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Mindenekelő tt néhány szóval és egy hevenyészett 
táblázattal bemutatom a pécsi székhely ű  Regioná-
lis Kutatások Központja szervezeti felépítését. Pé-
csi intézetünk neve: Dunántúli Tudományos Inté-
zet, amely egyúttal a Regionális Kutatások Központ-
ja legnagyobb szervezeti egysége is. A többi kuta-
tó egységünk: az Alföldi Intézet, amelynek Kecske- 

méten van a központja, és Békéscsabán, Szolno-
kon, illetve Debrecenben van kutatási egysége, a 
győ ri Észak-Dunántúli Osztály, amelynek Szombat-
helyen van egy kutatócsoportja, valamint a miskol-
ci Eszak-Magyarországi Osztály és a Budapesti Osz-
tály. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Hrubi László 
tudományos munkatárs, az intézet TUDOSZ-titkára 

A Dunántúli Tudományos Intézetrő l 

„Megnyílt" a közalkalmazotti törvény, de lesz-e benne köszönet?! 

A képviselő k fantáziája 
Haditudósítás a KIÉT-r ő l és környékér ő l 

„A pokolhoz vezető  út jó szándékkal van kikövezve" tartja a magyar mondás, és nem tehetek róla, de 
ez jutott eszembe, amikor Tarnóczky Attila képviselő  úr a maga és Rudics Róbert képviselő társa (mind-
ketten az MDF frakció tagjai) nevében a — KIÉT plenáris, ülésén magyarázni kezdte, hogy mi vitte rá öket 
arra, hogy benyújtsák a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez az érdekegyeztető  szlengben 
„Túró rudi"-nak nevezett módosítójavaslat-csomagot. Ezzel megnyitották a közalkalmazotti törvényt, 
lehető séget adva arra, hogy ne csak a kedvező , hanem a munkavállalókra nézve igencsak kedvező tlen 
módosító indítványok is elhangozhassanak. Ső t azt kell mondani, hogy ez utóbbiak bírnak nagyobb 
többséggel, ugyanis a kormány és egyes képviselő k fantáziája e téren végtelen gazdag volt. 

A törvény szerint a közalkalmazotti tanácsnak nem lehet tagja 
— aki nem cselekv ő képes, 
— aki legalább hat hónapja nem dolgozik a munkáltatónál, 
— aki munkáltatói jogokat gyakorol, 
— aki munkáltató, 
— az elő bbi közeli hozzátartozója, 
— aki a választási bizottság tagja. 
A szakszervezet tisztségviselő je a közalkalmazotti tanács tagjává meg-

választható. 

Jelentés és replika 

Az Állami Számvevöszék (ÁSZ) az Országos Mű szaki Fejlesztési 
Bizottság (OMFB) és a Központi Mű szaki Fejlesztési Alap 1989-
1992 közötti idő szakra eső  pénzügyi és gazdasági helyzetét 
vizsgálta. Miután az ÁSZ jelentésének néhány megállapítását a 
sajtóban nyilvánosságra hozták, az OMFB elnöke, Pungor Ernö 
akadémikus, tárca nélküli miniszter felháborodottan utasította 
vissza az ÁSZ eljárását. Kijelentette: az Állami Számvevő szék 
adataival és következtetéseivel nem ért egyet. Másnap az Új 
Magyarország —a hazai újságírás mélyrepülésének egyik aligha-
nem alulmúlhatatlan opuszában — tényként közölte: a számve-
vő szék tévedett. Nem így vélekedett a parlamentben dr. Vona 
Ferenc (MDF) képviselő , aki éppen az OMFB mű ködéséért felelő s 
szakemberek „ő si reflex szerint" mű ködő  cáfolatán háborodott fel. 
A számvevő széki jelentés a Szószóló szerkesztő ségének birtoká-
ban van (azt bárki elolvashatja a TUDOSZ-irodában). Egyelő re nem 
sikerült megszereznünk az ASZ vizsgálatára készült OMFB-
reagálást, ezért most csak az ÁSZ jelentését ismertető  sajtókom-
münikét, valamint az azt követő  replikációt adjuk közre. 

Az Állami Számvevő szék az OMFB-rő l 
Döntő en a törvényi elő írásoknak megfelelő en mű ködött 1989 és 1992 
között az Országos Mű szaki Fejlesztési Bizottság, valamint a Központi 
M ű szaki Fejlesztési Alap. Ugyanakkor a mű szaki fejlesztésre fordított 
összegek célszerüségében és hatékonyságában már számos hiányos-
ságot találtak az Állami Számvevő szék ellenő rei. Az ellenő rzés tapasz-
talatairól sajtótájékoztatón számoltak be november 4-én az Országház-
ban. 

A Központi M ű szaki Fejlesztési Alap bevételei 1989 és 1992 között elérték 
az 50 milliárd forintot, ami a mű szaki fejlesztésre fordított pénzeszközöknek 
majdnem egyharmadát jelenti. Ebbő l az összegbő l — többek között az Or-
szággy ű lés döntése alapján történt elvonás miatt — csupán 26 milliárd forint-
tal részesült az OMFB, amelybő l mindössze 17 milliárd forintot fordított m ű -
szaki fejlesztésre. Az OMFB szerint az országos programok 47 százalékban 
voltak sikeresek. Az ÁSZ helyszíni ellenő rzései alapján azonban úgy látja, 
hogy még a sikeresnek minő sített programoknak is csak kis része nevezhető  
valóban eredményesnek. Számos olyan támogatást tártak fel az ÁSZ ellenő -
rei, amikor a felhasznált pénzeszközöket nem mű szaki fejlesztésre, hanem a 
vállalat likviditási zavarainak áthidalására költöttek. A felhasználások között 
voltak olyanok is, ahol a beszerzések nem eredményeztek valós m ű szaki 
fejlő dést. De még a sikeresnek nevezhető  m ű szaki fejlesztések között is igen 
kevés az olyan, amelyik egyben kimutatható üzleti eredményt is hozott. 

Az ÁSZ az egyik legnagyobb hiányosságot abban látja, hogy a hivatal 
hároméves munkája ellenére sem készült még el az innovációs törvény ter-
vezete, amely meghatározhatná az állam szerepét a m ű szaki stratégia kidol-
gozására. Az Állami Számvev ő szék az OMFB hatáskörébe tartozó intézmé-
nyeknél tartott ellenő rzések során úgy találta, hogy mivel finanszírozásuk 
nagyrészt a Központi M ű szaki Fejlesztési Alapból történt, ezért a gazdálkodá-
suk nem volt kellő en takarékos és ésszer ű . Általános tapasztalat az, hogy 
minél messzebb van a pénz forrása, annál nagyobb a lazaság az elköltő jénél 
— összegezte véleményét Nyikos László, az Allami Számvev ő szék alelnöke. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Hol vannak a „katonák"? 
Az akadémiai statisztika szerint 1987-ben Magyarországon 

36 453 kutató dolgozott tudományos intézetekben, felső oktatási ku-
tatóhelyeken, vállalatoknál. Számuk azóta évrő l évre csökken. 1992-
ben már csak 24 110-en voltak. Hol van 12 343 „katona"? 

(Vélemények címmel tudományos életünk személyiségeinek né-
hány mondatos nyilatkozatából gy ű jtöttünk csokrot a Szószóló 2. 
oldalán.) 

A TUDOSZ-irodától kérdezték 

Nemzetközi régionális politikai konferenciával 
ünnepli fennállásának fél évszázados jubileumát 
november negyedike és hatodika között Pécsett a 
Dunántúli Tudományos Intézet (DTI). A Magyar 
Tudományos Akadémia Regio- 	DUNÁNTÚLI 
nális Kutatások Központjának TR ÁNSDANUBIAN pécsi székhelyű  intézetében, az 
„Európai kihívások, magyar vá-
laszok a regionális politikában" 
című  tanácskozáson földrészünk 
húsz országánakfélszáznál több 
tudósa tartott elő adást a regio- 	INTÉZET 
nalizmus elméletérő l és gyakor- 	INSTITUTE 
latának tapasztalatairól. A regionalizmus kutatói-
nak e jelentő s magyarországi nemzetközi konfe-
renciáján egyebek között a gazdasági ágazatok és 
szervezetek fejlő désben játszott szerepének vál-
tozásáról, a piac regionális tényező irő l, a helyi és a 
regionális kormányzatok területfejlesztési funkci-
óiról, a régióközi gazdasági és környezetvédelmi 
együttmű ködés kérdéseirő l volt szó. A DTI az Euró-
pai Közösség bejegyzett szakértő i intézete lett a 
közelmúltban, igazgatója Horváth Gyula. Az intézet 
„rangja" lehető vé teszi, hogy kutatói a jöv ő ben 
rendszeresen informálódjanak a közös piaci 
országokban meghirdetett tudományos tenderek-
rő l, s pályázhassanak is azokra. Az EK által finan- 

szírozott PHARE-programban — amely a kelet-
közép-európai térség országainak nyújt támoga-
tást társadalmi-politikai átalakulásuk megkönnyí-
téséhez — máris számítanak a pécsi intézet tudó-

sainak közremű ködésére. Ma-
gyarország tízmillió ECU-stámo-
gatást kap területfejlesztési ter-
veinek elkészítésére, melyben a 
Dunántúli Tudományos Intézet 
kutatói jelentő s szerepet vállal-
hatnak. 
A DTI közgazdász, geográfus, po-
litológ us, szociológus és jogász 

szakembereinek kutatásaira korábban már több 
pályázaton is felfigyeltek az EK tudományos fóru-
main. Az intézet EK-szakértő i „rangra" emelése 
viszont azt is lehető vé teszi például, hogy a régió-
fejlesztés szakembereinek egyetemi szintű  képzé-
se számára nemzetközi pénzforrásokat is megpá-
lyázhassanak. A DTI a Pécsi Janus Pannonius Tu-
dományegyetem mel közösen szervezte meg a te-
rület- és településfejlesztés szakembereinek 
posztgraduális továbbképzését, melynek célja, 
hogy hallgatóitfelvértezze a regionális politika nem-
zetközi tapasztalataival, így fejlesztve a helyi-
területi politizáláshoz szükséges gyakorlati kész-
ségüket. 

Válaszol: Dr. Komjáthy Miklós, 
a TUDOSZ jogsegélyszolgálatának vezető je 

A munkahelyem nem fizette ki a februárban esedékes jubileumi 
jutalmat arra hivatkozva, hogy nincsen rá pénz. El kell-e fogad-
nom az indokot, vagy tehetek valamit? Számíthatok-e arra, hogy 
megkapom ezt a pénzt? 

A feltételek fennállása esetén a 13. havi fizetés az esedékesség idő -
pontjában a dolgozónak jár. Késedelem esetén az esedékességtő l a ki-
fizetésig évi 20%-os késedelmi kamatot is kell fizetni. A jogosan járó 13. 
havi fizetés összege a késedelmi kamattal együtt bírósági úton kikény-
szeríthető . 

Az intézet a május 1-jétő l esedékes béremelés májusi, júniusi 
részét „lenyelte", arra hivatkozva, bérhiánya van. Milyen bele-
szólása van a szakszervezeteknek a bérkeret elvi felosztásába? 

Törvény által garantált beleszólási joga a bérkeret felosztásába a szak-
szervezetnek nincs, ilyen jogot viszont a kollektív szerző dés tartalmazhat. 
A szakszervezetnek jogában áll tájékoztatást kérni. Ezt a tájékoztatást és 
az intézkedés (mulasztás) indokolását a munkáltató nem tagadhatja meg. 
A bérkeret elosztása — a bérek emelése — egyébként a munkáltató 
diszkrecionális joga, a szakszervezet jogi úton nem, csak tárgyalások 
kezdeményezésével, illetve végső  estben sztrájkkal tiltakozhat. 

Az intézet arra hivatkozva, hogy nem tudja, lesz-e elég pénze, fél 
éves szerzödéseket akar kötni az intézetben több éve, költségve-
tési állományban dolgozó kutatókkal. Mi a helyzet megítélése? 

a) Határozatlan idő re szóló munkaszerző dés határozott idejű re való át-
alakításához a dolgozó hozzájárulása szükséges. 

b) Határozott idejű  szerző dés újabb határozott idő re való meghosszab-
bítása akkor érvényes, ha 

— helyettesítés céljából vagy 
— pályázati eljárásban elnyert, meghatározott munka elvégzésére kötik 

meg (pld. OTKA, külső  megbízás stb.) 
Ha ezeknek a szerző dés megfelel, a fél évre szóló is érvényes. 

Az intézet igazgatója szerint szakszervezeti vezető  nem lehet 
egyúttal a közalkalmazotti tanács tagja is. Igaza van-e? 

Ötvenéves évforduló 

Isten éltessen, Dunántúli Tudományos Intézet! 
A DTI az Európai Közösség bejegyzett szakért ő i intézete lett 

TUDOMÁNYOS 
RESEARCH 

A képviselő  úr nagyon szívhez szó-
lóan ecsetelte, hogy lelkiismeretük 
nem tudta volna elviselni, ha egy le-
hetetlen elő meneteli rendszerrel indu-
lunk neki a következő  évnek — érde-
kes, az annak idején nem okozott gon-
dot, hogy a szakszervezetek már a tör-
vény parlamenti tárgyalása idején fel-
hívták a figyelmet a tervezet ezen és 
más hibáira, lehetetlenségeire, ső t —
ezért most év végén, amikor már úgy-
ahogy elkészültek a besorolások mó-
dosittatni kívánják a törvényt. 

Azt mindenki tudja, hogy a törvény-
ben megfogalmazott elő meneteli rend-
szer úgy rossz, ahogy ott le van írva, 
mégsem biztos, hogy most az év vé-
gén célszer ű  hozzányúlni, fő leg nem 
úgy, hogy az a munkavállalókra néz-
ve egyértelm ű en kedvez ő tlen legyen. 
Ugyanis, ha úgy döntünk, hogy a ki-
sebb rosszat választjuk, még mindig 
jobb egy akármilyen, de élő  elő mene-
teli rendszer, mint egy semmilyen. Az 
biztos, hogy a „B" osztályhoz hozzá 
kell nyúlni, hiszen elfogadhatatlan az, 
hogy a törvény ne tegyen különbsé-
get a különböző  képzési típusú isko-
lákban megszerzett, s így szakmailag 
különböz ő  érték ű  végzettségek és 
képzettségek között. Az is egyértel-
m ű , hogy a felső  és kiemelt közalkal-
mazotti osztályokban rendet kell rak-
ni, hiszen elfogadhatatlan, hogy ado-
tt esetben még felső fokú végzettség 
nélkül is ugyanabba az „F" kategóriá-
ba lehessen jutni, mint komoly tudo-
mányos minő sítéssel, munkával és be-
osztással. De az már nem biztos, hogy 
az „F" osztályt teljesen ki kell „üríte-
ni", mert jóformán senki nem kerülhet 
bele. Ugyanakkor azt is el kell fogad-
ni, hogy minden érdemi változtatás ko-
moly költségvetési kihatással jár, és  

nem tudni, hogy 1994. január 1-jétő l 
meg lehet-e teremteni ennek a fede-
zetét. Az viszont biztos, hogy nem ér-
demi változtatást, toldozást-foldozást, 
gányolást nem érdemes csinálni a táb-
lázaton, mert akkor hamarosan újra 
kell kidolgozni az egészet, s ezáltal a 
rendszer pont azt vesziti el, amiért mi 
is támogattuk a mielő bbi bevezetését: 
a kiszámithatóságot. Végig kell tehát 
gondolni az egész rendszer gazdasá-
gi hatását, kapcsolódását más jogsza-
bályokhoz. Hozzá kell igazítani a je-
lenlegi oktatási és képzési rendszer-
hez (ha rendszernek nevezhető , ami 
van), a kialakuló új minösítési rend-
szerhez, a kialakuló új képzési szoká-
sokhoz, tehát a mai és jövő beni való-
sághoz a múltbani helyett. Mindeze-
ket figyelembe véve ezen új alapokon 
egy teljesen új és alapjaiban idő álló 
besorolási és elő meneteli skálát és il-
letménytáblázatot kell készíteni, pon-
tosan meghatározva bevezethető ségé-
nek (minél korábbi) idejét. 

Az is biztos, hogy a törvénynek már 
eredetileg is úgy kellett volna rendel-
keznie, hogy a közalkalmazotti jogvi-
szonyba az 1992. július 1. elő tti min-
den munkában töltött évet be kell szá-
mitani. Ennek hiányában a módosítás 
szükséges. De biztos, hogy ezt nem 
szabad úgy megtenni, hogy az kizá-
rólag a közalkalmazotti osztályba so-
rolásnál legyen alkalmazható, hanem 
az adott napon közalkalmazotti jogvi-
szonyba kerülő knél minden esetben 
alkalmazni kellene, hiszen korábban 
nem lévén közalkalmazotti törvény, 
nem tudták szabadon eldönteni, mint 
most, hogy választják e annak elő nyeit 
és hátrányait. 

Az érthető  — ha már megnyitották 
a törvényt — a kormánynak ki kell  

használnia a lehető séget, és javasla-
tot kell tennie minden olyan technikai 
változtatásra, amely a törvény alkal-
mazhatóságát segíti. De az elfogad-
hatatlan, hogy e megnyitást, mind a 
kormány, mind az elő terjesztő ktő l füg-
getlen, más képviselő k — akiknek 
szintén megmozdult a lelkiismeretük 
— arra tegyenek kísérletet, hogy a 
közalkalmazotti jogviszonyból való ki-
kerülést megkönnyítsék a költségve-
tés javára, s a munkavállalók rovásá-
ra. Nevezetesen már az a szándék is 
elfogadhatatlan, hogy a végkielégítés 
idejét, s ezáltal összegét csökkentsék. 
Az pedig, hogy olyan irányban módo-
sítsák a törvényt, hogy azok a mun-
kavállalók, akik a költségvetési intéz-
mények helyett alakuló, létrejöv ő  gaz-
dasági vállalkozásokhoz kerülő  közal-
kalmazottak, vagy azok, akiknek az in-
tézménye egyszer ű en gazdát cserél, 
egy fillér végkielégítést se kaphassa-
nak, nemcsak elfogadhatatlan, hanem 
példátlanul felháborító is. Ezek a köz-
alkalmazottak ugyanis korábban mun-
kában töltött éveiket veszítik el végér-
vényesen és pótolhatatlanul. Ha a par-
lament elfogadja e módosító javasla-
tot, szabad út nyílik az iskolák egyhá-
zi, vagy más magánintézmények kéz-
be adására, az egészségügyi intéz-
mények költségvetési területr ő l törté-
nő  kiszorítására, a kutatóintézetek fel-
számolására, illetve gazdasági vállal-
kozássá történő  átalakítására stb. 
Csak remélhetjük — bár kérjük is —, 
hogy a parlament tisztelt tagjainak a 
lelkiismerete akkor ismét megmozdul, 
amikor az ezen munkavállalókat sú-
lyosan hátrányos helyzetbe hozó, de 
az ország javát nem szolgáló módosí-
tó indítvány szavazására kerül sor, és 
elutasítják azt. 	 Q-ti L. 



Törvényszerű , hogy egymásra találtunk 
a TUDOSZ-elnökség új tagja 

zon belül mindenrő l lehetett vitatkoz-
ni, szabad szellem ű  értelmiségi m ű -
hely voltunk. Osztályunk egyik ku-
tatási témája a tervezési rendsze-
rek összehasonlítása volt. Nemzet-
közi tervezési rendszerekrő l szerez-
tünk információkat, s ezek összeha-
sonlításakor megdöbbentő  dolgok 
jöttek napvilágra. Korábban sokan 
azt hitték, hogy a tervezés, a köz-
ponti irányítás csak a szocialista tá-
bor sajátossága, holott a nyugat-
európai jóléti társadalmakban is na-
gyon komoly tervezés folyt. Kiderült, 
hogy a tervezési módszerek szinte 
mindenütt azonosak. Egyes idő sza-
kokban még a programok is mege-
gyeztek. A háború után nálunk 3 
éves terv, nyugaton rekonstrukciós 
tervek szolgálták az újjáépítést. Ami-
kor a 60-as években másutt a jóléti 
államokat építették, mi az életszín-
vonal tervezésén munkálkodtunk. 
Kétségtelen, hogy más volt a tervek 
érvényesítésének módja, hiszen 
egyik oldalon törvény lett a tervbő l, 
de ettő l még nem valósult meg na-
gyobb hatásfokkal, mint ahol piaci 
módszerekkel, orientációs céllal ter-
veztek. Érdekes módon manapság 
nyugaton is megtorpant a tervezés, 
nálunk meg szinte tagadják ennek 
fontosságát, így tulajdonképpen is-
mét szinkronban vagyunk. 

— Munkatársaimmal pályázatot 
nyertünk, amelyet az Európai Közös-
ség pénzzel is támogat. Kutatásaink 
célja, hogy miként történjen az Euró-
pai Közösséghez való felzárkózás 
megalapozása. M ű szaki fejlesztést, 
ipari szerkezetváltást kell csínálni, hi-
szen a magyar ipar lemaradt, annak 
ellenére, hogy számos, jól felkészült 
szakemberünk van. Kérdés, hogyan 
lehetne ezekkel a szellemi erő kkel 
gazdálkodni? Korábban az állam vi-
szonylag gazdagon támogatta a tu-
dományos kutatást, ám a rendszer-
változás óta a kutatók sokasága ke-
rült hátrányba, egyre nehezebb a 
megélhetésük. Mivel a TUDOSZ eze-
kért az emberekért küzd, és a jelen-
legi kutatási területem is éppen 
ilyen, ezért azt hiszem, törvénysze-
r ű , hogy egymásra találtunk. 

— Eddig is végeztem szakértő i 
munkát a TUDOSZ megbízásából, 
de fő ként a munkahelyemen, ahol 
mint szakszervezeti titkár tevékeny-
kedtem. Köztudott, hogy a tervgaz-
dasági utasításos rendszerben nem 
különült el a munkáltató és a mun-
kavállaló érdeke. A szakszervezet 
összemosódott az állammal, még-
sem becsülném le a szakszerveze-
tek korábbi szerepét. A jó munka- 

Virág Ildikó közgazdász, 

Amikor a szakszervezetek képvi-
selő i a munkavállalók érdekeinek 
védelmében tárgyalnak, remélhe-
tő leg eljön az ideje annak is, hogy 
az asztal ,túlsó felén' jól felkészült 
szakemberek lesznek. Persze, 
amíg sok helyütt csak politikai 
furfangokkal, hatalmi pozícióból 
érvelnek, s a kérdésekre elég 
annyi válasz, hogy ,csak', addig 
a józan ész hangja — akár a ku-
tyaugatás —, nem hallatszik az 
egekbe. Ám a kor parancsa elöl 
nem lehet kitérni! Sarkunkban dö-
römböl az idő , amikor a szakérte-
lem és a tisztesség kell legyen az 
iránytű , a döntések meghozatalá-
nál, s a cselekedeteinkben is. Fel 
kell készülni az új gondolkodás-
ra, a kulturált vitákra. A szakszer-
vezetek tárgyalóasztalhoz ülő  vak-
merő it a jövöben még jobban meg 
kell erösíteni a szakértő k segéd-
csapatával, hogy az indulatok 
csatározásai után, az érvek har-
cában végre gyöztesek legyenek. 
— A TUDOSZ tárgyalási pozíció-
jának javítását ígéri, hogy az el-
nökségbe különböző  szakértöket 
is választottak. Közülük most dr. 
Virág Ildikót, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Közgazdaságtu-
dományi Intézetének kutatóját 
mutatjuk be. 

— Eredetileg matematikusként ke-
rültem az intézetbe, s a közgazda-
ságtant lépésr ő l lépésre, munkám 
közben tanultam meg, így szerez-
tem a közgazdász kandidátusi címet 
— mondja Virág Ildikó. Eleinte el-
vont modellezéssel foglalkoztam, 
amit a tervezésben próbáltam alkal-
mazni. A tervezés elméleti kutatá-
sának nagyon jó pozíciója volt az 
intézetünkben, és annak idején az 
új gazdasági mechanizmus kidol-
gozásának is egyk fontos bázisa mi 
voltunk. A 60-as évek közepétő l há- 

A MEDOSZ kongresszusa után 

A MEDOSZ Szövetség XXVIII. kongresszusa nem a szokott módon 
zajlott. 56 küldött különkongresszust tartott, és új szövetségi vezető -
ket választott. Szerkesztő ségünk az Agrároktatási és Kutatási Dolgo-
zók Szakszervezetétő l (AOKDSZ) — amely az Értelmiségi Szakszer-
vezeti Tömörülés (ÉSZT) tagja — egy nyilatkozatot kapott, amely 
számunkra azt tükrözi, hogy a létrehozott új formáció nem szeren-
csés és nem is jogszerű . Aggodalommal figyeljük, hogy kialakulhat-e 
egy újabb, szakszervezetek közötti vita, és szolidárisak vagyunk ÉSZT-
tagtársunkkal,az AOKDSZ-szel. 
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Ahogy közeledett november vége 
a magyar szakszervezetek egyik iz-
gatottabban készültek a nagy ese-
ményre. Ugyanis külhoni vendégek, 
a Szabad Szakszervezetek Nemzet-
közi Szövetsége (ICFTU) képviselő i 
látogattak el hozzánk, hogy elbeszél-
getve a szakszervezetekkel, infor-
mációkat gy ű jtsenek azon fontos 
döntésük meghozatalához, kit is ve-
gyenek fel tagjaik sorába a felvételi 
kérelmét benyújtó négy szakszerve-
zeti szövetség (ASZOK, ÉSZT, LI-
GA, MSZOSZ) közül. 

A várakozás izgalmát természe-
tesen nem az jelentette, hogy meg-
felelő en tudjuk-e fogadni a szerény, 
mintegy 25 fő s létszámú küldöttsé-
get, hanem az, hogy bemutatkozá-
sunk a kedvező  döntés szempont-
jából sikeres lesz-e. A kedvező tlen 
döntés ugyanis nemcsak azt jelenti, 
hogy az adott szervezet nem kerül-
het be közvetlenül a nemzetközi 
szakszervezeti mozgalom vérkerin-
gésébe, hanem azt is, hogy itthon 
el kell viselniük a „megbélyegzés 
szégyenét". Függetlenül attól, hogy 
hogyan képviselik tagságuk érdeke-
it, könnyen rájuk lehet fogni, hogy 
nemzetközi összehasonlításban nem 
állják meg a helyüket: ami azonban 
így nem igaz, csak nagyon jól (vagy 
rosszul) hangzik. 

Ez a helyzet természetesen meg-
sokszorozza a nemzetközi szövet-
ség döntést hozó tagjainak a fele-
lő sségét is. Ugyanis akarva-akarat-
lan olyan helyzetbe kerülhetnek, 
hogy ő k dönthetik el, Magyarorszá-
gon melyik a „jó" és melyik a „rossz" 
szakszervezet (ilyen helyzet pedig 
már korábban volt, és akkor sem volt 
benne köszönet). Másrészrő l dönt-
hetnek úgy is, hogy egyenérték ű nek 
minő sítik a magyar szövetségeket, 
s az életre bízzák a választást. 

Az ÉSZT megtette, amit ez ügy- 

Nyilatkozat 
Az Agrároktatási és Kutatási Dolgo-

zók Szakszervezete (AOKDSZ) és az 
Erdészeti és Faipari Dolgozók Szak-
szervezete (EFDSZ), a MEDOSZ Szö-
vetség tagjai, sajnálattal tapasztalják, 
hogy a MEDOSZ Szövetség XXVIII. 
kongresszusának egyes résztvevő i a 
szövetségi kongresszus keretein kívül 
a szövetség alapszabályát megváltoz-
tatták, és önmagukat MEDOSZ Szö-
vetséggé kiáltották ki. 

A MEDOSZ Szövetség 1990. janu-
ár 14-én alakult a mező gazdaság te-
rületén m ű köd ő  hat szakszervezet 
szövetségeként, és szövetségként is 
m ű ködött. 

A MEDOSZ Szövetség belső  prob-
lémái, anyagi gondjai szükségessé tet-
ték a múlt kritikus értékelését és a jö-
v ő re vonatkozó tervek konkretizálását. 
Az AOKDSZ és az EFDSZ emiatt szor-
galmazta a múlt hibáinak kongresszu-
si feltárását, az alapszabály moderni-
zálását és az anyagi helyzet stabilizá- 

ben megtehetett. A vendégekkel va-
ló több mint kétórás megbeszélésen, 
majd a SZEF-fel közösen megren-
dezett munkavacsorán a lehető  leg-
részletesebben bemutattuk magun-
kat, történetünket, összetételünket, 
felépítésünket, mű ködésünket, tag-
ságunkat, problémáinkat, kapcsola-
tainkat, s kifejtettük azt, hogy miért 

helyi közérzetért sokat tudtak tenni 
a szakszervezetek, és azt hiszem, 
a kis közösségeknek a jövő ben is 
komoly jelentő ségük lesz. Manapság 
sok ember elbizonytalanodott, meg-
zavarodott. Régi barátságok elhide-
gültek, munkahelyek sz ű ntek meg. 
Ilyenkor erő t, hitet adhat egy jó kö-
zösség. 

Azt vettem észre, hogy ha együtt-
érzéssel figyelem a munkatársaim 
gondjait, akkor ő k megnyílnak elő t-
tem, igénylik a jó szót, a közös gon-
dolkodást. Az emberek várják, hogy 
megszólítsák ő ket, s a szakszerve-
zetnek ezt az igényt nem szabad le-
becsülnie. 

— Persze, mint TUDOSZ-elnök-
ségi tag, sokkal több feladatom lesz, 
mint volt korábban a munkahelye-
men. Szeretnék szakértő ket toboroz-
ni magam köré, hogy a különböző  
tárgyalásokra a jól felkészült képvi-
selő inket küldhessük. Fejlett demok-
ráciákban a szakszervezetek komoly 
intézeteket bíznak meg — és tud-
nak megfizetni —, mielő tt valamilyen 
témában a szavukat hallatják. A TU-
DOSZ kis szakszervezet, szegények 
is vagyunk, ezért csak a kezdeti lé-
péseket tehetjük meg ezen az úton. 
De lépni kell! Most még csak na-
gyon szerény, szinte jelképes java-
dalmazást fizethetünk egy-egy szak-
értő nek. 1964-ben szereztem diplo-
mát, s az elmúlt 3 évtizedben sok 
közgazdász kollégával dolgoztam 
együtt. Az évek során több kutató 
választott jóval jövedelmező bb mun-
kahelyet, de szerencsére a szívük 
még mindig visszahúz a tudományos 
élethez. Ók bizonyára segítenek a 
magyar tudomány megmentésében. 
Ma még a személyes ismeretségen 
múlik, hogy olyan szakértő i gárda 
alakuljon ki a TUDOSZ-ban, amely 
az egészségügytő l a munkajogon át 
az államháztartásig a legkülönbö-
ző bb témákban tud állást foglalni. 

— Mint közgazdásznak, meggyő -
ző désem, hogy a szakszervezetek-
nek egyre inkább tisztában kell len-
niük a társadalmi és gazdasági fo-
lyamatok várható következményei-
vel. Most például, a jövő  évi költ-
ségvetés hiányát látva, nem lehet-
nek illúzióink. Erre fel kell készül-
nünk! De azt is tudatosítani kell a 
döntéshozók elő tt, hogy milyen kö-
vetkezményekkel, mekkora tragédi-
ával fenyeget a magyar tudomány 
elsorvasztása. S ha a felelő sséget 
felismerve, komoly szakemberek ül-
nek a tárgyalóasztal mindkét olda-
lán, akkor szót kell értenünk egy-
mással. Ehhez talán a TUDOSZ ere-
je önmagában kevés, mégis mindent 
el kell követnünk, hogy szakértel-
münk, jobbító szándékunk része le-
gyen sorsunk formálásának. A. T. 

tartjuk fontosnak a nemzetközi szö-
vetséghez való tartozásunkat. Ezek 
után már csak reménykedhetünk ab-
ban, hogy a döntés a tények — töb-
bek közt ezen bemutatkozás —
alapján születik, és azt nem befo-
lyásolják a különböző  személyes 
kapcsolatok, hogy ki mit mond ró- 
lunk. 	 K. L. 

lását. A XXVIII. kongresszus 111 kül-
döttje közül 56 (50,5 százalék) a szö-
vetség alapszabályának megváltozta-
tására — a kongresszus elő zetes na-
pirendjétő l eltérő en — külön kong-
resszust tartott. Jóllehet, a MEDOSZ 
Szövetség alapszabályának értelmé-
ben az alapszabály megváltoztatásá-
hoz a küldöttek 2/3-ának jelenléte 
szükséges, az alapszabályt ezen több-
ség hiányában megváltoztatták, és új 
szövetségi vezető ket választottak. 

Az AOKDSZ és az EFDSZ mélysé-
gesen sajnálja, hogy a küldöttek —
jóllehet erre többszörösen felhívták a 
figyelmüket az AOKDSZ és az EFDSZ 
reszér ő l — jogtalan lépést tettek, és 
súlyosan hatrányos döntést hoztak 
tagságukra nézve is. 

Az AOKDSZ és az EFDSZ a ME-
DOSZ Szövetség ilyen átalakítását 
nem fogadja el, a szövetség alapsza-
bályát súlyosan sértő  magatartással 
szemben jogorvoslati lépéseket kény-
telen tenni. 

Vélemények 

Tudományos életünk személyiségei szólaltak meg a ma-
gyar tudomány helyzetérő l a Népszabadság október 22-i 
számában. Néhány mondatot feljegyeztünk mi is a nyilat-
kozataikból. 

Richter Péter fizikus, 
m ű egyetemi atomfizikai tanszékvez- 
...„Németországban úgy, ahogy volt, szétverték a volt NDK Tudományos 

Akadémiáját. Megvizsgálták minden egyes kutató tudományos érdemeit, és 
aki bizonyítottan értékes munkát végzett, helyet kapott a megfelelő  német 
intézetekben. De a kétharmadot kirakták. Nálunk nem hatalmi szóval, de a 
pályázati rendszer révén ugyanez megy végbe."... 

Tamás Pál szociológus, Társadalmi Konfliktusok 
Kutatási Központja: 

...„A korábbi idő szakból öröklött struktúrák egy túlközpontosított állam 
kiszolgálására szakosodtak"... Az összeomló és a technológiai kulcste-
rületeken valószínű leg egyre inkább külföldi ellenő rzés alá kerülő  ma-
gyar gazdaság képtelen az eddigiekhez hasonló nagyságú kutatási rend-
szer eltartására. Nem a legjobbakat keresik külföldön, hanem a közepe-
seket, a derék iparosokat, akiknek nem kell állandó állást adni. A kuta-
tóintézetekben éjszaka már biztosan nem talál egyetlen amerikait sem. 
Az amerikai kutatóintézeteknek napszámosok kellenek. Olyan emberek, 
akik megcsinálják azt, amit a professzor mond nekik, és nem mennek a 
saját fejük után. Mások „post-doc" pályázatot hirdetnek olyanok számá-
ra, akiknek már van tudományos fokozatuk, de készek két, három vagy 
négy évre leszerző dni kulimunkára." 

Vámos Tibor akadémikus: 
...„Az alapkutatások finanszírozása nem anyagi kérdés, valójában a 

kormány szellemi színvonalán és becsületességén múlik: „Ezt a cső d-
kormányt azonban az jellemzi, hogy amikor 51 milliót elvon az akadémi-
ától, 190 milliót költ nemzetpropagandára."... 

Zavadovszki Alfréd fizikus, mű egyetemi intézeti 
vezető : 

...„Akikkel valaha együtt indultam, azok Los Angelestő l Berlinig külföldön 
vannak. „A TTK-n a negyvenes évfolyamból harmincan végeznek, a legjob-
bak elmennek, még mielő tt befejezik a tanulmányaikat. Amerikában szere-
tik, ha valaki már ott szerzi meg a Ph. D fokozatot, egy ötödik év ezért a 
végző sök számára már idő veszteség lenne. Tudja, mi van? Elmegy a leg-
jobb kettő , ettő l a következő  öt pánikba esik."... 

Pungor Ernő  miniszter, az Orszagus Mű szaki Fejlesztési 
Bizottság elnöke: 

...„Egyetlen külföldön képzett kiváló kutató sem fog hazajönni csak 
azért, hogy egy olyan tanszékvezető  vagy egyetemi tanár keze alá dol-
gozzon, aki sokkal kevesebbet tud, mint ő , állását mégis életfogytig 
betölteni jogosult. Ha majd nem lesz 1:1 a valódi kutatók és a semmi-
ttevő k aránya a tudományos intézményekben, akkor lesz mibő l fizetni a 
kiválókat."... 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

A Szószóló augusztus havi lapszámában közöltünk egy táblázatot, amely 
az MTA társadalomtudományi intézeteinek létszámváltozásait mutatta be. 
Táblázatunkban az MTA hivatalától, illetve titkárságától kapott adatokat 
használtunk fel. Felhivjuk olvasóink és kollégáink figyelmét, hogy a kuta-
tói létszámokban nem értendök bele az intézetek vezető i. Természetesen 
tudjuk, hogy a vezető  állásúak, ha kutatók, egyúttal vezető  kutatók is, de 
mi csak a hivatalos adatokat tudjuk nyilvánosságra hozni, a tendenciák 
bemutatása érdekében. 

1989 	1990 	1991 

össz. kut össz. kut össz. kut 

1992 

össz. kut. 

Atommag kut. Int. 	 249 65 277 69 253 68 243 76 
Állatorvostud. 	Kut. 	Int. 	71 24 82 26 50 17 61 26 
Balatoni Limn. 	Kut. Int. 	66 17 79 24 82 24 83 24 
Bányászati Kém. Kut. Lab. 	51 7 51 9 51 8 50 7 
Csillagászati 	Kut. 	Int. 	75 28 64 25 64 27 59 26 
Földrajztud. 	Kut. 	Int. 	 62 22 68 18 69 20 57 18 
Geod. és Geof. Kut. Int. 	93 25 84 26 87 27 71 22 
Izotóp kut. Int. 	 429 49 428 60 406 57 323 50 
Kísérleti Orvostud. 	Kut 	162 35 164 37 157 38 162 39 
Központi Fizikai Kut. 	Int. 	2042 548 1796 528 1507 474 71 13 

Atomenergia Kut. Int. 257 93 
Anyagtud.Kut. Int. 120 51 
Mérés- és Szám. tech. Kut. Int. 121 64 
Részecske és Magfiz. Kut. Int. 211 117 
Szilárdtestfiz.Kut.Int. 138 74 

Központi Kém. Kut. In 	496 184 470 179 439 172 414 169 
Matematikai Kut. 	Int. 	 86 57 88 53 77 53 76 50 
Mezágazd. Kut. Int. 	 370 25 415 28 371 33 361 34 
M ű szaki Fiz. Kut. 	Int. 	322 76 278 75 225 52 224 66 
M ű szaki Kém. Kut. Int. 	142 32 126 39 122 37 130 44 
Növényvédelmi Kut. Int. 	153 47 123 31 126 37 106 38 
Ökológiai és Botanikai Kut. 	Int. 118 25 114 24 109 22 115 21 
Számtech. és Automat. Kut. Int.627 286 460 233 397 204 343 176 
Szegedi Bio. Közp 	 500 167 530 188 533 192 525 195 
Talajtani és Agrokém. Kut. Int. 	164 39 125 36 122 36 112 30 
Term. tud. Kut. Lab. 	192 48 166 44 159 43 162 44 
Központi 	Élelmiszerkut. 	Int. 	275 57 202 44 149 33 135 28 
E. 	L. Geofizikai Intézet' 	933 747 650 467 
Magyar Állami Földtani Intézet• 682 576 555 413 
Haltenyésztési Kutató Intézet 	316 316 224 164 

Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy a kutatói létszám a tudományos veze-
tő ket nem tartalmazza, tehát az adatok kutató — nem kutató arány meg-
állapítására nem alkalmasak. Arra viszont jók, hogy megállapíthassuk, 
1988-hoz viszonyítva 29 százalékkal csökkent az MTA természettudomá-
nyi kutatóintézeteiben foglalkoztatottak száma, a nem akadémiai kutató-
intézetek 50%-os létszámcsökkentésre kényszerültek. Az akadémiai kuta-
tóintézetek között a KFKI 55%-os és a SZTAKI 45%-os létszámcsökken-
tése szembetű nő . Az akadémiához tartozó mező gazdasági kutatóintéze-
tek lényegesen kisebb vérvesztességet szenvedtek el, mint az FM-hez 
tartozó társaik. 

*A kormány november 25-i döntése után a két földtudományi intézet 
létszáma 1994. január 1-jétő l várhatóan egyharmadára csökken. 
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Törvényiáda az Akadémiáról 

A tudományos élet dolgozói fokozott figyelemmel kísérik az utóbbi 
idő k legfontosabb, kutatásokat meghatározó jogszabályának kia-
lakítását. Több mint egy éve, hogy a kormány benyújtotta a Magyar 
Tudományos Akadémiáról szóló törvényjavaslatát az Országgyű -
lés kulturális bizottságának. Számos módosító indítvány megtár-
gyalása után november közepére olyan szakaszba jutott a törvény 
kidolgozása, hogy a többi érintett bizottság véleményezése után, 
remélhető en még ez évben, a parlement plenáris ülése elé is 
kerülhet. [Bár Jánosi György, MSZP-s képviselő  a költségvetési 
vitában éppen azt tette kérdésessé (november 9-én), hogy a kor-
mánynak érdekében állna az akadémiai törvény még ez évi elfoga-
dása. A jövő  évi kiadások körében ugyanis nyoma sincs annak a 
kormányzati szándéknak, hogy vállalná a törvény hatálybalépésé-
vel járó többletköltségekfinanszírozását...] Három olyan képvise-
lönek a törvényjavaslattal kapcsolatos véleményére voltunk kí-
váncsiak, akik jelentő sen hozzájárultak az elmúlt egy évben a 
törvényjavaslat mostani változatának kialakításához. Ezután Ré-
vész Mártát, a TUDOSZ titkárát arra kértük, mondja el a Parlament 
kulturális bizottsága ülésein szerzett tapasztalatait. 

Irathegy-csendélet: akadémiai 
törvényjavaslat és szabócentiméter 

(Hadi)tudósítás 
Ami késik, nem múlik 

Kuti László több mint két esztendeje részt vesz az —
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében 
— az Érdekegyeztető  Tanács (ÉT) munkájában. A 
TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen 
(hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejérő l". 

Mélységesen sajnálom, hogy miként az elő ző  hónapban most 
sem tudósíthattam az Érdekegyeztető  Tanács harcmezejérő l. 
Miután ebben a hónapban sem volt az ÉT-nek plenáris ülése, 
és így nincs mirő l beszámolnom. Természetesen ez nem jelen-
ti azt, hogy az „Ét frontján" teljes csend honol, csak azt, hogy 
— különböző  ok miatt — nem került napirendre semmilyen 
javaslat. Ami késik nem múlik, szokták mondani. 

A szeptember 4-ei ÉT-megállapodás pontjai között több feladatot 
is meghatároztunk, amit még az év vége elő tt meg kell tárgyal-
nunk. Úgy gondolom, hogy még november végén, vagy december 
elején sor kerülhet ezekre. A témák elő készítő  tárgyalásai megkez-
dő dtek, merem remélni, hogy a következő  lapszámban már Jesz 
beszámolnivalóm. 

Azt azért meg kell most is jegyeznem, hogy az elő ző  tárgyalás 
óta eltelt idő szak nem volt eseménytelen. A bizottságok dolgoztak, 
ső t nemcsak az állandó bizottságok, hanem a különböző  célfelada-
tokra létrehozott ad hoc bizottságok is. Ezen bizottságok közül 
kettő ben, a jogiban és az informatikaiban TUDOSZ-tag képviseli 
az ÉSZT színeit, nem kevés sikerrel. 

Többször összeültek ezen idő szakban a munkavállalói oldal kép-
viselő i is, hogy áttekintsék a pillanatnyi helyzetet, s megbeszéljék 
a követendő  taktikát. M ű ködési rendünkkel kapcsolatban született 
is egy fontos döntés, ugyanis elhatároztuk, hogy a munka folyama-
tosságának javítása érdekében az oldalelnöki feladatokat a jövő -
ben nem havi, hanem negyedévi soros váltásban látják el az oldalt 
alkotó szövetségek képviselő i. Hogy ez mennyire jó, azt van sze-
rencsénk egész közelrő l megtapasztalni, ugyanis mi lehettünk azon 
„szerencsések" akik nyitásként a feladatot elláthatják. 

D-ti 
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Rab Károly (SZDSZ): 

A jelenlegi törvényjavaslat „torzszülött", csak arra kell 
vigyázni, hogy nehogy „szörnyszülött" legyen. Itt ugyanis 
egy köztestület, egy elit testület, és egy állami, egy inté-
zetigazgatási funkció találkozik. Az teszi zavarossá a hely-
zetet, hogy ez a kettő  nehezen összeegyeztethető . 

A „köztestület" értelmezése meglehető sen vitatott. 
Az egyik vélemény szerint ide tartozik az összes ma-

gyar tudományos minő sítéssel rendelkező  kutató. Ez 30-
40 ezer embert jelent, akik az akadémikusok számával 
egyenlő  mértékben kerülnének be a közgy ű lésbe, amely 
így több mint 400 tagú lenne. Ez így értelmetlen lenne. 
A másik variáció sem jelent megoldást, hogy 80 külső  
ember jelenjen meg a testületben. Ső t, er ő s a nyomás 
abból az irányból, hogy ne csak a kutatók, de a legkülön-
böző bb szervezetek (nem a szakszervezetek, hanem gaz-
dasági, m ű szaki, kutatási szervezetek, kamarák) kerülje-
nek be az akadémiára. Szerintünk az Akadémia az aka-
démikusoké! Én az akadémiai törvényt legszívesebben 
egyetlen pontból állónak láttam volna: „Vivát Akadémia!". 
Tudnillik egy nagy autonómiával rendelkező  köztestület-
nek saját magát kell önmaga számára szabályozni. A je-
lenlegi konstrukcióban nagyon nagy gondot jelent, hogy 
az akadémia státusa teljesen idegen lesz az akadémia 
funkciójától, ami eleve megkérdő jelezi, hogy jó-e ez a 
törvény. A többi részével nagyjából egyet értünk, és mi-
vel egyébként nagyon fontosnak tartjuk a törvényt, ezért szeretnénk, hogy minél hamarabb 
hatályba léphessen. 

Prepeliczay István (Egyesült Történelmi Kisgazda és Polgári Párt) 

Ellenzem a már megkezdett, de még meg nem védett ösztöndíjasok tudományos fokozatszer-
zési határidejének kitolását. A törvény hatálybalépésétő l kezdve annak a rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Nem tartom helyesnek azt sem, hogy a korábbi „tudományok 
doktora" minő sítés automatikusan az „akadémia doktora" címmé ala-
kuljon át. 

Ezt a Doktori Tanácsnak egyenként kellene megvizsgálnia, ugyan-
úgy, ahogyan a külföldön (például Moszkvában) szerzett minő sítések 
érvényességét is. 

Az én véleményem szerint egyébként a kormánynak vissza kellene 
vonnia az elő terjesztését, és jogi szempontból felülvizsgálni a kulturális 
bizottság által kialakított javaslatot. Hiszen ennek a mostani változatnak 
már alig van valami köze ahhoz, amit egy évvel korábban elő terjesz-
tett... 

Sasvári Szilárd (FIDESZ): 

A törvényjavaslat kidolgozásának kezdetétő l eltérő  volt például annak 
a kérdésnek a megválaszolása, hogy milyen legyen a kutatóintézetek 
és magának az akadémiának a viszonya. Az alárendelésnek, a függet-
lenségnek és a mellérendeltségi viszonynak egyaránt voltak pártolói. A 
szakszervezetek ebben a kérdésben egy hálózatszer ű , önálló intéz-
ményrendszer kialakítását szorgalmazták. 

A FIDESZ a közgyű lés esetében azt tartotta kívánatosnak, hogy ne 
csak az akadémikusok lehessenek ennek részesei, hanem a kutatóin-
tézetekben dolgozók is képviselettel rendelkezhessenek. A mi véleményünk szerint egy tágabb 
akadémiai szféra fogalmába bele kell érteni a felső oktatásban és az akadémiánál dolgozókat 
egyaránt. Ennek megfelelő en a közgy ű lésnek a tudományos fokozattal rendelkező kbő l kell állnia, 
és nem az intézmény, hanem a tevékenységi oldal felő l kell megközelíteni a tudományos élet 
kérdéseit. 

A költségvetésnek kellene azt is tisztáznia, hogy mennyit akar, és mennyit tud felvállalni a kuta-
tóintézetek finanszírozásából, de ezt még korábban, nem parlamenti szinten kellene egyeztetni, 
mert a plénum elé csak a végösszeg jut el. Ha meg lehet ítélni például azt, hogy a kutatóintézetek 
30%-ot biztosan és garantáltan kapnak az akadémiai költségvetési támogatásból, akkor erre már 
lehetne alapozni, és ki lehet egészíteni további pályázati pénzekkel. El kellene dönteni azt is, hogy 
melyik az a kutatóintézeti kör, amelyet akár 100%-ig is központi forrásból kellene finanszírozni. Ez 
vagy költségvetési alku, vagy az akadémián belüli szabályozás tárgya lenne. Más például a Nyelv-
tudományi Intézet helyzete, és más azoké, amelyek meg tudnak állni a saját lábukon, így —
hosszabb távon —, akár privatizálni is lehetne ő ket. 

A törvénytervezet egy „pluralitás-igényt" fogalmazott meg azzal, hogy itt szóba kerülhet az  

akadémikus, az akadémiai kutatóintézeti vagy a fels ő ok-
tatási dolgozó, de éppígy, bármely más kutatóhelyen dol-
gozó ember. Ez a kör nagyjából lefedi a tudomány terü-
letét. A „köztestület" szó viszont annyiban zavaró, hogy 
nincs még igazán „kitalálva". Az már a Ptk. vonatkozásá-
ban is kiderült, hogy a koalíciónak fogalma sincs, hogy 
végül is mit akar elérni ezzel a kategóriával. Magyary 
Zoltán a két világháboru között ezt úgy értelmezte, hogy 
a köztestület bár közfeladatot lát el, de sem a civil társa-
dalomba, sem az államba nem tartozik bele, vagy éppen 
mindkettő be egyszerre beletartozik, továbbá önkormány-
zattal és tagsággal rendelkezik. Ennek a felfogásnak kel-
lene itt is tükröző dnie. A konszenzus ezen a területen 
abban mutatkozott meg, hogy bár a mérték megítélését 
illető en eltérő ek voltak a vélemények, de az állam egy 
bizonyos fokig „visszavonulni" látszik; nagyobb területe 
alakul ki az önállóságnak. 

Révész Márta, a TUDOSZ titkára 

A Parlament kulturális bizottsága ülésein Bittó Mártával 
képviseltük a TUDOSZ-t. A munkamegosztásban ránk ju-
tó feladatot igyekeztünk ellátni, csak akkor szólaltunk meg, 
ha munkavállalói érdekképviselő ként kellett hozzászólnunk, 
hiszen egyéb javaslataink már a képviselő k módosító in-
dítványaiként benyújtásra kerültek. 

Az intézetek mindennapjait ismerve szerettük volna, ha 
az intézetek felügyeletét, irányítását, illetve a költségve-

tést intézetekre szétosztó testületek létrehozását, összetételét, mű ködését a törvény részleteseb-
ben szabályozta volna. Szorgalmaztuk ezt annak ellenére, hogy tudtuk, nem igazán törvénybe 
illő . Ugyancsak szerettük volna, ha a törvény rögzíti az Akadémiával, illetve az intézetekkel 
kapcsolatban, mi az, amit az állam a költségvetésen keresztül vállal. 

A Kulturális Bizottság november 15-én elfogadott egy módosító „csomagtervet", ami bizottsági 
módosításként kerül az Országgy ű lés elé. A javaslat szerint az akadémia, az akadémikusok és 

a min ő sítettek köztestülete, legfő bb döntéshozó szerve a közel 400 
fő s közgy ű lés. A közgy ű lés tagjai az akadémikusok (jelenleg 225) és 
a tudományos fokozattal (Ph. D) rendelkez ő k 200 képvisel ő je, ez utób-
biakat tudományterületenként titkosan és közvetlenül választják. 

A törvény elfogadásától számított 4 hónapon belül össze kell hívni 
az első , alapszabályt alkotó közgy ű lést. Ezt követő en két hónapon 
belül hívják össze azt a közgy ű lést, amelyben már az alapszabálynak 
megfelelő en választott képviselő k ülnek, és megválasztják az alapsza-
bály szerinti tisztségviselő ket. 

Az akadémia elnökét az akadémikusok javaslata a fő titkárát az 
Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) javaslata alapján a közgy ű lés 
választja. 

Az akadémiai kutatóhelyek m ű ködését irányító testület az AKT, 
amelynek tagjait (legfeljebb 30 fő t) az akadémiai kutatóintézetek és 
kutatóhelyek delegálják. Az AKT saját maga alkotta alapszabály sze-
rint mű ködik, vezető je a fő titkár. 

Az AKT három (matematikai és természettudományi, élettudomá-
nyi, társadalomtudományi) kuratóriumot mű ködtet, amelyek megálla-
pítják a hozzájuk tartozó intézetek költségvetési és beruházó kereteit, 
értékelik az egyes kutatóhelyek tevékenységét. Az akadémia kutató-
intézeteiben, kutatóhelyein és hivatalaiban dolgozó közalkalmazottak. 

(Az MTA gazdasági társaságainak munkavállalói nem.) Az akadémia közgy ű lése hozza létre az 
Akadémia Doktori Tanácsát, amely tudományos fokozattal (PhD) rendelkező , kiemelkedő  tu-
dományos teljesítményt elért személyeknek a „Magyar Tudományos Akadémia Doktora" címet 
ítélheti oda. 

Az MTA Doktora címmel rendelkező  személyt tiszteletdíj illeti meg. 
Ez az a törvénytervezet, amelyet a Kulturális Bizottság készített, emellett van még több száz 

egyéni módosító indítvány. A fent említett javaslat egyes pontjaival a kormány nem ért egyet. A 
kormány a közgy ű lésben maximum 100 nem akadémikus jelenlétét tudja elfogadni, az AKT 
tagjainak felét a közgy ű léssel kívánja megválasztatni, törvényben kívánja rögzíteni az elnök és 
f ő titkár köztisztvisel ő i státusát, illetményét és pótszabadságát. Elfogadhatatlannak tartja, hogy az 
MTA hivatalának dolgozói közalkalmazottak legyenek. Végezetül: a Kulturális Bizottság munkáját 
mindvégig a konstruktivitás jellemezte. Jó volt tapasztalnunk, hogy a törvénytervezettel foglalkozó 
képviselő k egységesek voltak abban, hogy az akadémiáról szóló törvény konszenzussal, az 
érintettek érdekeit figyelembe vev ő  törvényt hozzanak létre. Kulin Ferenc a bizottság elnöke bízik 
abban, hogy a Parlament ebben az évben elfogadja az MTA-ról szóló törvényt. 	R. B. 

'A COMPFAIR-díjas Recognita 

Az ő szi COMPFAIR egyik vásárdíját a Recognita Plus 2.0 karakterfelis-
merő  program kapta, mely a Recognita Rt. terméke. A díjjal azt a szoft-
verfejlesztő  munkát ismerte el a magyar piac, melyet a Recognita Rt. már 
több mint öt éve végez a karaktarfelismerés terén. Nos mit is jelent ez a 
karakterfelismerés? 

Manapság 	amikor a számítógépes dokumentumkészítés, kiadvány- 
szerkesztés mindennapossá vált — gyakran van szükség a már régebben 
megírt levelek, könyvek és egyéb dokumentumok számítógépbe történő  
bevitelére. A hagyományos út a teljes szöveg újbóli begépelését jelenti, 
mely fáradságos és idő igényes munka. Ezt a feladatot vállalja magára a 
Recognita Plus 2.0 szoftver, hiszen a dokumentum képébő l, ha az írógép-
pel írt, nyomtatott vagy nyomdai úton elő állított karaktereket tartalmaz —
elemezve az egyes képpontok elrendező dését — elő állítja a szöveges 
fájlt, amely szövegszerkesztő vel feldolgozható. A dokumentum képének 
számítógépes bevitelére egy optikai-elektronikai átalakító — úgynevezett 
szkenner — szükséges. 

A lapot, vagy a kinyitott könyv egy oldalát a szkennerbe helyezve indít-
ható a program Olvas funkciója, ezután első ként a lap képe kerül a szá-
mítógépbe, majd a felismert szöveg. A felismerési pontosság nagymér-
tékben függ a dokumentum minő ségétő l — például ezen újság oldalait kb. 
99,5%-os pontossággal olvassa — a helyes fényerő -beállítástól, a szken-
ner minő ségétő l. 

A Recognita Plus 2.0 fontfüggetlenül olvas 6 és 24 nyomdai pont közötti 
latin karaktereket ékezetekkel együtt, így szinte minden európai nyelvet 
támogat. A felismert szöveg a beépített szövegszerkesztő vel javítható, a 
szöveges ablak mellett a dokumentum képét tartalmazó ablak is megje-
leníthető , a kurzor mindkét ablakban együtt mozog, megkönnyítve a szö-
veg korrigálását. A fel nem ismert karaktereket kis piros négyzet, a 
bizonytalanul felismerteket sárga téglalap jelzi a szöveges ablakban, 
ezekre automatikusan rá lehet keresni, és a kívánt korrekciót el lehet 
végezni. 

A felismert szöveg sokfajta kimeneti fájlformátum szerint elmenthető , 
így továbbvihető  a népszer ű  szövegszerkesztő kbe (pl. Word, Word for 
Windows, WordStar, Word Perfect stb.), kiadványszerkesztő be (pl. Ven-
tura Publisher), adatbázis kezelő be. Jó minő ség ű  dokumentumok esetén 
óránként akár száz oldal is bevihető  a Recognita Plus program segítsé-
gével a számítógépbe. Felhasználási területe igen széles, az irodai alkal-
mazástól (levelek bevitele) a kiadványszerkesztésen, archiváláson át egé-
szen a nagy teljesítmény ű  formulafeldolgozásig. 

A Recognita Plus karakterfelismerő  program igen népszer ű  nemcsak 
Európában, de az egész világon is, melyet a több mint 20 000 eladott 
példány, valamint a tavalyi CeBit-en elnyert Software for Europe második 
díja is jelez. 

Nem is mondhatunk mást minthogy a Recognita Plus — a Szószóló e 
havi számának készítésekor — szó ami szó, elismerten felismerte a ka- 
raktereket. 	 (x) 



DTI 	Alföldi Intézet 
(Pécs) (Kecskemét) 

Észak-Dunántúli Osztály Észak-Magyarorszagi Osztály 
(Győ r) 	 (Miskolc) 

Budapesti 
Osztály 

Békéscsabai Osztály Szombathelyi Csoport 
Szolnoki Csoport 

Debreceni csoport 

Ötvenéves évforduló 

Isten éltessen, Dunántúli Tudományos Intézet! 
A DTI az Európaí Közösség bejegyzett szakért ő i intézete lett 

RKK (Pécs) — „a központ" (ez a jogi személy) 

Új szakbizottság 
Környezetvédelmi, terület- és településfejlesztési szakbizottság 
alakult november közepén Pécsett, az MTA Regionális Kutatások 
Központjában. Az új szakbizottság három évre határozta meg 
tennivalóit: tanulmányok készítését és tudományos konferenciák 
szervezését. 

Az egyebek mellett a felszíni és felszín alatti vizek radiológiai állapo-
tával, a veszélyes hulladékok ártalmatlanításával a megváltozott gazda-
sági körülmények között és a környezetszennyezés egészségkárosításá-
nak elemzésével foglalkozó szakbizottság tervei szerint jövő  év májusá-
ban Európa új környezetpolitikájának alakulásáról, a nyugati és keleti 
környezetvédelmi- és fejlesztési helyzet változásáról rendeznek tudomá-
nyos tanácskozást. Tervezik egy, a Dunával foglalkozó konferencia meg-
hirdetését „A Duna mint vízierő forrás, viziút és mint környezetvédelmi 
probléma" címmel. 

SZÓSZÓLÓ 
A Tudományos Dolgozók 
Szakszervezetének lapja 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A cég (az RKK) összesen kb. 110 
f ő b ő l áll, mintegy fele kutató (az 
összlétszám egyharmada egyébként 
szerző déses vagy félállású, nem kap 
az akadémiai költségvetéstő l bért, a 
saját bevételein „ül"). 

Minden kutatóegység önelszámo-
ló (belső  gazdálkodási rendjük sze-
rint), bevételeibő l fedeznie kell ki-
adásait (az RKK vagy a többi egy-
ség átmenetileg „hitelez"). A bér-
rendszer és az egyéb alapjuttatások 
azonban egységesek, függetlenül az 
alkalmazás „forrásától". Kutatási, 
szakmai, szervezési, menedzselési 
kérdésekben, ső t a publikációs te-
vékenységeknél, a külföldi kapcso-
latoknál, tehát minden fontos kérdés-
ben nagyfokú, majdnem teljes az  

egyes szervezeti egységek (így a 
DTI) önállósága és természetesen 
a felelő ssége is. 

Az RKK éves költségvetése kö-
rülbelül 120 millió forint, amelybő l 
most már 30 millió forintnál keve-
sebb az MTA költségvetési támoga-
tása, a többi OTKA-, OKTK- stb. pá-
lyázat, továbbá — legfő képpen —
szerző déses munka. Az RKK rezsi-
jének döntő  részét (ami nem cse-
kély, hisz a körülbelül 110 ember 9 
városban és „házban" dolgozik, és 
nemritkán egybegy ű l, kommunikál, 
folyóiratot ad ki, két nagyobb könyv-
tárat tart fenn, plusz 7 kisebbet, és 
így tovább) a kmb (szerző déses) 
munkák viselik (a megrendelő k: mi-
nisztériumok, önkormányzatok vagy 
szövetségei, esetenként pártok, to-
vábbá bankok, nagyvállalatok, külön- 

böző  gazdasági szervezetek, szövet 
ségek és külföldi „programok, pro 
jektek"). 

Amire büszkék vagyunk (a DTI-
ben, mert a többiek helyett nem nyi-
latkozom): 

— nem kellett eddig még „létszám-
leépítés" miatt elküldeni senkit; 

— jó szellem ű , szolidáris gárda 
alakult ki (MTA-mércével fiatal); 

— nem kellett feladnunk semmi 
fontos dolgot, bár a költségvetési 
apanázs ugyanolyan szegényes 
(egyre szegényesebb), mint a többi 
MTA-intézményé (kiadjuk folyóira-
tunkat, a könyvek és periodikák szá-
ma és minő sége lényegesen javult, 
a könyvtárnál nincs lényeges dolgok-
ban visszalépés, az ésszer ű ség ha-
tárain belül nincs kiküldetési, telefo-
nálási, faxi, postai, fénymásolási stb.  

restrikció, a nemzetközi kapcsolata-
ink szélesedtek); 

— azt tapasztaltuk, hogy szakmai 
(és megrendelő i) körökben jó a ku-
tatási hírnevünk, jó a referenciánk; 

— viszonylag jó menedzselési 
rendszert alakítottunk ki, enyhén ja-
vuló ösztönzési feltételekkel (téma-
szerzés, megbízások „orientálása" a 
keresztfinanszírozás lehető sége ér-
dekében, hogy azért az alapkutatá-
sok is mehessenek), ha kell, eseti 
szponzorokat is sikerül találni; 

— gyakorlatilag minden kutató fo-
lyamatosan rendelkezett eddig OT-
KA-témával (vagyis pályázatot nyert); 

— sokirányú fels ő oktatási és 
posztgraduális oktató tevékenység 
valósul meg („címzetesek", félállású-
ak, óraadók a munkatársak: a DTI-
ben a kutatók mintegy 2/3 része). 

Persze van, amire nem vagyunk 
büszkék, de ezt nem mondjuk el, 
inkább próbáljuk „elhárítani" (példá-
ul az RKK bérbeállása az MTA-n be-
lül is a rosszak között van, vagy 
hogy szakmai munka helyett sokszor 
másmilyen, tő lünk távol álló tevé-
kenységre is kényszerülünk, részben 
mások helyett, ső t, azért attól is tar-
tanunk kell folyamatosan, hogy a sa-
ját „hajtásunk”, eredményeink miatt 
az MTA költségvetésén belül relatí-
ve hátrasorolódhatunk, „nekik úgy is 
sikerülhet" jelszóval stb.). 

Az RKK-n belül a DTI az ötvené-
ves (az RKK csak kilencéves „gyer-
mek"), az eredmények és a sikerte-
lenebb dolgok azonban az utóbbi ki-
lenc évben összekötnek bennünket, 
noha nagymértékben önállóan tevé-
kenykedünk. 

Karár.,,nr'!' 

A Balassi könyvkiadó könyvesboltjában (1023 Budapest, Margit u. 1., 
telefon: 116-2885) a TUDOSZ-tagkönyvvel rendelkez ő k további 10% ked-
vezménnyel vásárolhatnak. 

A mai Magyarország feszültségekkel, régi és új ellentmondásokkal ter-
hes átalakulásának egyik érzékeny pontja az antiszemitizmus. A vádak és 
viszontvádak, a valódi és vélt sérelmek, az ő szinte felháborodás és ag-
godalom, keveredve a mindig megjelenő  önös érdekekkel, áttekinthetet-
lenné, ső t, bizonyos mértékig „veszélyessé" teszik a témakört. 

Kirekesztók• 	350 Ft helyett 280 Ft 
Antiszemita írások 1881-1992 
Válogatta és a bevezető  tanulmányt, írta: Karsai László 
Mészöly Miklós elő szavával 

F3efociaclók 	379 Ft helyett 300 Ft 
Irások az antiszemitizmus ellen 
Válogatta és a bevezető  tanulmányt írta: Karsai László 
Habsburg Ottó beköszöntő jével 

ev(41 r•rgs/ 7n,ifffg  heátonihn7 	330 Ft helyett 230 Ft 
II. János Pál pápa és a zsidó Jerzy Kluger barátsága 
Ajánlás: Dr. Várszegi Asztrik OSB fő apát és Dr. Schweitzer József 

fő rabbi 
A kötet közli magyar fordításban a II. Vatikáni Zsinat állásfoglalásának 

szövegét: „Nostra aetate". 

t a rt e a .. 	. 	éhlika 
(Folytatás az 1. oldalról) 
hogy az OMFB-hez tartozó intézményeket ne az alapból támogassák, hanem 
a költségvetésbő l biztositsák azok mű ködési költségeit. Az általános megál-
lapítások között szerepelt az is, hogy az OMFB nem fordít megfelelő  figyelmet 
az alapból történő  fejlesztések megvalósulásának és a pénzek felhasználásá-
nak ellenő rzésére. Az ASZ ellenő rei konkrét b ű nesetet is feltártak. Az ügyben 
az Állami Számvevő szék — törvényi kötelezettségének megfelelő en — felje-
lentést tett a rendő rségnél, amely azonban a nyomozást megszüntette. Ezt 
követő en az ÁSZ elnöke a rendörség intézkedését kifogásolva, bejelentést 
tett az ügyészségen is. 

	

ki Fe 	Bizot 	.1 az ÁSZ-rő l 
Az Országos Mű szaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) nem érti, hogy az 
Állami Számvev ő szék miért hívta össze november 4-én a sajtótájé-
koztatóját az ÁSZ, illetve az OMFB elnökének tudta nélkül. Pungor 
Ernő , az OMFB elnöke november 8-án tartott sajtótájékoztatóján el-
mondta: a vizsgálat megállapításaihoz az OMFB 1993 májusában meg-
jegyzéseket fű zött, és a reális kifogások megszüntetésére intézkedé-
si tervet !:észített. Érthetetlen, hogy az ÁSZ négy nappal ezelő tt mi-
ért számolt be a vizsgálat eredményeirő l, és az OMFB válaszait miért 
nem ismertette — mondta Pungor Ernő . 

Az OMFB elnöke a Magyar Távirati Iroda munkatársának első sorban azt 
hangsúlyozta: az ASZ az 1989-1992 közötti idő szakot vizsgálta, és beszá-
molojában nem választotta külön az 1989-90, illetve a 91-92-es idő szakot. A 
89-90-es évek tervutasításos rendszerére más paraméterek voltak érvénye-
sek, mint 1991. január 31-étő l. 1991-tő l mű ködik az új pályázati rendszer. Az 
OMFB azóta csak a vizsgált teljesítmény után fizet, így nem kerülhet sor arra, 
hogy fejlesztésre szánt összegbő l bárki is likviditási problémáit oldja meg. 
Érthetetlen az ASZ azon megállapítása is, miszerint az ÁSZ ellenő rei egy 
bünesetet tártak fel. A 4500 megvizsgált szerző désbő l egy esetben találtak 
olyan számlát, amelyben egy Kft. hamisított számlával manipulált. A beérke-
zett 4000 — alulról kezdeményezett — pályázatból 1100-at fogadtak el. 238 
rövid lejáratú témát már befejeztek, és ezekbő l csupán 10 százalék ered-
ménytelen. Ez nyugati összehasonlításban igen kedvező , hiszen külföldön 
30-40 százalékos a sikertelen pályázatok aránya. A befejezett pályázatok 
70-80 százaléka már a termelésben hasznosul, ahol a fejlesztésre kapott 
több mint 1 milliárd forintos összeg ötszörösét állították elő  1993 júniusára —
hangsúlyozta Pungor Ernő . 

Az ÁSZ kifogásolta, hogy az OMFB nem készítette el az innovációs törvény-
javaslatot, mintegy sugallva: ezzel is 
a „feltárt hiányosságok" leküzdését 
akarta hátráltatni. Ezzel szemben —
hangsúlyozta Pungor Ernő  — az 
OMFB elő készítette és 1992 januárjá-
ban a kormány elé terjesztette a tör-
vényjavaslatot. Olyan felső  szint ű  ha-
tározat született, amely az innovációs 
törvény helyett innovációs politika ki-
dolgozását írta elő . Ezt az OMFB, az 
Ipari- és Kereskedelmi Minisztérium, 
valamint a Pénzügyminisztérium kidol-
gozta és a kormány elé terjesztette, 
amely azt 1993. május 6-án fogadta 
el. 

Bon nélküli üdülési 
támogatás 

A Nemzeti Üdülési Alapítvány üdü-
lő iben a „bonok" megvásárlása nél-
kül is lehet támogatáshoz jutni. Ké-
szíteni kell egy meghatalmazást, 
amely tartalmazza az üdülni szán-
dékozó adatait, aki jogosult „saját 
felhasználásra a Nemzeti Üdülési és 
Utazási Irodától alapítványi támoga-
tást tartalmazó üdülési utalvány vá-
sárlására". A meghatalmazáson fel 
kell tüntetni, hogy a meghatalmazott 
és családja számára — szociális 
helyzetüket figyelembe véve — mi-
lyen mérték ű  támogatást javasol a 
munkahely, vagy a közalkalmazotti 
tanács, vagy a szakszervezet. A ja-
vasolt támogatás lehet átlagos, 
vagyis 3000 forint/fő , hetenkénti, en-
nél magasabb, valahányezer forint, 
vagy maximális, ez a választott üdü-
lési szolgáltatás térítési díjának 
50%-a. 

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat 
és adótanácsadás 

a TUDOSZ-irodábán minden 
szerdán 16 és 19 óra között. 

Elő zetes bejelentkezés 
a 138-4287-es telefonon. 

Ez itt az ellenreklám 
helye! 

Ne hagyja ki! 
Legalább olyan hatásos, mint a víz-
mágnesező  készülék, de sokkal 
TÜDOMÁNYOSABBAN hangzik az 
alábbi hirdetési szöveg, amelyet a 
Szószóló ellenreklám rovatában 
közreadunk. 

Vásároljon PETROL BOOSTER-t! 
Felcsípteti az üzemanyag-vezeték-
re, és a „speciális mágnesek által 
keltett er ő tér polarizáció révén meg-
változtatja az üzamanyag molekula-
szerkezetét, úgy, hogy a szénhidro-
génláncokat kiegyenesíti." 

Mi ehhez csak annyit f ű z ű nk hoz-
zá: aki járt általános iskolába, és már 
valamit hallott a szénhidrogénlán-
cokban lévő  tetraéderes kötésrő l, az 
most jót mulat. Aki nem hallott róla, 
de hisz a reklámszövegnek, az meg-
veszi a csodaszerkenty ű t. Tessék 
mondani, miért tanítanak kémiát az 
iskolában, ha ilyen marhaságoknak 
az emberek többsége bedő l? 

r. m. 

— Még a rendszerváltás el ő tt, egyszer fenéken l ő ttem a megyei párttitkárt! 

 

NÉZÓPONT 

 

Kittenberger utódai 
„Ezen a hétvégén erd ő n-mez ő n ünnepelnek, zajlik az Országos Va-

dásznapok rendezvénysorozata" — adta hírül a távirati iroda egy bo-
rongós ő szi hétvége hajnalán. A déli harangszó után a rádió is be-
mondta, hogy a legszebben beszélő  magyar színm ű vész, a kormány-
párti honatya, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke Maj-
kon hetedhét országra szóló ünnepségsorozatot nyitott. Felavatták a 
Magyar Vadászok Zászlaját (amelyet szkíta szarvas képe és tölgyfa-
levél ékesít). A „kiemelked ő  teljesítményt nyújtó vadászok"-nak Hu-
bertus-keresztet adtak át. Magyarország templomaiban miséket ce-
lebráltak a vadászok védő szentje, Szent Hubertus tiszteletére, felele-
venítve az Isten szolgálatába szegő dött ifjú középkori lovag legendá-
ját. Hubertus-kápolnát szenteltek a Somogy megyei Nagysallérban, 
és a Bács-Kiskun megyei Hetényegyháza határában, a nyíri erdő ben. 

Nógrádban, a karancsaljai Dugel-pusztán az istentisztelet után elő bb 
íjászbemutatót, majd (vad?)lövészversenyt rendeztek. Ennyi fantasz-
tikus program híre hallatán ellenállhatatlan vágyat éreztem arra, hogy 
már aznap délután részese legyek a Nagy Országos Vadásznapok 
Rendezvénysorozatának. Ugy gondoltam, hogy (budapesti, pécsi és 
veszprémi) állatkertekben szerzett gyermekkori ismereteimet ideje len-
ne végre felfrissíteni. Felkerekedtem, hogy megnézzem a gödöllő i 
kultúrotthon ünnepi vadászkiállítását. Ugy gondoltam, a Grassalko-
vich-kastély ihletett szomszédsága ideális kiállítási feltételeket kínál 
erre. Nem csalódtam. A kiállítás fő  helyén (némi képzavarral élve: 
proszcéniumában pompázott a G rassalkovichinum, a kastély — Ken-
deresrő l elszármazott — XX. századi ura vadászerényének jelképe. A 
kiállítás rendező i totálisan eliminálták a bukott rendszer névadójának 
(s pártja politikai bizottsági tagjainak, megyei első  titkárainak, tsz-
elnökeinek stb.) nyomait. Nem rejtették viszont véka alá (talán hen-
cegtek is vele?), hogy a mai államférfiak között is vannak ám kiváló 
vadászok: ilyen például a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi minisz-
terünk. 

Miközben vadászkutyák, solymászok, kitömött vaddisznók, kapitális 
trófeák, nagy siker ű  fő ző versenyek és jeles ökörsütések egymás he-
gyére-hátára rakott relikviáiba temetkeztem, a kiállítás fő tere mögött, 
egy eldugott kis zugban véletlenül észrevettem dr. Ákoshegyi Imre (a 
Gödöllő i Agrártudományi Egyetem Vadbiológiai Kutatóállomása tudo-
mányos munkatársának) szerény poszterét. A tudós ember ákom-
bákom betű kkel ezt írta plakátjára: „Hazánkban a vadászatok során 
kil ő tt ólomsörét mennyisége meghaladja az évi 200 tonnát. Ennek 
nagyobb része a frekventált vadászterületeken koncentráltan jelent-
kezik... 92 elhullott állat zúzógyomrában 20 esetben található sörét. 
Tehát minden ötödik állatot fenyeget enyhébb vagy súlyosabb ólom-
mergezés." 

Akoshegyi doktor drámai megfigyeléseit talán egyetlen befolyásos 
vadász sem olvasta el. Azóta ugyanis hiába kutakodom kormány-
programok között: egyikben se találok még utalást sem arra, hogy 
tervbe vették volna a katalizátorral ellátott vadászpuska, az ólommen-
tes sörét kifejlesztését. Ha esetleg importálni lehetne ilyen technoló-
giát, az nyomban egyötödével növelhetné a kiemelked ő  teljesítményt 
nyújtó vadászok számát. Elvégre nem lehet mindenki egy Kittenber-
ger Kálmán. A vadaknak sem lehet mindegy, hogy ólom tartalmú 
ólom sörétet falnak fel a földrő l, vagy egy magaslesrő l ólommentesen 
lyukasztják ki a bő rüket. Mindez kizárólag néző pont kérdése... 

(durly 

AMWAY 

Kérjük a TUDOSZ- 
tagokat, 

az AMWAY-termékek 
igénylését mielő bb 
adják le az irodába. 

• Tel: 118-8900/408 m., 
Szirai Szilvia 
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