rendszer fonákja 
A tudományos minösítési rendszer eddig is m ű ködött. Számos hibával. 
Egy részüket az emberek okozták, más részük véletlenül került bele, 
megint más részük szándékosan. Voltak például esetek, mikor a jelölt 
ellenségei többségbe kerültek a bírálóbizottságban, és nagy élvezettel 
leszavazták ő t. A szándékos hibákat talán a kandidátusi fokozaton mu-
tatnám be. 

A kandidátusi cím föltétele sikeres és dokumentálható szakmai teljesít-
mény (errő l már szóltam), nyelvvizsga oroszból és még egy nagyobb 
nyelvbő l, valamint filozófiavizsga. Két nyelvvizsgát megkövetelni hasznos, 
alapos idegennyelvtudás nélkül a kutató mű ködésképtelen, de hogy az 
egyiknek feltételenül orosznak kellett lennie, annak oka világos. (Egy kol-
légámnak most két hete kellett oroszból vizsgáznia.) Mivel Magyarország 
a legvidámabb barakk volt, mindenesetre oroszból a legalacsonyabb fokú 
nyelvvizsga is elég volt. A filozófián pedig természetesen marxizmust 
kellett érteni. 

Példának saját vizsgámat használom. A tankönyveket a Villányi úti párt-
oktatási központból kaptuk, és vörös színű ek voltak. Magam az Univer-
zum szerkezetének vizsgálatával pályáztam, és így érdeklő déssel olvas-
tam, hogy a tankönyvben egy szovjet filozófus hibás matematikai érvelés-
sel megcáfol olyan modelleket, amilyenek vannak is a dolgozatomban. 
Sebaj, megtanultam, és ha ezt kérdezték volna, elő  is adom. Nem ezt 
kérdezték, hanem a mennyiség átcsapását minő ségbe és a szocialista 
humanizmust. (Utóbbiról csak annyit tudtam, hogy nem azonos a polgári 
humanizmussal, de már ezért is megdicsértek, mert sokan nem tudták a 
kettő t megkülönböztetni.) A fizikai részben senki sem kifogásolta filozófi-
ailag téves modelljeimet. Így Galilei esete nem ismétlő dött meg. Azóta 
sem jöttem rá, mi haszna volt a pártállamnak és az állampártnak abból, 
hogy szovjet filozófusok összefüggéstelen szövegeibő l vizsgáztatott kuta-
tókat, akik azokat legalább annyira be tudták tanulni, mint a vizsgáztatók. - 

Mindenki hallott rémtörténeteket. Ezeket vagy rosszindulatú párttitkárok 
okozták a munkahelyi engedély megtagadásával (de ma ő k nincsenek), 
vagy áskálódó fő nökök és kollégák, vagy a sikertelen pályázó képzelete. 
Viszont az állami szervezet garantálja a fokozat azonos szintjét munka-
helytő l függetlenül, igy az állásváltoztatáskor az új helyen is eligaztítja a 
munkaadót. A birálatból a közvetlen munkatársak (akik a jelöltet elvtele-
nül segítik vagy elvbő l utálják) ki vannak zárva. A közvetlen fő nök semmit 
sem tehet azért, hogy érdektelen beosztottja fokozatot kapjon; hogy az 
érdemes ne kapjon, azért tud tenni, de csak ha megtiltja a pályázat be- 
adását, aminek híre megy. 	 L. B. 

BéreMP/é5 

Végre egyszer kellemes és jó hírrő l tudosíthatunk, akadémiai berkek-
bő l. Nem hivatalosan tudomásunkra jutott, hogy az akadémikusok bér-
emelésére 1993-ban tizenöt százalékot biztosított a parlament, PM, kor-
mány (nem kívánt rész törlendő ) január elsejével. Orülünk, hogy van 
olyan réteg, amelynek bére a költségvetési területen is majdnem követi 
az inflációt. Akkor örülnénk még inkább, ha a parlament, PM, kormány 
(nem kívánunk senkit sem törölni) hasonló módon gondoskodna a kuta- 
tóintézetek valamennyi dolgozójáról is. 	 R. M. 
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jogsérelmen túl az érintettek méltat-
lan helyzetbe hozása. Közöttük ki-
váló szakemberek is vannak, hiszen 
az intézetek gazdasági-pénzügyi 
kényszerhelyzetében tett intézkedé-
sek eredménye is volt az alkalma-
zottaknak tudományos érdemeiktő l, 
szakmai szempontoktól függetlenül 
határozott idejű  munkaviszonyban 
történt foglalkoztatása. 

Indokolt, hogy szigorú követel-
ményrendszer érvényesüljön a ku-
tatói elő menetelnél is, és végső to-
kon a határozatlan idő re szóló kine-
vezést csak kvalifikált kutatók érhes-
sék el. A követelményrendszert pe-
dig az akadémiai törvényben kell 
rögzíteni, úgy, ahogy azt az oktatók 
esetében az Ftv. rögzítette,mert a 
Kjt.-tő l csak törvény térhet el. S a 
határozatlan idő re szóló kinevezés-
nek kvalifikációhoz kötésével egyide-
j ű leg — az Ftv-hez hasonlóan — át-
meneti szabályok alkalmazásával 
kell tekintettel lenni a személyi állo-
mány szükséges kíméletére. Véget 
kell vetni annak a helyzetnek, hogy 
az igazgatók kiskaput keresnek —
akárha kénytelenségbő l — a Kjt. aló- 
li 	egyfelő l, és nincs egy 
fix, törvényileg elő írt szakmai felté-
telrendszere a határozatlan idej ű  
közalkalmazotti jogviszony létesíté-
sének a kutatásban másfelő l. Az 
ilyen helyzet a minő ség helyett a 
szubjektivizmusnak, abból eredő  bi-
zonytalanságnak és kiszolgáltatott-
ságnak enged teret. 

A határozott és határozatlan idej ű  
kinevezéseknek az el ő meneteli 
rendszer részeként kezelése átve-
zet a karrier kérdéséhez. A szakmai 
karrier kulcsa az Ftv.-ben a habilitá-
ció, ami a docensi kinevezés felté-
tele. A docensi szint felel meg nagy-
jából a tudományos fő munkatásinak. 
Az oktatói és a kutatói pálya egyen-
érték ű ségének a kutatói habilitáció 
bevezetése a feltétele. A kieső  kan-
didátusi fokozat pótlása céljából er-
re feltétlenül szükség van. A habili-
táció adna szakmai perspektívát, a 
pályakezdő  számára elérendő  célt, 
a tudományos meritumokhoz kötött 
szakmai elő menetel lehető ségét biz-
tosítaná. A habilitációval a pálya 
vonzása, társadalmi-szakmai meg-
becsülése biztosított, az önálló tu-
dományos kutatói karrier megalapo-
zott lenne. Ennek kimunkálása ter-
mészetesen az akadémiai törvény-
re vár. Azt a követelményszintet kel-
lene érvényesíteni, ami a jelenlegi 
kandidátusi fokozat gyakorlatának 
felel meg. Tehát mintegy tíz évi ku- 

tatói munkaviszony után önálló mo-
nográfiában lefektetett tudományos 
értekezés, amelyet az intézet kuta-
tóinak közössége és — esetleg —
meghívott szakemberek elő tt kell 
nyilvános vitában védenie meg, a je-
lölt, számot adva alkalmasságáról, 
hogy tudományos pályát fusson be. 
Az Akadémia Programbizottságának 
jelentése ígéretes elgondolásokat 
vázol fel a kutatói habilitációról. Ezt 
lehetne az akadémiai törvénybe be-
építeni, hiszen az egyetemi habili-
tációhoz hasonlóan állami elismerést 
csak törvény adhat. 

Az ekvivalencia harmadik sarkkö-
vét, a javadalmazást illető en kom-
mentár nélkül idézünk az Akadémia 
1993. évi májusi közgy ű lésének ha-
tározatából. Eszerint a közgy ű lés 
„felkéri az elnököt, járjon közben a 
kormánynál, hogy biztosítsa a köz-
alkalmazotti törvénybő l adódó anya-
gi kötelezettségek maradéktalan tel-
jesítését. Igy orvosolható a kutató-
intézetekben mű dödő  magasan kva-
lifikált kutatók megalázó és igazság-
talan bérezési helyzete, valamint az 
akadémiai kutatók és egyetemi ok-
tatók, illetve általában a tudományos 
pályákon mű ködő k és más értelmi-
ségiek közt jelenleg fennálló bérfe-
szültség; ... felkéri az elnököt, hívja 
fel a kormányzat figyelmét a kutató-
intézetek anyagi ellátottságának fo-
gyatékosságaira és arra, hogy ez az 
agyelszívásból adódó veszélyeket 
jelentő sen növeli". 

Ehhez csak annyit teszünk hoz-
zá, hogy a határozat megszületése 
után nemsokkal az egyetemi okta-
tók bérének átlag 21 százalékos 
emelésérő l rendelkezett a kormány-
zat. Itt is az akadémiai törvénynek 
kellene lépni, hasonlóan az Ftv.-hez, 
amelynek elő készítése során komoly 
számításokat végeztek a bérhelyzet 
javításával kapcsolatban, s ezeket 
mellékletben csatolták a tervezethez. 

Az Ftv.-t már elfogadták, az aka-
démiai törvény elfogadás elő tt áll. 
Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy 
kihasználjuk a soha, vagy legalább-
is nagyon sokáig vissza nem térő  
alkalmat arra, hogy törvényi orvos-
lást nyerjenek gondjaink. Hiszen 
újabb akadémiai törvény egyhamar 
nem fog születni. A most elfogadás-
ra ajánlott törvénytervezet viszont 
garanciális szabályaival vagy azok 
hiányával hosszú idő re megszabja 
a továbblépésnek, a cselekvésnek 
a lehető ségét, akár a kényszerét, de 
a fennálló struktúrák érintetlenül ha-
gyásával konzerválhatja is a feszült-
ségeket. 

Dr. Czuglerné dr. Bittó Márta 

Hozzászólás 

Min ő sítési hierarchia 
Igy lesz ez heteken belül a minő -

sített tudományos kutatók és okta-
tók esetében is. A parlament meg-
kezdte a felső oktatási és az akadé-
miai törvények vitáját, és a régi tu-
dományos minő sítési rendszer javí-
tására egyetlen szó sem hangzik el. 
Számos felszólaló szerint a szabad-
ság és demokrácia (vagy szabad-
ság, egyenlő ség, testvériség) elvei-
bő l, a múlttól elhatárolódásból csakis 
egyetlen megoldás következik: hogy 
minden tudóst egyedül az egyete-
mek minő síthetnek, mégpedig egyet-
len címmel, ami az eddigi egyetemi 
doktorátus. Ha a nép valamit képvi-
selő in keresztül többségileg akar, az 
törvényesen meglesz. De tő lem a 
véleményemet kérdezték: elmon-
dom. 

Néhány szóban ismertetném a ré-
gi minő sítési rendszert. Vagy negy-
ven évig volt nálunk használatban, 
kétségkívül szovjet mintára vezették 
be. Sztálin Nagy Katalintól örökölte, 
ő  pedig a német Leibniztő l tanulta. 
Lényege egy létra, amelynek fokain 
a tudós dolgozatokkal és vizsgákkal 
lépeget felfelé. A legalacsonyabb fok 
(amely elvben nem is tartozik bele) 
nálunk az egyetemi doktorátus, jo-
gászok és orvosok végzéskor kap-
ják, mások néhány év után, ha már 
némi önálló tudományos tevékeny-
ségük van. Kutatóintézetek azt te-
kintik önálló kutatómunkára alkal-
masnak, aki e fokozatot meg tudta 
szerezni. Azután jelentő s kutatási 
teljesítmény után a tudós pályázhat 
egy kandidátusi fokozatra. Ehhez a 
természettudományokban jó néhány 
nemzetközi szakfolyóiratokban meg-
jelent m ű  kell, és azokra legalább 
néhány kolléga más mű vekben rea-
gálása, és két idegen nyelvismeret. 
A kutatóintézetek úgy tekintik, ezzel 
a tudós igazolta, hogy kutatómun-
kát önállóan szervezni is tud, az  

egyetemeken ez a föltétele, hogy va-
laki önálló tanrendi elő adásokat hir-
dethessen meg. További néhány tu-
cat szakcikk és legalább száz, mun-
kásságára történt reagálás után a 
tudós pályázhat az illető  tudomány 
doktorátusra (nagydoktor). A nagy-
doktort az egyetemek alkalmasnak 
tartják egyetemi professzornak. Ma-
gam idáig jutottam el, efölött a leve-
lező , majd a rendes akadémikusi fo-
kozat következik, melyekre az aka-
démikusok testülete választ, mégpe-
dig csakis a kihalók vagy kizártak 
helyére. 

Az egyetemi doktori címet az 
egyes egyetemek adják a követke-
ző  kettő t egy állami hivatal, a Tudo-
mányos Mi 
nő sítő  Bizott-
ság. Tudó-
sok felügye-
lik, hivataln-
okok mű köd-
tetik, de a bí-
rálati tevé-
kenységet 
tudósok vég-
zik. A rend-
szer bonyo-
lult, és mióta 
a pályán va-
gyok, egy-
folytában 
szidták. Pél-
dául olyanok, 
akiknek nem 
sikerült a kö-
vetkező  foko- 
zat, 	vagy 

A f ő nök fia akik nem is 
próbálkoztak. Azt a korábbi években 
kevésbé emlegették, hogy Rákosi 
vezette be. A minő sítések eredmé-
nye egy piramis. Minden tudomány-
ban együtt ma van körülbelül két-
száz akadémikus, vagy ezer nagy-
doktor, talán ötezer kandidátus és 
talán tízezer kisdoktor. Az érintettek 
száma együtt kevés egyetlen parla-
menti képviselő  megválasztására, és 

kevés lenne aláírással népi kezde-
ményezésre. De a kutatók és okta-
tók képzettebbik felérő l van szó, te-
hát valamire mégis csak jók, leg-
alábbis a többségük. 

Egyenl ő sdi 
a fudom,ánvban 

A Parormluavaron a tyúkok csip- 
kedik egymást, a magvakhoz való 
hozzáférésért és presztízsért. De 
nem mindenki mindenkit: egy idő  
múlva beáll a sorrend, és csak a 
közvetlenül egymás alatt és fölött ál-
lók harcolnak. Valamikor a harmin-
cas években a londoni állatkert pá-
viánjai nő stényhiányban szenvedtek: 
a vezető ség nő stényeket vett és be-
tette a páviántanyára. Az eredmény 
több órás harca volt minden hímnek 
minden hím ellen, vagy három tucat 
halottal. 

Ha az egyetlen minő sítés az egye-
temi doktorátus lesz, akkor a kutató 
vagy oktató negyvenéves pályája 
harmadik évében megméretik, és to-
vábbi harminchét évig megméretlen 
marad. Ez ugyan megfelel a sza-
badság, egyenlő ség és testvériség 
elvének, de a társadalomnak nem 
akkor van a legtöbb haszna a tudó-
sokból, ha azok egyenlő ként harcol-
nak egymással, vagy alacsony szin-
ten testvériesülnek. Elő bb-utóbb 
minden egyetem és kutatóintézet 
kénytelen lesz az elő léptetéshez sa-
ját minő sítési rendszert alkotni. Ezek 
egymással összehasonlíthatatlanok 
lesznek, állásváltoztatáskor minden-
ki mindent elő lrő l kezd, és a helyi 
minő sítéseknél a közvetlen f ő nök 
meg a közvetlen munkatársak ítél-
nek, nyilván teljesen objektívan és 
magasabb szempontból. Ez nem 
jobb min ő sítési rendszer, hanem a 
minő sítés spontán privatizációja. Ta-
lán nem mindenütt lesz vizsga mar-
xizmusból, orosz nyelvbő l és a mun-
kahelyi vezető  életrajzából. 

Ha a társadalom ezt akarja, ez lesz. 
A sikeres kutató akármihez alkalmaz-
kodik, a sikertelen pedig most az egy-
szer kap egy lehető séget, mikor min-
denki nulláról indul. Az eredmény ha-
sonlatos lesz a londoni páviánhábo-
rúhoz. Ezért ott is többnyire a tökéle-
tesebb páviánok élték túl a harcot. 
Utána pedig a túlélő  tudósok kényte-
lenek lesznek maguk rendezni a prob-
lémát. Ha a törvény megszünteti a 
kandidátusi címet, az arra alkalmasa-
kat még hívhatjuk a volt Minő sítő  Bi-
zottság kandidátusának. 

Hogy a japánok miért zúzták szét 
ezerszáz éves ellenfelük törzsi szer-
vezetét, azt értem. Hogy a magyar 
társadalom miért tesz így saját tu-
dósaival azt nem értem, de nem is 
vagyok társadalomtudós. 

Lukács Béla 

a tudományos minő sítés új rendszerének tervezetéhez 
Hokkaidó szigetén él még húszezer ainu. Ő slakók, kihalóban az öt-
ezerszeres túlsúlyban lévő  japánok mellett. Valamikor nagy nép vol-
tak: 800 körül még az övék volt Hónsú, a fő sziget északi része is, és 
az első  sógun az a Szakanoue no Tamuramaro lett, aki ott öket le-
győ zte. Azután századunk első  negyedében a japán állam elérkezett-
nek látta az Idő t, hogy befejezze az ezerszáz éves harcot: törvénnyel 
eltörölte az ainuk törzseit. Azok lojális alattvalók (ilyen létszám mel-
lett nem is lehetnek mások), tehát vezető iket jobb híján volt törzsfő -
nöknek hívták. Azután jött az új nemzedék, és a turistáknak a volt 
törzsfő nök fiát mutatják be. 

Haditudósítás 
„A haditudósítás hadiesemények híján elma-
rad." jelenthetem az Erdekegyeztetö Tanács 
(ET) júliusi tevékenységérő l, s, ez akkor igaz 
Is, ha hadieseménynek csak az ET plenáris ülé-
seit tekintem. Ilyen ugyanis nem volt a múlt 
hónapban. Az igazsághoz azonban hozzátarto-
zik, hogy az elokészítő  munka általában fonto-
sabb, mint egy-egy hadiesemény, bár ez ke-
vésbé látványos aktus. Júliusban elhatároztuk: 
több szakértoi csoport felállításával és munká-
ba állításával vágunk neki az augusztus végi -
szeptember eleji eseményeknek. Az érdeke-
gyeztetés rendszere kialakításának, a költség-
vetéssel foglalkozó ÉT-nek, a munkajoggal fog-
lalkozó törvények megtárgyalásának stb. A 
szakértő stábok egyike az érdekegyeztetés rend-
szerével, a rendszer elemeinek (ET, Költségve-
tési Intézmények Érdekegyeztető  Tanácsa (KI-
ET), ágazati- és regionális fórumok, stb.) egy-
máshoz való viszonyával foglalkozik. Színein-
ket ebben a csapatban az ESZT titkára, Bánk 
Gábor képviseli, aki az ESZT álláspontját az 
alábbiakban foglalta össze: 

Magyarországon - hagyományosan - foglalkoztatá-
si ágazatonként szervező dnek a szakszervezetek. 
Ezen az 1990 utáni szakszervezetek és. konföderáci-
ók megnövekedett száma ellenére sem történt alap-
vető  változás. Az ET - a maga szakmai és kompe-
tenciális korlátai mellett - mű ködik. M ű ködését az a 
tény, hogy máig nem meghatározott, hogy a szak-
szervezeti struktúra - minden szintjén - alulról vagy 
felülr ő l építkezik, nem zavarja, mivel a tripartit érde-
kegyeztetésben pont a munkavállalói oldal a legsta-
bilabb, legáttekinthető bb! Ennek ellenére el lehet és 
el kell gondolkodni egy tisztább építkezés lehető sé-
gérő l és bevezethető  gyakorlatáról. Az „alulról épít-
kezésnél" - úgy tű nik a többség ezt támogatja - al-
sóbb szinten az ágazati szakszervezeteknek célsze-
rű  képviselnie a munkavállalókat, makrószinten vi-
szont ,a konföderációknak. 

Az ESZT a KIET és a Köztisztviselő i Érdekegyez-
tető  Fórum (KEF) fórumát már konföderációs szint-
nek tekinti. Az 1993. évi közalkalmazotti tanácsi vá-
lasztások bebizonyították, hogy a szakmai specialí-
tásokból fakadóan - jeleztük, hogy szakmai-ágazati 
szinten szervező dnek a szakszervezetek -, s ebbő l 
adódóan „alacsony" támogatottsági szintje miatt több 
szakszervezet nem kerülhet az érdekegyeztetés ezen  

szintjére, s így egyes foglalkoztatási ágak érdekér-
vényesítési lehető sége meg sem jelenhet. Ugyanak-
kor ez nem vonatkozik a köztisztviselő kre, mert a 
KEF fórumára „csak be kell jelentkezni", mert ott 
nincs reprezentációs vizsgálat. Az azonos szintű  két 
fórum szervezetelméleti ellentmondását csak konfö-
derációs szinten lehet feloldani. A konföderációs szint 
bevezetését indokolja az is, hogy a KIET és a KEF 
ugyanazon költségvetési pénz felosztásának konkur-
rens fórumai, úgy, hogy a két fórum között egyelő re 
semmilyen informális vagy formális kapcsolat nincs! 
Az ellentmondást a résztvevő  szervezetek azonos-
sága csökkentheti. Az azonos résztvevő k biztosít-
hatják azt is, hogy a KIÉT és a KÉF például: a költ-
ségvetési vagy pótköltségvetési törvénytervezet vé-
leményezésekor - a számtalan résztvevő , ezért ré-
szérdekeket képviselő  körök nélkül - nem egymás-
nak ellentmondó vélemények születnek. A területi ér-
dekegyeztetésben - a magyar gazdaság láthatóan 
egyenlő tlen fejlő dése miatt - várhatóan nem a me-
gyei, hanem a regionális érdekegyeztetésnek kell ki-
alakulnia. A regionális érdekegyeztetésben is a kon-
föderációs szint a célszer ű bb, első sorban azért, mert 
itt sok tényező  egyidejű  figyelembevételét, a regiók 
közötti összhang megteremtését munkavállalói oldal-
ról a konföderációk jobban tudják biztosítani, mint az 
óhatatlanul részérdekeket képviselő  szakszervezetek. 
Az ESZT felfogása szerint az ET, a KIET és a KEF 
nem egymás mellé rendelt szervezetek, még akkor 
sem, ha mindhárom szervezet országos fórum. Az 
ET a munka világát érintő  minden országos kérdés-
ben kompetens, míg a KIET és a KEF csak a költ-
ségvetési területeket érintő  javaslattételi (és felosz-
tási) kérdésekben. Meggyő ző désünk szerint, ettő l 
nein lesz az egyik fórum fontosabb a másiknál, de 
mivel más feladata és más kompetenciája van, más 
a hatásköre, is. Mivel az ET a „mindenre" kiterjedő  
fórum, a KIET-tel és a KÉF-el nem mellérendelt, ha-
nem az ÉT-nek alárendelt fórumok. 

Láthattuk tehát, hogy az érdekegyeztetési me-
chanizmus egyes elemei már mUködnek, mások 
pedig, mint például a KIET kialakítása hosszasan 
vajúdik, tovabbi szintek kialakításának pedig még 
a feltételei sem igen adottak, de az érdekegyezte-
tési rendszer - melynek létrehozásához egyébként 
komoly összegU Phare-támogatást is kaptunk -
elő bb-utóbb ki fog alakulni, mert szükség van rá. 
Nekünk pedig, azon túl, hogy tevékenyen részt 
veszünk formálásában, fel kell készülnünk arra, 
hogy az ESZT és tagszervezetei minden fórumon 
úgy tudják képviselni a munkavállalók érdekeit, 
ahogy azt a szakszervezeti tagság joggal elvárja. 

Q-ti 
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Veszprém 
Háromból kettő  
felszámolva 

...A vegyipari kutatóintézetek so-
rában már az a szenzáció, ha vala-
ki talpon marad. A „fellegvárként" 
említett Veszprémben például a há-
rom kuatóintézet közül kettő  felszá-
molás alatt áll. A sort a Nehézvegy-
ipari Kutató Intézet kezdte, ahol a 
gondokat mindenekelő tt a piaci ke-
reslet visszaesése, az állami támo-
gatás megsz ű nése, valamint a rossz 
vállalati döntések okozták. Minden-
nek következményeként a hosszú 
éveken át sikeresen tevékenykedő  
intézet végül is 1 milliárd forint vesz-
teséget produkált, amelynek követ-
keztében, a hazai gazdasági gya-
korlatban több mint két évvel ezelő tt 
fehér hollónak számítva, cső döt je-
lentett. Ma már semmiféle termelés 
nem folyik a különvált toxikológia 
részleg kivételével. Papíron, de csak 
azon, még létezik a Neviki. 

A Magyar Ásványolaj- és Földgáz-
kísérleti Kutató Intézetnek a cső del-
járás idején még úgy t ű nt, esetleg 
sikerül megmenekülnie. Ám a kishi-
telező k nem fogadták el a cső d-
programot, pénzükhöz — többek kö-
zött azok a feltalálók, akiknek ötle-
tére épített az intézet — ragaszkod-
tak, s kérték a felszámolást. A 
hosszú távú iparpolitikai koncepció-
ban is szerepel a MÁFKI megő rzé-
se. Ám a piac egyelő re nem igazol-
ja a várakozásokat. 

Veszprém harmadik kutatóintéze-
te, a MUKKI még áll... 

A. A. 

Baranya 
Csak a bér biztos 

...Az akadémia pécsi székhely ű  
Dél-Dunántúli Tudományos Intéze-
tét nem veti fel a pénz. A központi 
támogatás csak a bérköltségre ele-
gendő . Minden dologi kiadásra, a vil-
lanyra, papírra, könyvekre, utazás-
ra, számítógépes feldolgozásra, kül-
földi kiadványokra maguknak a ku-
tatóknak kell összhozniuk a fedeze-
tet. Az idei mű ködéshez a pécsi in-
tézet munkatársainak már sikerült  

elegendő  anyagi támogatást találni. 
Az intézet munkatársai nem hívei 
annak a mostanában sű r ű n elhang-
zó ötletnek, hogy az akadémiai re-
gionális központok az egyetemek ke-
belén belül létezzenek. Az igazgató 
ez ügyben úgy fogalmaz, hogy az 
akadémiai és az egyetemi intézetek 
egyfajta piaci versenyben állnak egy-
mással, s ez semmiképp sem rossz. 
Egyébként is célszerű , ha a kutatók 
megmaradhatnak f ő állású kutatók-
nak. Amellett persze taníthatnak az 
egyetemen, de ne rendeljék alá a 
munkájukat az oktatásnak. Ami pe-
dig az akadémiát illeti arról ekképp 
vélekednek: az idevágó törvénynek 
majd azt kellene kimondania, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia le-
gyen vagyonnal rendelkező , auto-
nóm köztestület:.. 

U. T. 

Fejér 
Mező gazdasági 
kutató „több lábon" 

...„Több lábon" állással, célorien-
tált kutatási programokkal, takaré-
kossággal és korábbi létszáma csak-
nem 40 százalékának a leépítésé-
vel tudja továbbra is biztosítani za-
vartalan m ű ködő képességét az MTA 
Martonvásári Mező gazgasági Kuta-
tóintézete. Az akadémiától kapott tá-
mogatás ugyanis még a bérek kifi-
zetésére sem lenne elegendő  az in-
tézményben. A búza- és kukorica-
kutatásokban világszínvonalon álló 
intézet mű ködési költségeinek csu-
pán 

30 százalékát kapja meg támoga-
tásként. Az intézmény fenntartásá-
hoz, mű ködéséhez jelenleg mintegy 
300 millió forintra van szükség. Eb-
bő l 90 milliót ad az MTA, a kutató-
intézet saját maga pedig ennek mint-
egy kétszeresét, az idén várhatóan 
több mint háromszorosát „teszi hoz-
zá" a különféle bevételekbő l. Az in-
tézmény fenntartásához, az ott fo-
lyó munka feltételeinek biztosításá-
hoz azonban mindez még kevés len-
ne: tavaly jelentő s létszámleépítés-
re is rákényszerült a kutatóintézet. 
A korábbi 390 dolgozóból 260 ma-
radt. Igaz, a kutatói létszám nem 
csökkent, ső t növekedett. A takaré- 

kosság abból adódik, hogy a kiszol-
gáló egységek által korábban vég-
zett munkákat a béralapot nem ter-
helő  szolgáltatásként veszik igény-
be. Az egyes kutatási területeken 
önelszámoló egységeket hoztak lét-
re, amelyek fokozott mértékben fi-
gyelnek a takarékosságra. Egy tu-
dományos intézménynél persze nem 
mindenütt lehet maximális piaci 
szemléletet alkalmazni. A kutatások 
színvonalának megő rzése érdeké-
ben nem állhatnak le a technológiai 
fejlesztésekkel sem. Sokat segíte-
ne, ha az akadémia tulajdonába ke-
rülne át az a vagyon, amellyel a szó 
jó értelmében gazdálkodni tudnának. 
Jelenleg ugyanis néhány kivételtő l 
eltekintve minden állami tulajdonban 
van, s ezen az akadémiai törvény-
tervezet sem változtat... 

Csongrád 
Allami feladatok — 
állami pénz nélkül 

...A Gabonatermesztési Kutató In-
tézet nemcsak Szeged egyik büsz-
kesége, hanem száznál több neme-
sített haszonnövényével méltán lett 
világhír ű . Ezért is érte váratlanul a 
kutatókat 1991-ben a kormány dön-
tése, amely szerint a 8 agrárkutató 
intézet költségvetését 616 millió fo-
rintról 316 millióra csökkentették. Eb-
bő l az idén 60 millió jut Szegedre, s 
ez mindössze 12 százaléka az éves 
500 milliós szükségletnek. Egyre fe-
szültebb a dolgozók hangulata. A hi-
ányzó 440 milliót ugyanis egyre ne-
hezebb elő teremteni. 

A három esztend ő vel ezel ő tti 
drasztikus elvonást némileg kom-
penzálták az itt kifejlesztett fajták 
után kapott jogdíjak, valamint a sa-
ját vető mag közvetlen értékesítése. 
Elbocsátásokra nem került sor, 
mindössze felvételi zárlatot rendel-
tek el, aminek következtében a 600 
fő s gárda 500-ra csökkent jó két év 
alatt. 

A bevétel egyre kevesebb, az ál-
lami költségtérítés szintén. Csak a 
bizonytalanság nő , ami miatt mind 
több képzett szakember pártol át va-
lamilyen magánvállalkozásba. S ez 
már-már a hét évtizedes kutatóinté- 
zet létét veszélyezteti... 	V. I. P. 

Létszámok és elvonások 

Évek óta visszatérő  téma: a gazdaság folyamatos visszaesésére hivat-

kozva — valószínű síthető en politikai megfontolásból — eldöntött költség-

vetési elvonások hogyan hatnak a kutatóintézetekre. Nem feladatunk a 

pénzügyi elvonásoknak a tudományos tevékenységre gyakorolt hatását 
vizsgálni, viszont megvizsgáltuk a létszámok változását az elmúlt öt év-

ben, feltételezve, hogy ez nem független az évek óta tartó elvonásokkal. 

A Szószólóban most az MTA társadalomtudományi kutatóintézeteinek 
létszámváltozásait tartalmazó táblázatot mutatjuk be.* 

1988 	1990 	1991 	1992 
summa 	kut 	summa 	kut 	summa 	kut 	summa 	kut 

létszám 	 létszám 	 létszám 	létszám 

Allam- és Jogtudományi 
Intézet 

56 37 43 20 42 18 40 16 

Filozófiai Intézet 56 37 46 36 40 30 37 30 

Ipar- és 
Vállalatgazdasági Intézet 

38 20 22 16 20 14 19 14 

Irodalomtudományi 
Intézet 

75 45 74 45 79 47 69 44 

Közgazdaságtudományi 
Intézet 

120 65 117 65 106 55 99 59 

Mű vészettörténeti 
Kutatócsoport 

34 19 36 18 33 17 34 17 

Néprajzkutató Intézet 43 24 42 22 45 21 37 20 

Nyelvtudományi Intézet 87 45 101 56 132 62 102 5 

Politikatudományok 
Intézete 

- 58 23 59 23 49 22 

Pszichológiai Intézet 183 47 95 37 108 39 88 35 

Regionális Kutatások 
Központja 

81 34 92 33 88 30 75 31 

Régészeti Intézet 54 15 73 25 71 25 60 22 

Szociológiai 
Kutatóintézet 

67 43 57 40 59 44 24 16 

Társadalomtudományi 
Konfliktusok.... 

- - - - - - 33 22 

Történettudományi 
Intézet 

184 51 102 50 106 52 101 50 

Világgazgadási 
Kutatóintézet 

58 26 57 33 53 29 52 24 

Zenetudományi 
Kutatóintézet 

71 24 67 28 65 22 61 21 

Összesen 1 207 532 1 082 547 1 106 528 980 498 

*Az összesítésben nem szerepeltettük a Kutatásszervező  Intézetet, mert 
az létszámában tartalmazta az úgynevezett „Támogatott Kutatóhelyeken" 
dolgozók létszámát is, ahol a dolgozók egy része természettudományos 
területen dolgozik. 

1988-ban 1207 dolgozója volt a társadalomtudományi intézeteknek és 
532 kutatója. Ugyanezen intézetekben 1992 áprilisában 868 volt a dol-
gozói létszám, a kutatóké pedig 454. Tehát 4 év alatt 28 százalékos volt 
a létszámcsökkenés. (Eközben két új intézetet csatoltak a kutatóhálozat-
hoz, ez 6 százalékos létszámnövekedést jelent, amit a fent említett össze-
hasonlításban nem vettünk figyelembe!) 

Révész Márta 

Vidéki kórkép 

Kutatóintézetek 
Vidéki lapokból tallózott körképünk néhány kutatóintézet helyzetérő l próbál néhány 

„filmkockát" felvillantani. 

get érintette. Immár 10 százalékos forgalmi adó terheli az áram-, gáz- és 

a vízellátást; növekszik a telefon-elő fizetés, a helyi és távhívás díja is. A 

megemelt összegek egy része már az augusztusi számlákon, más részük 

a szeptemberi, illetve az októberi számlákon jelentkeznek elő ször. 

A tömegközlekedés területén emelte a tarifákat a MÁV, és erre kény-

szerültek a helyi és helyközi személyszállítást végző  autóbusztársaságok 

is. Vasúton — teljes árú menetdíjak esetében — az áremelés mértéke 

átlagosan 3,9 százalék, míg a munkábajárásra szolgáló bérletek ára 
átlagosan 5, a tanulók havi bérlete 
pedig 5,3 százalékkal emelkedett. A 

menetrendszerinti autóbusz-közle-
kedés átlagosan 4 százalékkal drá- 

	

A Tudományos Dolgozók 	gult. Ezen belül a munkábajárásra 
Szakszerveztének lapja 

szolgáló bérletek 4,3 százalékkal, a 
Felelő s szerkesztő : 

Dr. Dura László 	 tanulóbérletek pedig 4,2 százalék- 

	

A Szószóló szerkesztő ségi 	kal kerülnek ezután többe. Az autó- 

tanácsadó testületének elnöke: 	busz-közlekedésben augusztus 1- 
Dr. Pomogáts Béla 	jétő l, a vasúton egy hónappal ké- 
Kiadja: a TUDOSZ 	ső bb kell a felemelt összegeket fi- 

Felelös kiadó: Dr. Révész Márta 	zetni. A Budapest Közlekedési Vál- 
Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. 

Dr. Csöndes Zoltán 	lalat a jegyek árát egyelő re nem 

elnök-vezérigazgató 	emelte fel, a bérleteket pedig szep- 

. 	ISSN 0239-0035 	 tembertő l árusítja drágábban. 

Ismeretes, 
hogy az áfa-
törvény mó-
dosításának 
hatására au-
gusztus else-
jétő l több ter-
mék és szol-
gáltatás ára 
emelkedett, 
miután a jog-
szabály a 6 
százalékos 
forgalmi adó-
kulcsot tiz 
százalékra 
növelte. A 
változás a 
legtöbb élel-
miszerfélesé- 

cl. I. 

NÉZŐ PONT 
Még ez sem a béka feneke? 

A Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint jelenleg 2 millióra vagy ennél is többre becsülhető  a 

létminimumon, vagy ennél is alacsonyabb szinten élő k száma. Közülük mintegy 400 ezren élnek a 

létminimum 70 százalékánál kisebb jövedelembő l. A múlt évben 1,6 millióan, 1989-ben pedig 800 ezren 

éltek a fennmaradási nívó peremén. 
Az önfenntartásra sem elegendő  jövedelmi szint kialakulásában — a statisztikusok szerint — két tényező  

játszik jelentő s szerepet: az eltartott gyermekek száma és a munkanélküliség terjedése. A felmérések szerint 

az egygyermekes háztartások 15-16 százaléka (372 ezer ember), a két vagy a három gyermekesek 35 

százaléka (166 ezer személy), a négy és több gyermekesek 49 százaléka (76 ezer fő ) él a létminimum alatt. 

A jövő  évi költségvetés terve-
zete szerint 1994-ben egyetlen 
szociális ellátás sem ő rzi meg 
reálértékét. Bár a tervezgeté-
sek, a tárgyalások és alkuk még 
javában tartanak, az már látszik, 
hogy az állami költségvetés ter-
vezete változatlan mérték ű  nor-
matívával számol például a szo-
ciális intézményi, az idő sek nap-
közi otthoni, az egészségügyi 
gyermekotthoni, valamint a 
gyermek és ifjúsági ellátásoknál. 

A költségvetés jövő évi ter-
vezetében nincsenek automa-
tizmusok, kompenzációk. 
Vagyis: miközben 16-20 szá-
zalékos inflációval kalkulálnak, 
s jövő re is számolni kell a 10 
illetve 25 százalékos áfa-kul-
csokkal, nem növekszik az in-
tézmények dologi és bérkölt-
ségvetése. Ez azt jelenti, hogy 
az infláció, az áfa-kulcs, vala-
mint a forintleértékelések ha-
tását a szociális és egészség-
ügyi intézményeknek maguknak kell ellensúlyozniuk, kigazdálkodniuk. 

Nem szerepel a költségvetésben például bölcső dei normatíva, annak ellenére, hogy a bölcső dék kihasznált-
sága meghaladja a 90 százalékot. Nem tervez a költségvetés kiegészítést a nevelési segélyek összegében 
sem. Erre ugyanannyit szánnak, mint az idén: 1 milliárd 850 millió forintot. (Igaz ugyan, hogy 3 milliárddal —
10 százalékkal — emelik az önkormányzatokhoz juttatandó szociális normatíva összegét, ám ebbő l az idei 150 
helyett várhatóan 200 ezer tartós munkanélkülit kell segélyezniük.) A tervezetbő l egyébként úgy látszik, újabb 
megszorításra lehet számítani e támogatásnál. A tartósan munkanélküliek jelenleg az öregségi nyugdíjmini-
mum 80 százalékát — valamivel több mint négyezer forintot — kaphatják havonta. 

Pesszimista vélemények makacsul állítják: ez még nem a béka feneke... 	 (dura) 
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