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Megnyílt a Magyar Könyvklub 
új fő városi üzlete 

Regényeket, Ifjúsági Irodalmat, szakkönyveket, albumokat —
mindezen kiadványokból a legújabbakat — egyaránt találhat-
nak az olvasni vágyók a Magyar Könyvklub új fő városi üzleté-
ben. A VI. kerület) Anker köz 2-4. szám alatti bolt szeptember 
elején nyitotta meg kapuját a klubtagok *lő tt. 

Pomogáts Béla: 

A polgári közép esélyei 
Magyarország az 1989-1990-es 

történelmi átalakulások ("rendszer-
váltás") óta egy modern polgári tár-
sadalom kialakítására vállalkozik. Ez 
a hatalmas, remélhető leg közös vál-
lalkozás valóban történelmi lépték ű  
és méret ű . Egyszerre jelenti a több 
alkalommal is: 1848-ban, 1867-ben, 
1918-ban és 1945-ben megkezdett, 
majd a történelmi események szorí-
tásában aknára futott és megsem-
misült polgárosodás korábbi hagyo-
mányainak és eredményeinek hety-
reállitását, és a modern: 20. század 
végi európai polgári fejlő dés áramá-
hoz történő  csatlakozást. A magyar 
polgári társadalom értékeinek és 
örökségének helyreállítása ugyanis 
nem lehet pusztán a megszakított 
múlt új életre keltése, nem lehet 
pusztán történelmi ,,visszacsatolás"; 
a modern polgári fejlő dés eredmé-
nyeinek szerves integrálása is fon-
tos feladat. Es ahogy a közelmúlt, a 
korábbi négy esztendő  számos pél-
dája is mutatja, a múlt új életre kel-
tése jóval könnyebb, mint a korsze-
r ű  mentalitásformák, politikai tech-
nikák és gazdálkodási módszerek 
meghonosítása. Most igazában azt 
a virtuális társadalmi állapotot kell 
létrehozni, amely akkor jött volna lét-
re, ha Magyarország európai jelle-
gű  polgári fejlő dése ebben a moder-
nizációs kudarcoktól és nemzeti tra-
gédiáktól terhes 20. században tö-
retlen marad. Azaz néhány rövid 
esztendő  alatt kellene behoznunk a 
sok évtizedes lemaradást, mint ko-
rábbi történelmünk során annyiszor, 

Kratochwill Balázs igazgató el-
mondta: a Magyar Könyvklub —
amely kiadói és kereskedelmi tevé-
kenységet is folytat — az elmúlt két 
évben félmilliO könyvbarátot tobor-
zott soraiba. Eves forgalma megha-
ladja az egymilliárd forintot. A 
kő nyvklubtagok többsége vidéken él. 
E polgárok igényes kiszolgálása ér-
dekében újabb üzleteket nyitnak 
majd a közeljövő ben, első ként vár-
hatóan a Dunántúlon. Az igazgató 
szólt a klub most induló bonusszol- 

néhány alkalommal nem is sikerte-
lenül. 

Van-e a polgári politikának olyan 
társadalmi bázisa és olyan politikai 
ereje, amely ennek az igen nehéz-
nek mondható feladatnak a megva-
lósítását lehető vé teszi? A magyar 
polgárosodásnak talán ez a legna-
gyobb kérdése, nem könnyű  kérdés, 
különösen most, az 1994-es válasz-
tások, az úgynevezett polgári 
(jobb)közép er ő k politikai veresége 
után. 

A hazai polgárosodás társadalmi 
bázisa igazából, ha nem is teljes 
mértékben és nem is vitathatatlan 
történelmi tényező ként, adva van. A 
négy évtizedes kommunista rend-
szer — az elő ször ,,kemény", majd 
„puha" diktatúra, — igaz, lerombol-
ta a magyar polgárosodás legtöbb 
eredményét, tonkretette a polgári tu-
lajdonformákat és a rájuk épülő  sze-
mélyes autonómiát, a társadalom 
idegsejtjeibe rögzült polgári menta-
litást azonban nem volt képes tel-
jességgel lerombolni, ennek a 
mentalitásnak a tradíciója öröklő dött 
és hatott tovább a diktatorikus rend-
szer minden igyekezetével szemben 
is. A társadalmi tudatnak ez a „pol-
gári kódja" alapozta meg azt a csen-
des, de 1956 októberében éppen vi-
lágra szólóan hangos ellenállást, 
amelyet a magyar társadalom tanú-
sított a rákényszerített ideológiával 
és gazdasági-társadalmi strukturával 
szemben, majd alapozta meg a Ká-
dár-korszak utolsó két évtizedének 
csendes polgárosodását, amely már 
a nyolcvanas évek második felében, 

gáltatásáról is. Azok a klubtagok, 
akik két könyvet a Magyar Könyvk-
lub katalógusából megrendelnek, a 
bonuskiadványokat 20 százalékos 
kedvezménnyel kaphatják meg. 

A legnépesebb hazai kulturális 
klubhoz csatlakozhat minden könyv-
búvár. Egyedüli ,,követelmény", 
hogy negyedévenként egy könyvet 
kell megvásárolniuk a Magyar 
Könyvklub kiadványaiból. A könyvk-
lub ajánlati katalógusa évente öt al-
kalommal lát napvilágot.  

a történelmi változások elő estéjén 
egy „kvázi" polgári társadalmat ho-
zott létre, ha nem is a leginkább lát-
ható politikai szférában, de a gaz-
daságban és a kultúrában. Ez a 
csendes polgárosodás robbant ki ké-
ső bb a "rendszerváltás" után, midön 
a magyar társadalom, igaz, számos 
ellenszenves és felháborító kísérő -
jelenség mellett, de lényegében pol-
gári társadalommá alakult. Ez a fe-
lemás, sok tekintetben csonka és 
gyakran rosszul mű köd ő  polgári tár-
sadalom a történelmileg fejlő désre 
ítélt hazai polgárosodás kerete és 
bázisa. 

A magyar politika elő tt csak a pol-
gárosulás lehet ő sége, egyszersmind 
kényszere áll, ennek alternatívája a 
politikai dezintegráció, a gazdasági 
bukás, a balkanizálódás, a szétesés. 
A szocialista párt ugyanúgy a pol-
gárosodás menedzselésére kény-
szerül, mint a konzervatív tábor, és 
ahogy ez a két egymással küzdő  erő  
a „közép" felé fog tartani, úgy fogja 
egymás mellé szorítani a választá-
sok idején és után egymással szem-
bekerült két liberális tábort: a jelen-
legi kormánykoalíció ‚jobboldalán" 
elhelyezked ő  szabad demokratákat 
és a jelenlegi ellenzéki koalíció 
,,baloldalán" elhelyezkedő  Fideszt. A 
magyar politikai élet (és a parlamenti 
váltógazdálkodás) nagy kérdése is-
mét az lesz, hogy a hazai pártstruk-
túra két vagy három erő vonal men-
tén rendező dik-e el. Megvallom, én 
szívesebben látnám a három (szo-
cialista, liberális, konzervatív) irány-
zatot. Egy fiatal deMokrácia számá-
ra így tágasabbak a választás lehe-
tő ségei, és kevésbé jöhet létre az 
egypárti erő fölény. 

Új szolgáltatások 
a nemzeti 
bibliotékában 
Tizenkét új kutatófülkét és hat új 
— helyi világítással, személyi szá-
mítógéphez kapcsolódó elektro-
mos csatlakozással felszerelt író-
asztalt vehetnek Igénybe a szak-
emberek szeptembertő l az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban. A 
hatodik emeleti termekben továb-
bi harmincnégy olvasóhelyet ala-
kítottak ki, így egyidejű leg ötszáz 
húszan búvárkodhatnak a köny-
vek birodalmában — közölte Pop-
rády Géza, a nemzeti bibliotéka 
fő igazgatója a várbeli Intézmény 
sajtótájékoztatóján. 

Poprády a sajtótájékoztatón utalt 
arra a hármas feladatra, amelyet az 
intézmény alapítása óta betölt. Alap-
tevékenysége a magyar vonatkozá-
sú dokumentumok, az úgynevezett 
hungarikák teljes igényű  gyű jtése. 
Emellett a tudományos kutatás fon-
tos m ű helye, illetve közkedvelt 
könyvtára a felső oktatási intézmé-
nyek hallgatóinak. A jelenlévő k meg-
ismerhették az OSZK vadonatúj 
szolgáltatását, azt a CD-lemezadat-
bázist, amely az 1976-1991 között 
Magyarországon megjelent, és kö-
teles példányként leadott több mint 
százezer könyv bibliográfiai adatait 
tartalmazza. Az adatbázisban példá-
ul a szerző , a kiadvány címe, a köz-
remű ködő k, a sorozatcím vagy föld-
rajzi név, illetve tárgy szerint lehet 
keresgélni, rekordjai áttölthető k a fel-
használó saját adatbázisába is. 

A bibliotéka vezető je sajnálattal je-
lentette be, hogy a könyvek, kiad-
ványok fokozott védelme érdekében 
óvintézkedések bevezetésére kény-
szerülnek. Így például ellenő rző  ka-
merákat szerelnek fel az olvasóter-
mekben, valamint állandó és szigo-
rúbb felügyeletet tartanak. A könyv-
tári viselkedés normáinak betartásá-
ra ezentúl sajátságos KRESZ-táblák 
hívják fel a látogatók figyelmét az 
épületben. A tájékoztatón elhangzott 
továbbá, hogy az OSZK száz forint-
ról kétszáz forintra emelte az éves 
"tagsági díjat, és harmincról ötven 
forintra nő tt a napijegyek ára. 

Az Akadémia októberi rendkívüli kő zgyúlésének elő -
készületeirő l tudósít a Magyar Tudomány 1994. 9. számának 
melléklete. Ebbő l vettük át az alábbi szemelvényeket. 

A TMB 1994. május 25-1 állapot szerinti nyilvántartásában szereplő  
10 576 magyar állampolgárságú tudomány doktorának és a tudo-
mány kandidátusának a KSZI 1994. Július 15-1g megküldte az EB által 
elfogadott szavazólapot, köztestületi belépési nyilatkozatot, kísérő -
levelet, útmutatót és válaszborítékot. A 10 576 db küldeményból 111 
db érkezett vissza a „címzett Ismeretlen" megjegyzéssel. 72 fő  tudo-
mányos minő sítéssel rendelkező  szakembernek — írásos kérésre —
pótlólag küldtünk nyilatkozatot és szavazólapot. A fenti adatok 
osszegzése alapján tehát 10 537 szavazólap, Illetve belépési nyilat-
kozat került kiküldésre. 

A válaszborítékok, a szavazatok és a köztestúleti 
belépési nyilatkozatok összesített adatai 

összes érvényes érvénytelen 
Válaszborítékok száma 5677 5498 179 
Belépési nyilatkozatok száma 5498 5495 3 
Szavazatok száma 5163 5054 109 

É rV é ri y 	t.- 
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összes érvényes érvénytelen 
Természettudomány 1735 1703 32 
Élettudomány 1858 1812 46 
Társadalomtudomány 1570 1539 31 
Mindösszesen 5163 5054 109 
A válaszborítékokban 182 köztestületi tagtól (a tagok 3,2 százaléka) 

levél is érkezett az elő készít ő  bizottság elnökének, a bizottságnak, ese-
tenként a KSZI-nek címezve. A levelek küldő i közül 81 fő  a levelet aláírva 
tett észrevételt és a szavazásban nem kívánt részt venni; 40 fő  aláíratlan 
levélben tiltakozott a szavazás ellen; 61 f ő  észrevételt tett, de részt vett 
a szavazásban. 

A levélírók többsége bizalommal fordul az elő készít ő  bizottsághoz, illet-
ve annak elnökéhez. Néhány kivételt ő l eltekintve jó szándékú kritikai ész-
revételeket fogalmaztak meg. Inkább segíteni, mintsem ártani vagy vá-
daskodni akarnak.* 

Többen is kérik, hogy legyen mód az alapszabály tervezetének széles 
kör ű  megvitatására. Csak a kutatóközösség nagy többsége számára el-
fogadható alapszabályban látnak garanciát arra, hogy valóban köztestü-
letként kíván mű ködni az akadémia; nyitni kíván a nem akadémiai intéz-
mények és munkatársaik felé is. 

A levelek közel 80 százaléka a szavazás formális jellegét teszi szóvá. 
Lényegesen kevesebb ellenvéleményt fogalmaznak meg a jelöltek sze-
mélyével kapcsolatban, ső t többen is hangsúlyozzák, hogy nem a jelöltek 
személye, hanem a jelölés és a szavazás módja ellen tiltakoznak. 

A levélírók mintegy 10 százaléka fogalmaz meg konkrét javaslatot azzal 
kapcsolatban, hogy milyen eljárással lehetne elfogadhatóbbá tenni a kép-
viselő jelöltek megválasztását. Többek határozott kérése, hogy az Elő készítő  
Bizottság vegye fontolóra javaslatukat, és lehet ő ség szerint függessze fel 
a jelenlegi szavazást. Többen utalnak arra, hogy a készülő  alapszabály-
tervezetnek már a módosított eljárást kell — világosan és egyértelmű en 
— tartalmaznia. Jelzik, hogy készséggel vesznek részt egy ujabb szava-
zásban (választásban), ha annak játékszabályai a kívánalmaknak megfe-
lelnek. 

Néhány levél ajánlásokat tartalmaz; felhívják a figyelmet olyan kollégák-
ra, akiket szívesen látnának a képviselő k között. Elő fordul önjelöltek je-
lentkezése Is. 

Az elő készítő  bizottság elnökéhez címzett levelek aláírói között számo-
san (legalább 20 százalék) az orvostudományok kandidátusai, illetve dok-
torai. Az általános észrevételeken túlmenő en ő k külön is nehezményezik, 
hogy túl sok az elméleti területen dolgozó, és elenyésző en kevés a gya-
korló orvosok közül jelölt képviselő k száma. Nem értenek egyet a SOTE 
és a fő városi intézmények magas képviseleti arányával sem. 

Az elő készítő  bizottság elnöke a személy szerint neki írt levelekre már 
válaszolt. 

• Megjegyzés: A TUDOSZ elnöksége bízik abban, hogy a választás 
elő készítéséhez közzétett, illetve elküldött szakszervezeti nyilatkozatokat, 
véleményeket céljainkkal megegyező en ugyancsak ,,jó szándékú kritikai 
észrevételnek" minő sítik. 
(A tíznél több szavazatot kapott jelöltek listája a 2. oldalon olvasható.) 

Révész Béla: 

Érdekképviseletek a parlament alkotmányában 

A parlament szeptember 21-én jóváhagyta az Ország-
gyű lés új Házszabályát, október 10-étő l alapvető en meg-
változnak a parlamenti munka keretei. Módosulnak a 
törvényjavaslatok kezdeményezésének és megvitatásá-
nak szabályai, s a határozathozatalok hossza jelentő sen 
rövidül. Az eljárás korszerű sítésén túl számos új elem-
mel — többek között az érdekképviseleti szervezetek 
intézményesített lobbyzási lehető ségének meghatáro-
zásával — gazdagodik a törvényhozási munka érdemi 
oldala is. 	 (írásunk a 3. oldalon) 

Mindent bele! 
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A kormány 1994. szeptember 29-ei ülésén 
elhalasztotta az energiaár-emelést 

 

SZEPTEMBER  Szemelvények a választási 
szavazatszámláló bizottság jelentésébő l 
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Közgazdasági Továbbképz ő  Intézet 

Tanfolyamok felső fokon 
Valódi piacgazdaság aligha mű ködhet azt magas szinten „üze-

meltető ", többoldalúan képzett szakemberek nélkül... Az ehhez szük-
séges szaktudásnak csupán alapjai szerezhet ő k meg az elsó dip-
lomával. A specializálódás iránti igény — mely világjelenség — 
nálunk is jelent ő sen növeli a másoddiploma értékét. 

A Közgazdasági Továbbképző  Intézet évrő l évre bő viti és korsze-
rű síti továbbképzési programját, a következő  tanévben 25 szakon 
indít másoddiplomás képzést. Szakképesítést nyújtó közép- és fel-
ső fokú tanfolyamaival pedig első sorban a hazai munkaer ő piacon 
legkeresettebb — a dolgozók vagy éppen állást kereső k számára 
leghasznosabb ismereteket nyújtó — oktatási kínálatot nyújtja. 

Szeptember 16-án minderrő l tanévnyitó sajtótájékoztatót tartot-
tak. Elmondták, hogy a középfokú végzettségű  szakemberek mun-
kájuk során igénylik a speciális közgazdasági ismereteket, továbbá 
azt, hogy vállalatok, szervezetek bizonyos célfeladatok elvégzésé-
hez, profilváltással együtt járó új feladatok teljesítéséhez a vállalati 
dolgozóknak új ismeretekre van szükségük, s a fels ő fokú alapkép-
zettséget igénylő  tanfolyamok mellett céltanfolyamokat is szervez a 
KTI. 

Azokon a területeken, ahol biztosított a magas szint ű  szakmai 
ismeretekkel rendelkező  oktatási háttér, közép- és felső fokú szak-
mai képesítést nyújtó tanfolyamok indulnak. Bár szakképesítést nyúj-
tó tanfolyamaink nem mindegyike szerepel az országos képzési 
jegyzékben, élve a felső oktatási törvény adta lehető séggel, a piac 
által igényelt munkakő rök ellátásához magas szint ű  ismereteket adó 
szakmai képzéseket szerveznek a munkaadók megelégedésére. 

Ezek közül is kiemelt érdeklő désű , a marketing-reklám és PR, a 
személyügyl, a biztosítási és az iparjogvédelmi tanfolyamok. Most 
vannak szervezés alatt a pénzügyi és számviteli tanfolyamok. 

Bő vebb információ a KTI titkárságán. Tel.: 218-3100. 
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Levélváltás a Szószóló hasábjain keresztül 
A Szószóló szerkesztösége levelet kapott Tóth Csabától, amely elmúlt havi hez híven Tóth Csaba írását megmutathattuk a „másik félnek, hogy ő  is 
lapszámunk középpontjába helyezett témához, a Magyar Állami Földtani Intézet meghallgattasson". Kókai András úgy gondolta, hogy a Szószólónak címzett 
(MÁFI) jubileumára megjelent írásokhoz fű zött véleményt. Szerkesztési elveink- levélben Tóth Csaba „ő t is megszólította", ezért szívesen reagált arra. 

Tisztelt Szerkeszt ő  Úr! 
Érdeklő déssel kezdtem el olvasni 

a Szószóló július-augusztusi számát, 
amely egyben a Magyar Állami Föld-
tani Intézet 125 éves jubileumi szá-
ma is lett. Magam is nagyra becsü-
löm az intézetben sok éven át vég-
zett szakmai munkát, és legf ő kép-
pen tisztelem az ott dolgozó geoló-
gus barátaimat, kollégáimat. Ezért 
is érzem úgy, hogy a lapszám cik-
keiben elő forduló néhány ‚véletlen" 
hibát korrigálnom kell. 

Nem kívánom kommentálni a föld-
tani intézményrendszer átszervezé-
sének folyamatát és mai helyzetét 
— bár én is átéltem a MAFI-nál még 
jobban legyengített ELGI dolgozója-
ként az elmúlt évek keserves átszer-
vezési kísérleteit, ballépéseit, a „lob-
byk harcát", a földtan szakterületei 
mű velő inek hiábavaló érvelését, a 
költségvetési támogatás csökkené-
sét, a meddő  külső  és belső  vitákat. 
Tartok tő le, hogy a felek még ren-
delkeznek elegend ő  munícióval ah-
hoz, hogy a látszólagos béke után 
a harc újból kiújuljon. A Szószóló 
ominózus száma is err ő l győ zött 
meg. 

A Központi Földtani Hivatal meg-
szű nése megszüntette — az első -
sorban nyersanyag célzatú — föld-
tani kutatás központi vezénylését. 
Az intézeteknek meg kell találniuk 
az új helyzethez való alkalmazko-
dás formáit. 

Az újonnan létrehozott Magyar 
Geológiai Szolgálat első sorban a 
magyar földre vonatkozó földtani in-
formációkat gyű jti, ő rzi, védi és fel-
használásra szolgáltatja az állami 
döntéshozóknak, magánvállalkozók-
nak, településeknek, lakóközössé-
geknek, érdekképviseleteknek és 
magánszemélyeknek. Ne feledjük, 
hogy a földtani adatokat közpénzen 
gyujtöttékl Az új szabályozás sze-
rint ezeket az adatokat közkinccsé 
kell tenni; nem maradhatnak csupán 
íróasztalok, zárt páncélszekrények 
és sz ű k szakmai körök titkai. 

Ehhez az eddigiekhez képest me-
r ő ben új, és úgy látszik, néhány  

szakember számára még érthetet-
len vagy nem megszokott feladat-
hoz ki kell alakítani olyan megfelelő  
szervezetet, amely a tengernyi és 
sokféle igen értékes adatot korsze-
rű en gy ű jti-ő rzi-tárolja-felhasznál-
hatóvá teszi és szolgáltatja. Ehhez 
persze ma nincs elegendő  pénz) Le-
het, hogy a fenti feladat megoldható 
lett volna a két (földtani és geofizi-
kai) intézet keretében is; de úgy dön-
töttek, hogy célszer ű  egy összevont 
szervezet keretében megoldani az 
adattárolási, a szolgáltatási és a ha-
tósági feladatokat. A két intézet így 
tisztán a tudományos vizsgálatokkal 
foglalkozhatna. 

Ugyanakkor sajnos az eddig meg-
szerzett földtani adatok jó része —
talán a tervgazdálkodáshoz f ű ző d ő  
teljesítményhajhászásból, vagy talán 
még a kutatók hibájából is — nin-
csen megfelelő en dokumentálva és 
adatbázisban elhelyezve; ső t egy ré-
szük hiányos és elt ű nt. 

Mindezek tükrében is meglep ő  az 
a cikkekben több helyen is szereplő  
felvetés, hogy a MÁFI-tól elvették a 
tudományos adattárát és adatbázi-
sait, ezért ‚csökkent a motiváció ar-
ra, hogy az eredményes kutatás 
adatait adatbázisba vigyük'. S ő t 
egy kutató 	 még arról siránkozik, 
hogy "elkerült t ő lünk az Országos 
Földtani Adattár, így minden kutató-
helyen ki-ki a meglév ő  adatokból 
próbál valamit felépíteni. Ezért be-
ütemezték a jöv ő  esztendő re, hogy 

kialakításra kerül egy földtani 
adatbázis. Ez talán használhatóbb 
lesz annál, mint ami a geológiai szol-
gálatnál van". 

Nem titkolom, hogy levelem meg-
írására a fentebb idézett sorok kész-
tettek. 

Fentiekkel szemben az a tény, 
hogy a földtani adattár teljes állo-
mányával, régi kezelő személyzeté-
vel együtt a MÁFI ugyanazon helyi-
ségeiben dolgozik ma is, mint az-
elő tt. Az adatokhoz jutás a régi; a 
változás abban van, hogy több az 
adat és a dokumentáció; ugyanis a 
megszű nt intézmények (KFH, FTV, 
KBFI stb.), bányavállalatok nagy  

mennyiség ű  földtani adata és doku-
mentációja is folyamatosan az adat-
tárba kerül. Meg kell említeni azt 
is, hogy a kutatók rendelkezésére 
áll már az Országos Geofizikai Adat-
tár is. Tehát aki kutatni akar, az vá-
logathat az adatok és dokumentu-
mok között. 

Természetesen adattárból csak az 
oda betett adatokat tudják szolgál-
tatni a felhasználók részére. Ezért 
is fontos lenne, hogy a kutatók a 
náluk levő  adatokat (vagy azok má-
solatát) az adattárban elhelyezzék; 
hogy biztosítható legyen azok köz-
célú felhasználása. 

Mivel a MGSZ kezelésében lév ő  
adattárat, földtani adatbázist a 
MÁFI kutatói több tízéves munkával 
hozták létre, ezért az annak hasz-
nálhatatlan voltára való hivatkozást 
— ha igaz lenne — a nyilatkozó ge-
ológus kollégám helyében inkább 
szégyellném. 

Apróság, de — egy térfogat x lét-
szám egyenlő  konstans összefüggés 
alapján — elég bizarr dolog ‚közel 
2/3-os" létszámcsökkenés esetén 
székházban való összehúzódásról 
beszélni. 

Nagyon sajnálom, hogy ezt az iga-
zán szép 125 éves évfordulót a nyi-
latkozók egy része a Szószóló olva-
sóinak (félre)tájékoztatására is fel-
használta. Még egy érdekvédelmi új-
ságnál sem csak az a fontos, hogy 
kinek van igaza, hanem hogy mi az 
igazság. Szeretném, ha ezt az olva-
sók is megtudnák. 

Végül nagyon remélem, hogy a 
kormányzat nem fogja továbbenged-
ni a földtan mű velő i helyzetének —
a különböző  lobbyk harcából is ere-
dő  — további romlását; hanem meg-
érti, hogy csak egy független — a 
sok millió éves földkérget vizs-
gáló és ismer ő  — szervezet fi-
gyelmeztetheti/segítheti a társadal-
mat és az egyes embert környezet-
romboló, ivóvízpazarló, nyersanyag-
éhes tevékenységének veszélyeire, 
valamint a ,,természeti erő knek való 
kiszolgáltatottság" csökkentési lehe-
tő ségeire. 

Tisztelettel: 	Tóth Csaba  

Tóth Csaba geofizikus 
Magyar Geológiai Szolgálat 
Budapest 

KedveS Kolléga! 
A Szószólónak írott, 1994. szep-

tember 8-án kett leveledben a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) 
jubileumi számában írottakkal kap-
csolatban teszel néhány korrekciós 
szándékú észrevételt, amit köszö-
nünk, mert a jó szándékú figyelem-
felhívásra valóban szükseg van, 
hogy elkerüljük az olvasók akarat-
lan félretájékoztatását. Ezért, ha 
megengeded, leveled néhány ész-
revételére én is reagálnék, hogy a 
tájékoztatás még pontosabb legyen. 

Leveledben írod, hogy a Magyar 
Geológiai Szolgálat (MGSZ) „a ten-
ger nyi és sokféle igen értékes ada-
tot korszer ű en gy ű jti- ő rzi-tárolja-fel-
használhatóvá teszi — és szolgál-
tatja" [pontosan úgy, mint az Eötvös 
Lorapd Geofizikai Intézet (ELGI) és 
a MAFI tette évtizedeken keresztül]. 
A gond csak az, hogy egy hivatal 
az első  három funkciót el tudja lát-
ni, de a felhasználónak szolgáltatni 
elmélyült elemző  és értékelo szak-
mai ismereteket igényel, ami nem 
hivatali feladat. 

Szerintünk a közkinccsé tevés 
szintén nem hivatali feladat, mivel 
azok célja az, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet ezen adatok létezésére, 
hogy rábírjuk a potenciális felhasz-
nálókat: nem csak pusztán ezen 
adatokra van szükség, hanem azok 
szakszer ű  értelmezésére és értéke-
lésére is. Az adatokból szerkesztett 
cikkek, megírt publikációk egyértel-
mű en az intézetek feladatai. 

A leveledben említett eltű nt és hi-
ányos adatok feltehet ő leg nem az 
általad nagyon látványosan hivatko-
zott probléma következményei, sok-
kal inkább a leállított, a félbesza-
kadt, a be nem fejezett kutatásoké, 
de ezeket csak egy kutatóintézet 
tudja pótolni. Egy hivatal nem tud 
mit kezdeni velük. 

A földtani adatbázis kialakításának 
gondolata az adott adatok értelme-
zését és adott célra való felhaszná-
lását segítik. Ennek szükségességét 
alátámasztja az ELGI most végre-
hajtott átszervezése, ahol — tudo-
másunk szerint — e célra külön f ő -
osztályt hoznak létre. 

Meggy ő z ő désünk, és ezt 125 év 
(MAFI) illetve 75 év (ELGI) támaszt-
ja alá, hogy az új adatok bekerülé-
sének nem függvénye, hogy egy 
adattár egy hivatalhoz tartozék. Az 
az akarat és döntés pedig, hogy a 
megsz ű nt egykori állami intézmé-
nyek és vállalatok állami pénzbő l, 
állami megrendelésre készült ada-
tai bekerüljenek az Országos Föld-
tani Adattárba (MAFI), vagy az Or-
szágos Geofizikai Adattárba (ELGI), 
valamivel korábbi, mint az MGSZ lét-
rehozásának dátuma. Arról meg, 
hogy milyen könnyű  volt a nevezett 
adattárakból adatokhoz hozzájutni a 
korábbi évtizedekben, csak a tény-
leges felhasználókat kell megkérdez-
ni. Azt hiszem, a válasz egyértelm ű  
lesz. 

Abban — úgy vélem — egyet ér-
tünk, hogy az adatok használható-
sága, az adatot ért ő , a területet is-
merő  szakemberek nélkül meglehe-
t ő sen szegényes. Gondoljunk csak 
a körzeti rendelő re. A puszta labor-
adatokkal a beteg nem sokat tud 
kezdeni, legföljebb pánikba esik, az 
értelmezéshez, értékeléshez szük-
séges a hozzáért ő  orvos. 

Végül egy apróság, de a MÁFI 
krónikus helyproblémájáról kényte-
len vagyok egy szót ejteni. Ha lég-
köbméterben számolunk, valóban 
igazad van, de azért azt is tudni kell, 
hogy a légköbméterbe a szobák bel-
magassága is beletartozik. Márpe-
dig a MAFI-ban ugyancsak maga-
sak a szobák. Egymás fölé pedig, 
legalábbis munka céljából meglehe-
t ő sen nehéz telepedni. Az igazság 
azonban az, hogy az MGSZ-nek a 
kutatószobák többségét adtuk át, a 
nagy helyigény ű  szolgáltató egysé-
gekben, pl. laboratóriumokban, mú-
zeumban stb. pedig nem igazán le-
het megfelelő  kutatószobákat kiala-
kítani. 

Leveled utolsó bekezdésével 
mélységesen egyetértek, bízom ben-
ne, hogy hamarosan mi is ezzel fog-
lakozunk és nem egymással. 

Kókal András 
geológus, 

Magyar Állami Földtani Intézet 

A két levél nyilvánosságra hoza-
talával a Szószóló szerkeszt ő sége 
a hasábjain fellobbant vitát lezárt-
nak tekinti. 

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG 

Létrejött 
a Tudománypolitikai 
Kollégium 

A kormány a tudományos kutatás 
kiemelkedő  fontosságára tekintettel, 
a Magyar Tudományos Akadémiával 
való megfelelő  kapcsolatának kiala-
kítása és fenntartása céljából ma-
gas szint ű  konzultatív, tanácsadó 
testület létrehozásáról döntött. 

A Tudománypolitikai Kollégium el-
nöke a miniszterelnök (Horn Gyula), 
tagjai: 

— a mű velő dési és közoktatási 
miniszter (Fodor Gábor), 

— az MTA elnöke (Kosáry Domo-
kos), 

— az OMFB elnöke (Pungor Ernő  
szept. 30-áig), 

— az OTKA elnöke (Andorka 
Rudolf), 

— a Magyar Rektori Konferencia 
elnöke (Bíró Péter) (további tagok 
felkérhet ő k). 

A kollégium feladata, hogy támo-
gatást nyújtson a kormány számára 
a tudománypolitikai szempontból 
koncepcionális döntések megalapo-
zásában, konzultációt folytasson az 
alapkutatás feltételeinek biztosításá-
ról. A kollégium segíti a tudományos 
kutatás és a felső oktatás kapcsola-
tait, valamint az ország közvélemé-
nyének tájékoztatását a tudományos 
kutatás eredményeirő l, problémáiról. 

TUDOSZ elnökségi ülés 
A TUDOSZ szeptember 8-án el-

nökségi ülést tartott. 
— Bürger Gábor beszámolt az 

AÉT ülésérő l, és megbízást kapott 
az MTA alapszabályáról készítendő  

vélemények összegezésére, koordi-
nálására. 

— Az elnökség egyhangúan úgy 
döntött, hogy a Titkárok Tanácsától 
kapott felhatalmazás alapján, mér-
legelve a KSZSZ elnökének ajánla-
tát, október 1-jét ő l társult tagként 
csatlakozik a Közszolgálati Szak-
szervezeti Szövetséghez. 

— Kuti László TUDOSZ-elnöki 
megbízatását az elnökség egyhan-
gú szavazással egy évre meg-
hosszabbította. 

AÉT: a közalkalmazotti 
törvényrő l 

Az Akadémiai Érdekegyeztető  Ta-
nács (AÉT) 1994. augusztus 31-i 
ülésén megvitatta a f ő titkári értekez-
let számára készített elő terjesztést, 
amely a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló törvény új illetményrend-
szere alapján kialakult bérhelyzetet 
elemzi. Az intézeti bérstatisztikák és 
bérátlagok az elő z ő  évekt ő l eltérő -
en csak akkor hasonlíthatók össze 
eredményesen, ha figyelembe vesz-
sz ű k, hogy intézetenként más a vég-
zettség és a tudományos fokozattal 
rendelkező k száma, eltérő  a kor-
összetétel, a használt, illetve a kol-
lektív szerző dés szerint figyelembe 
vehető  idegen nyelvek száma. Az 
intézetek között elvétve találunk 
olyat, amely az adható pótlékok (se-
nior cím, tudományos fokozattal ren-
delkező knek adható munkaköri pót-
lék, vagy nem tudományos munka-
körben dolgozóknak adható munka-
társ-tanácsos cím után járó pótló-
kok) fizetésére fedezetet talált vol-
na. 

A közalkalmazotti területen kiala- 

kutt bérszintkülönbségeket az okoz-
hatja, hogy pl. a felső oktatásban 
több helyen sikerült az adható pót-
lékokat kigazdálkodni, más területe-
ken pedig a munkakörök sajátossá-
gából adódóan egyéb pótlékokat biz-
tosít a költségvetés. 

Harmathy Attila fő titkárhelyettes 
tájékoztatót adott az akadémia alap-
szabályát szerkesztő  bizottság mun-
kájáról, és átadta a szakszervezet 
képviselő inek az alapszabály aznap 
elkészült újabb tervezetét, amely 
már figyelembe vette az eddig be-
érkezett javaslatok egy részét. (A 
szakszervezetek az új verzióról ké-
szült véleményüket, javaslataikat 
szeptemberben összegezték és el-
juttatták az alapszabály szerkeszt ő  
bizottsága vezet ő jének.) 

A szakszervezetek javaslatára a 
jelenlév ő k tájékoztatták egymást az 
1994. évi pótköltségvetési tárgyalá-
sokról is. 

A TUDOSZ ELLA 
és EMAIL számai 

ELLA: 2979 
EMAIL: h2979tud 

Ingyenes 
adótanácsadást 
és jogsegély- 

szolgálatot tart 
a TUDOSZ-irodában 
(VIII. ker., Puskin u. 

4. II. em. 83.) 
minden szerdán 

16 és 19 óra között 
dr. Komjáthy Miklós 

A legtöbb szavazatot kapott sYnvazók által jelölt  kénvíselő F 
(A Jegyzékben a tíznél több szavazatot kapott Jelöltek szerepelnek, 
kivéve a III.A., a IV. és a X. osztályhoz tartozókat. Itt az első  helyezett 
szavazatainak száma tíz alatt van.) 
I. Nyelv- ás Irodalomtudományok Osztálya 
Kósa László (Néprajz-folklór), Kenyeres Zoltán (Irodalomtörténet), Kul-
csár Szabó Ernő  (Irodalomtörténet), Görö'mbei András (Irodalomtörténet), 
Nyomárkai István (Szláv nyelvek), Dávidházi Péter (Irodalomtörténet), Voigt 
Vilmos (Néprajz-folklór), Komoróczy Géza (Sémi nyelvek), Bernáth Árpád 
(Irodalomelmélet) 

II. Filozófiai ás Történettudományok Osztálya 
Mészáros István (Neveléstörténet), Diószegi István (Új- és legújabb kori 
történelem), Pléh Csaba (Általános lélektan), Rácz István (Tksadalom-
történet, társadalmi mozgalmak története), Romsics Ignác (Uj- és legú-
jabb kori történelem), Fehér M. István (Filozófiatörténet, filozófiai rend-
szerek), Kubinyi András (A középkor története), R. Várkonyi Ágnes (A 
történetírás története), Gergely Jenő  (Uj- és legújabb kori történelem), 
Lydassy Mária (Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek), Balogh Sándor 
(Uj- és legújabb kori történelem), Hajdú Tibor (Uj- és legújabb kori törté-
nelem) 

II(/A. Matematikai Tudományok Osztálya 
Schmidt Tamás (Algebra) 

111/B. Fizikai Tudományok Osztálya 
Beke Dezső  (Szilárdtestfizika) 

IV. Agrártudományok Osztálya 
Kádár Imre (Mező gazdasági kémia), Magda Sándor (Agrárgazdaságtan 
és ű zemszervezés) 

V. Orvosi Tudományok Osztálya 
Papp Zoltán (Szülészet és nő gyógyászat), Besznyák István (Sebészet) 
VI. Múszaki Tudományok Osztálya 
Horváth Mátyás (Gépgyártás-technológia) 
VII. Kémiai Tudományok Osztálya 
Joó Ferenc (Fizikai kémia), Hollósi Miklós (Szerves kémia), Orbán Miklós 
(Analitikai kémia) 

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya 
Freund Tamás (Antropológia), Vígh László (Növénytan), Raskó István 
(Genetika), Baranyi Attila (Biofizika), Elekes Károly (Sejttan), Gyurján Ist-
ván (Genetika) 

IX. Gazdaság- ás Jogtudományok Osztálya 
Palánkai Tibor (A világgazdaság és a nemzetközi gazdasági kapcsola-
tok), Oldal Erzsébet (A tudomány gazdaságtana), Pokol Béla (Szocioló-
gia), Sárközy Tamás (Polgári jog), Veress József (A tudomány gazdaság-
tana) 

X. Földtudományok Osztálya 
Klinghammer István (Térképészet) 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

 
 



Révész Béla: 

Érdekképviseletek a parlament alkotmányában 

A parlament szeptember 21-én jóváhagyta az Országgy ű lés új Házszabályát, október 10-étöl 
alapvető en megváltoznak a parlamenti munka keretei. Módosulnak a törvényjavaslatok kezde-
ményezésének és megvitatásának szabályai, s a határozathozatalok hossza jelentő sen rövidül. 
Az eljárás korszerű sítésén túl számos új elemmel — többek között az érdekképviseleti szerve-
zetek intézményesített lobbyzási lehető ségének meghatározásával — gazdagodik a törvényho-
zási munka érdemi oldala is. 

Haditudósítás 
Úgy tű nik, beindul ismét a „nagyüzem". A júliusi Is-

merkedés után, szeptember 6-4n már komoly problé-
mák tárgyalására ült össze az Érdekegyeztető  Tanács 
(ÉT), de nem minden elő zmény nélkül. A társadalmi-
gazdasági megállapodás, röviden TGM (nem ő sszeté-
vesztendő  az eredetivel) elő készítő  munkálatai már a 
befejezéshez közeledtek. A három oldal által létreho-
zott koordinációs bizottságban a képviselő k már min-
den kérdésben lényegében megegyeztek, csak jóvá 
kellett hagyniuk a tematikát és az ütemezést. A mun-
kavállalói oldal viszont ragaszkodott hozzá, hogy ez 
az ÉT-en történjen. (Hogy miért, azt így utólag senki 
sem tudta nagyon határozottan megindokolni, de a kor-
mányoldal is elfogadta a kezdeményezésünket, tehát 
össze kellett ülni.) 

Meg is érkezett a meghívó, miszerint szeptember 1-
jére, csütörtökre — miért is ragaszkodjunk a megszo-
kott péntekhez — összehívták az ÉT plenáris ulését 
egy kemény napirendi ponttal, amely pedig javaslat 
volt a társadalmi-gazdasági megállapodást elő segítő  
tárgyalások témakoreire és ütemezésére. Nem sokkal 
ezután egy újabb meghívót kaptunk, néhány nappal 
kés ő bbre, szeptember 6-án keddre, miszerint ismétel-
ten összeül az ÉT megtárgyalni a pótköltségvetést. 
Ezen azért már elgondolkoztunk. Minek üljünk össze 
két témának a tárgyalására kétszer szinte két egymás 
utáni napon, mikor azokat együtt is lehetne tárgyalni. 
Miután ebben egyetértettünk, lévén éppen oldalegyez-
tet ő s a tárgyalási csomagunkról, gyorsan megtettük ja-
vaslatunkat a másik két oldalnak, amely, mit ad isten, 
elfogadta azt, s így e téma a 6-i tárgyalás első  napi-
rendi pontjává lépett elő . Legalább nyertünk egy na-
pot, ami azért már önmagában is eredmény, s ő t.... Meg-
állapodtunk abban is, hogy a keddi ÉT elő tt még egy 
újabb oldalegyeztetést tartunk, ahol véglegesítjük tár-
gyalási stratégiánkat, illetve taktikánkat. 

Mielő tt még a tárgyalás részleteibe belemennék, meg 
kell jegyeznem, hogy nemcsak az ÉT-en, hanem a 
Költségvetési Intézmények Erdekegyeztető  Tanácsán 
(KIÉT) is megkezdő dtek a tárgyalások, méghozzá, s 
ez nem véletlen, szinte hasonló témakörben. A tárgya-
lás kezdetekor még nem tudtuk, de 6-án délutánra egy-
értelm ű en kiderült, hogy a KIÉT „eredménye", vagy in-
kább eredménytelensége döntő  hatással volt az ÉT-
tárgyalás pozícióira, illetve végső  kimenetelére, leg-
alábbis arra, ami a költségvetésbő l élő ket érinti. 

De visszatérve az eredeti szálhoz, a reggeli oldal-
ülésen megállapítottuk, hogy nincs különösebben mi-
rő l tárgyalnunk, hiszen jól elő  van készítve a tárgyalási 
csomag. Szinte biztosak voltunk benne, hogy viszony-
lag gyorsan végzünk, s áttérhetünk a következő  napi-
rend tárgyalására. No de nem így történt. A tárgyaló-
felek, s különösen a munkáltatói oldal képviselő i bri-
liáns akciókkal leptek meg minket és magukat, de vé-
gül is röpke két órai tárgyalás után eredményre jutot-
tunk. Némi módosítással elfogadtuk a tárgyalások té-
maköreit és azok ütemezését, s kimondtuk, hogy az 
elfogadott dokumentumot egyben az ET hivatalos mun-
kaprogramjának tekintjük. Megegyeztünk abban is, hogy 
az év végéig valamennyi témát magába foglaló meg-
állapodás kerül kimunkálásra. 

Ezek után ebédsz ű net következett — hidegtálakkal 
és némi süteménnyel —, majd nekigyürk ő ztünk a nap 
fénypontjának, a pótköltségvetés megtárgyalásának. Ter-
mészetesen az ebédszünetet nemcsak evésre használ- 

tuk fel, hanem ismételten félrevonultunk egyeztetni, mi-
vel az oldal korábban kiválasztott szóvivő je, kihasznál-
ván a délelő ttöt, nem jött be a tárgyalásra, hanem elő -
készítette e napirendi pontot. Ezt kellett jóváhagynunk. 
Ami végül is megtörtént. Most már csak egy apró gond 
volt. A kettes fő  napirendi pont három alpontot tartal-
mazott, úgymint „a nemzetgazdaság rövid összefoglaló 
helyzetértékelése", „a gazdaság és társadalompolitika 
fő  irányai, prioritásai” és „elő terjesztés az 1994. évi pot-
költségvetésrő l". Mi úgy ítéltük meg az elő zetesen ka-
pott tárgyalási(?) anyagok birtokában, hogy e téma így 
nem tárgyalható, az elő zetes anyagok nem mindegyike 
az, amit a címe sugall, ezért javasoltuk, hogy csak a 
pótköltségvetésrő l tárgyaljunk, Illetve megállapodtunk, 

gy csak ennek a tárgyalásában veszünk részt. Azt 
azért tudtuk, hogy a munkáltatóknak nagyon fontos e 
téma, s több szóviv ő vel is készültek rá, ezért ő ket nem 
akartuk meggátolni, hogy tárgyaljanak. 

Számunkra rendkívül fontos volt, hogy tárgyalási 
elemként megjelenik-e a közalkalmazottak és a köz-
tisztviselő k bérezési alapszámának, az Al -nek, vala-
mint az intézmények dologi kereteinek az emelése. 
Végül is megjelenítő dött az oldalon ez a javaslat is 
(kiegészítő  hozzászólásként egyetértésünkkel a Szak-
szervezetek Együttmű ködési Fóruma (SZEF) képvise-
lő je tette meg). A válasz ugyanolyan egyértelmu volt, 
mint egy nappal ezelő tt, a KIÉT-en, csakhogy most 
nem államtitkár, hanem miniszter szájából hangzott el. 
No, itt az a pont, amikor a KIÉT döntő en befolyásolta 
az ÉT eredményeit. Ha az elő ző  nap kissé rugalma-
sabbak vagyunk, nem bebetonozott állásponttal ülünk 
le tárgyalni (meg kell jegyeznem, hogy e kérdésben 
korábban a KIÉT-oldal leszavazott minket), akkor ér-
hettünk volna el valamilyen eredményt, de így csak 
azt kaptuk, amit ilyenkor kapni lehet. 

A napirendi pont tárgyalása a miniszteri elő terjesz-
téssel (a pénzügyminiszter személyesen jelen volt), 
illetve a körülmények és a várható következmények 
ecsetelésével kezdő dött. Majd ezek után két gyönyör ű  
kör következett, amit csak színesített, hogy oldalunk 
szóviv ő je összevonva mondta el felszólalását a három 
témáról. Ezzel láthatóan zavart okozott az ellenfelek 
soraiban, de megoldódott a helyzet, s a második kör 
végén még ugyanúgy sehol sem voltunk, mint a kez-
detkor, de azért már jó sokat beszéltünk. Végül is, 
elkerülendő , hogy éjszakába nyúlóan cseverésszünk, 
az oldalunk ázt javasolta, hogy kérjünk szünetet, s a 
szünetben a három szóviv ő  és a három oldalelnök 
vonuljon vissza tárgyalni, s próbáljanak valamiben meg-
egyezni. Ez is történt. Félrevonultak, mi pedig csak 
vártunk. De nem hiába, ugyanis röpke háromnegyed 
óra múlva elő kerültek a tárgyaló felek, s ki-ki közülük 
ismertette saját oldalával, hogy mire jutottak. Nagyon 
flottul ment az egész. Talán túlságosan is? De mind- 

ne
y, némi eredmény mutatkozott, amire most nem tér-
k ki részletesen, hiszen benne volt a napi sajtóban 

és a Magyar Közlöny is lehozza a megállapodást. A 
lényeg az, hogy az oldal hosszas vita után megegye-
zett abban, hogy bár a pótköltségvetést támogatni nem 
tudja, ső t tudomásul sem tudja venni, érdekelt a to-
vábbi tárgyalásokban. Valami hasonló hangzott el a 
szemben lév ő  munkáltatói oldalon is. 

Ezzel lényegében véget is ért az Érdekegyeztető  
Tanács idei, harmadik plenáris ülése. Látszólag min-
den rendben volt, nagy eredmények születtek, de azt 
hiszem, akkor volt igazunk, amikor azt mondtuk, érde-
keltek vagyunk a további tárgyalásokban, ugyanis —
mint e nap is bizonyította — van mirő l tárgyalni és 
megállapodni. 	 041 
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Hogy a régi-új képviselő k amúgy 
is kurtára szabott nyaralása se le-
hessen teljesen felhő tlen, arról az 
utolsó pillanatban Hack Péter gon-
doskodott. Az alkotmányügyi bizott-
ság elnöke ugyanis a záró plenáris 
ülésen (július 15-én), miután sikere-
sen napirendre vetette a T. Házzal 
az új Házszabály elő terjesztését, 
nem kevés kajánsággal jegyezte 
meg: „Mostantól kezdve, kedves 
képvisel ő társaim, hat héten át tanul-
mányozhatják majd a nyári szünet-
ben a Házszabálytervezetet'. Sür-
getése érthetö volt, hiszen a koalí-
ció már az augusztus 29-i, els ő  ülé-
sen meg kívánta nyitni a tervezet 
felett a vitát, hogy lehet ő ségek sze-
rint minél hamarabb ez alapján mű -
ködhessen az Országgyüles. 

A Házszabályt olvasva érdemes 
külön figyelmet szentelni az érdek-
képviseletnek szánt jogosítványok 
szabályozására. Az MSZP és az 
SZDSZ már a koalíciós tárgyalások 
során megállapodott abban, hogy 
nem kívánnak külön érdekegyezte-
tési törvényt. Ugyanakkor a kor-
mányzat „társadalomra-nyitottsá-
gának" elvét a koalíciós megállapo-
dás és a kormányprogram egyaránt 
deklarálta. Az utóbbi például igy: (a 
kormány) „folyamatos párbeszédet 
folytat és megegyezésre törekszik a 
társadalom legkülönböz ő bb rétegei-
nek érdekképviseleti szerveivel, a 
munkavállalók a munkáltatók, az Üz-
leti élet és a pénzvilág képvisel ő i-
vel, az egyházakkal, a civil társada-
lom intézményeivel, a települési, te-
rületi, szakmai önkormányzatokkal". 

Ez az elképzelés a jogalkotás fo-
lyamatában is megjelenik. A külön-
böző  érdekképviseleteknek az egyes 
országgyű lési bizottságokban játszott 
szerepével kapcsolatban a Házsza- 

bály szövege szinte szó szerint meg-
ismétli a koalíciós megállapodás 
megfogalmazását: „A képvisel ő k szá-
mára lehet ő séget kell biztosítani az 
adott ügyben érintett, az Országgy ű -
lés f ő titkára által vezetett jegyzékben 
szereplő , bejegyzett, országos érdek-
képviseletek véleményének a meg-
ismerésére." (A tervezet vitája so-
rán többen „lobbylistaként" aposztro-
fálták ezt az intézményt.) 

Vajon csupán formalitás-e, hogy 
nem saját maguknak, az érdekkép-
viseleti szerveknek biztosítják, hogy 
élhessenek véleménynyilvánítási jo-
gukkal, hanem a képviselő knek te-
szik — értelemszeruen: a mérlege-
lésüktő l függő en — lehető vé az ér-
dekképviseleti szervek véleményé-
vel való megismerkedésüket. A ko-
alíciós megállapodásban megtalál-
ható az a mondat — igaz, csak egy 
késő bb megalkotandó jogalkotási 
törvény vonatkozásában —, amely 
sokkal inkább az elsó fordulatot nyo-
matékosítja. Eszerint „az érintett ér-
dekképviseletek bejelentés alapján 
a jogszabály-elő készítésért felelő s 
szerv munkájáról tájékoztatást kap-
hatnak, véleményüket írásban, illet-
ve felkérésre nyilvános meghallga-
táson kifejthetik" Ez utóbbi elkép-
zelés értelmében tehát az írásbeli 
véleményadás joga akkor is megil-
letné az egyes érdekképviseleti szer-
veket, ha a képviselő k nem kíván-
nak élni tájékozódási lehet ő ség ük-
kel. Jelen pillanatban tehát az a 
helyzet, hogy véleménynyilvánítási 
jogosultságot csak a valamikori jog-
alkotási törvény fogja biztosítani az 
érdekképviseleteknek. Ekkor viszont 
majd módosítani kell a Házszabály 
ezzel nem harmonizáló részét is. 

Az érintett szervezetek körét há-
rom további kritérium mindenesetre  

leszű kíti: az érdekképviselet legyen 
„országos', „bejegyzett", továbbá az 
„Országgyű lés f ő titkára által jegyzék-
be vett". Az elsó feltétellel kapcso-
latban kérdéses lehet, hogy vajon 
mi történik akkor, ha egy lokális je-
lent ő ségű  kérdés eldöntésekor ép-
pen egy regionális vagy egy helyi 
szervezet a leginkább érintett. De 
az „érdekképviseleti" jelző  tartalmá-
val is érdemes egy kicsit részlete-
sebben foglalkozni. Nyilván túlzott 
leegyszerusítés lenne csupán a 
szakszervezeti jellegű  társadalmi 
szervezeteket ide érteni, még akkor 
is, ha az alkotmány kifejezetten a 
munkához való jog körében foglal-
kozik azon állampolgári jogosultság-
gal, hogy „gazdasági és társadalmi 
erdekeinek védelme céljából mások-
kal együtt szervezetet alakítson". Mi-
vel az egyesületi törvény szerint min-
den társadalmi szervezet „elő segíti 
a tagok jogainak és kötelességeinek 
érvenyesülését", ezért tágabb érte-
lemben minden szervezet szükség-
képpen érdekeket is képvisel. Vala-
mely „érdek képviselete" azonban 
nyilván nem azonos az adott szer-
vezet „érdekképviseleti" jellegével. 
De akkor a jogalkotó „lobbylista" 
esetén vajon a szervezetek mely kö-
rére tartja érvényesnek az említett 
jogosultságokat? A válasz azért is 
fontos, mivel nem vitás, hogy a jog-
alkotás folyamán a legkülonfélébb 
közösségek, társulások, kamarák, 
szövetsegesek, egyesülések (becs-
lések szerint jelenleg mintegy 
15 000) keresik majd a megszóla-
lás lehet ő ségét, vélt vagy valós ér-
dekképviseleti mivoltuk tudatában. 

Más összefüggésben emlékezetes 
egyes civil szervezeti tömörüléseknek 
a meg-megújuló küzdelme azért, 
hogy valamilyen formában az Erdek- 

egyeztet ő  Tanács negyedik oldala-
kent jelenhessenek meg. A Civil Ke-
rekasztal szerint például,a családok, 
a gyermekek, a munkanélküliek, az 
egészségkárosodottak, és a szociá-
lis problemákkal küszködő k közvet-
len érdekképviseletét csak így lehet 
ellátni". A Koalíciós Megállapodás —
bár elismeri a különböző  társadalmi 
érdekképviseleteknek a „társadalmi 
párbeszédre" vonatkozó, jogos igé-
nyét, de — elutasítja az Erdekegyez-
tető  Tanács „sokszögösítésének" el-
képzelését. Ezért a Munkaügyi Mi-
nisztérium és a Civil Kerekasztal 
szeptember 8-i tárgyalásán utóbbiak 
bár lemondtak az ET-be való integ-
rálódásukról, de felhívták a figyelmet, 
hogy „veszélyes, ha a munka vilá-
gán kívül eső  kérdésekben az ET fog-
lal állást', és továbbra is reményked-
nek egy érdekegyeztetési törvény lét-
rehozásában. A minisztérium részé-
rő l viszont változatlanul hangsúlyoz-
ták, hogy „a civil szervezetek rendkí-
vül sokfélék, a Civil Kerekasztal vagy 
más összesít ő  fórum nehezen jele-
nítheti meg a nemcsak számszerű -
en, de jellegében is meglehető sen sa-
játos képviseleteket". 

Szintén elvi jelentő ség ű  kérdés, 
hogy az adott „országos"(?) „érdek-
képviselet"(?)-nek az említett jegy-
zékbe történ ő  felvételére vajon kö-
teles-e a f ő titkár, vagy nem. Mert 
ha igen, akkor feladata tulajdonkép-
pen kimerül egy rutinszeru regiszt-
ráló tevékenységben, mintegy meg-
ismételve a bírósági bejegyzést. De 
ha nem, akkor súlyos kifogások me-
rülnének fel a hatásköri szabályo-
zatlanság miatt. Melyek azok a jogi 
kritériumok, amelyek alapján diszk-
recionális jogkörében eljárva meg-
elégelhetné a jegyzékbe való felvé-
telek ügyét, és amely eredménye-
ként helyt adna a kérelemnek, vagy 
éppen elutasítaná azt. 

Ha tehát egy — egyébként jog-
szerű en mű ködő  — érdekképviselet 
mégsem szerezhet jogot véleményé-
nek kifejtésére valamely országgy ű -
lési bizottság elő tt, mivel nem kerül 
sor az országgyű lési jegyzékbe vé-
telére, annak olyan alapos okának 
kell lennie, amelyet a Házszabály-
nak feltétlenül rögzítenie kellene. Sú-
lyosbítaná az ilyen helyzetet az a 
körülmény, amikor ugyanazon tár- 

sadalmi csoport érdekeinek megje-
lenítését több, egymással verseng ő  
társadalmi szervezet is felvállalja 
(nemritkán jdeológiai alapon sokszo-
rozódva). Es minden olyan esetben 
fennállna ez a probléma, amikor legi-
timációs kérdésekkel kell szembe-
nézniük valamely érdekképviseletek-
nek. A legnagyobb gondot az jelen-
tené, hogy a kompetitív szerveze-
tek közötti versengés mindenféle 
normatív szabályozás nélküli eldön-
tése az érdekképviseletek ország-
gy ű lési bejegyzése terén igen kön-
nyen vezetne önkéntes politikai sze-
lekcióhoz. Az ellentmondások felol-
dására a szeptember közepén elfo-
gadott Házszabály végül is nem tért 
ki önállóan erre a kérdésre, de a 
fötitkárra bízva a részletesebb intéz-
kedéseket, minden bejegyzett, or-
szágos érdekképviselet regisztrálá-
sát elvárja tő le. 

Politikaelméleti szempontból azon-
ban további aggályok is felmerültek. 
A ,lobbyknak" az ilyen szerepben 
történő  megjelenítése ugyanis, ha 
áttekinthetöbbé is teszi a döntésho-
zatali folyamatban szereplő k körét, 
a képviseleti rendszer gyökeres át-
alakulásának a veszélyét is magá-
ban hordozza: a képviseleti demok-
rácia mellé (helyére?) ugyanis köny-
nyen kerülhet a korporációk rend-
szere. Az érdekképviseleteknek a 
fentiekben vázolt (talán túlságosan 
is) gyenge pozíciói ezt a veszélyt 
nem teszik valóssá. Annak viszont, 
hogy a korporatizmus az ET kerete-
in belül megjelenhessen, már nagyobb 
az esélye. De a valódi„csapdát" (v. 
Hankiss) sokkal inkább a történelmi-
leg kialakult és hagyományosan  mű kö-
de „magyar lobby" továbbmű ködése 
jelentheti. A jól bevált érdek kijárási 
mechanizmus, az intézményeken és 
normákon kívüli és fölötti „informális 
lobbyzás" ugyanis mindeddig sikere-
sen állt ellen a legjobb szándékú jog-
szabályi rendezési kísérleteknek is. 
Ráadásul egyáltalán nem csupán jo-
gi kérdésrő l van szó. 

Mindenesetre a miniszterelnök a 
közelmúltban (Népszabadság, szep-
tember 13.) határozottan kijelentet-
te: „keményen és következetesen el-
lenállok a tisztességtelen lobbyzás-
nak". Bár azt is hozzátette: „ha ilyen-
nel találkozom"... 

Kivonat 

Az ÉT 1994. szeptember 6-i plenáris ülése 
tájékoztatójából 

2.1. A kormány és a munkaadók egyetértettek abban, hogy a társadalom-
politika fő  irányai 1995-ben az alábbi elveket kövessék: 

a) a folyó fizetési mérleg hiánya csökkenjen, 
b) az államháztartás hiányának mérséklése következzen be, 
c) a belföldi felhasználásból a beruházás aránya nő jön, 
d) a privatizációs bevételeket a legnagyobb terhet jelentő  államadósság 

törlesztésére kell fordítani, 
e) a szociális kiadásokban a rászorultaknál érvényesüljön a valorizáció, 
f) a pénzpiacon a gazdálkodók forráshoz jutásl esélye javuljon, amelyet 

sorban az államháztartás hiányának csökkentésével és a tervezett adóintéz-
kedésekkel kell elérni. 

2.2. A kormány a szociális partnerekkel az 1994. évi pótköltségvetés tár-
gyalása keretében az alábbi eredményre jutott: 

— Az 1994. évi pótköltségvetési törvényjavaslat részeként elő terjesztett, az 
általános forgalmi adót érintő  módosítások hatálybalépésének idő pontja 1994. 
október 1. helyett 1995. január 1. 

— A társasági adótörvényben 1995. január elsejétő l a beruházási adóked-
vezmény érvényesül a termelő  és a munkahelyteremtő  beruházásokra. 

— A személyi jövedelemadótörvényben 1995. január elsejével bő vül a be-
fektetési adókedvezmény, megsz ű nik a mai diszkrimináció. 

— 1995. január elsejével megsz ű nik a minimáladó. 
— A mező gazdasági és élelmiszeripari termékek importvámja lehető leg 1995. 

január elsej ig megemelésre kerül. 
— A háztartási energiahordozók (villamos energia, vezetékes gáz) ez év-

ben megvalósuló 25-30 százaléknál nem nagyobb mérték ű , átlagos áremelé-
se esetén az állami költségvetés — a szociális törvény elvei szerint — a 
legrászorultabbak részére 1,5 milliárd forint kompenzációt biztosít. Abban az 
esetben, ha a fogyasztói áremelés mértéke átlagosan a 30 százalékot meg-
haladja, és ebbő l az állami költségvetés is többletbevétethez jut, úgy a kom-
penzációra fordítható összeg is növekszik. 

— A nyugdíjemelés ez évi mértékével kapcsolatban mindaddig, amíg a 
kormányzat számára nem ismert a nyugdíjbiztosítási önkormányzat átfogó 
pénzügyi helyzete, és ezzel összefüggésben a nyugdíjbiztosítási onkormány-
zat pótköltségvetése, nem lehet megállapodni az 1994. évi nyugdíjemelés 
visszamenő leges mértékérő l. Az állami pótköltségvetés parlamenti elfogadá-
sa elő tt a nyugdíjemelés mértékére vonatkozó javaslatok egyeztetése érdeké-
ben a partnerek a tárgyalások további folytatásában állapodtak meg. 

— Az Érdekegyeztető  Tanács támogatja, hogy a Szolidaritási Alapból 2,1 
milliárd forintot a munkanélküli ellátásból kikerülő k jövedelempótló támogatá-
sára fordítanak. Tudomásul vették továbbá, hogy a költségvetés 4,327 milliárd 
forinttal csökkenti befizetését a Szolidaritási Alapba. 

3. A munkaadók az 1994. évi pótköltségvetés adóintézkedéseit az 1995-
ben felvállalt — a gazdasági növekedés feltételeit javító — intézkedésekkel 
együtt tudomásul veszik. 

4. A munkavállalói oldal a kompromisszumos javaslatot alapul véve értékelt, 
hogy az eredetileg beterjesztett változathoz képest a kormány néhány ponton 
a munkavállalók számára pozitív változtatásra mutatott készséget. Ennek meg-
felelő en jó néven veszi, hogy az október elsejére tervezett áfakulcs-emelést 
és -átsorolást január elsejére halasztja. Mindemellett a visszamenő leges nyug-
díjemelés, valamint az energiahordozó-áremelés és annak kompenzálása mér-
tékérő l további tárgyalásokra van szükség. E kérdések megnyugtató lezárá-
sára a jelenlegi tárgyaláson nem volt lehető ség. 

Ennek hiányában a munkavállalói oldal a pótköltségvetést nem tudja elfo-
gadni, de érdekében áll, hogy ezekr ő l a kérdésekr ő l a k ő vetkez ő  idő szakban 
további tárgyalások folyjanak, és a szakszervezetek számára is megnyugtató 
megállapodások szülessenek. 

A munkavállalói oldal elfogadhatónak tartja, hogy a nő i nyugdíjkorhatár kér-
désének megnyugtató rendezésér ő l az 1995. évi gazdasági intézkedésekkel 
együtt szülessen megállapodás, továbbá azt is, hogy a forintleértékelések 
gyógyszerárakra gyakorolt hatását a költségvetés december 31-éig átvállalja 
abban az esetben, ha 1995. január 1-jét ő l átfogó átalakításra kerül a gyógy-
szerár-támogatás és -forgalmazás rendje. 

Budapest, 1994. szeptember 6. 
Érdekegyeztető  Tanács Titkárság 



Köznevetség demokráciának nevezni 

A Szószóló szerkeszt ő ségének 

Tisztelt Szerkeszt ő ségi 
Most került a kezembe a Szószóló júniusi száma', amelynek szer-

keszt ő ségi címét ugyan a lapban nem közlik, de feltételezem, hogy a 
fenti címen eléri Önöket jelen levelem. 

„Az MTA új alapszabályának elkészítésér ő l-  cím ű  állásfoglaláshoz 
szeretnék hozzászólni. Tartalmával tulajdonképpen egyetértek, amit 
hiányolok belő le az az, hogy nem fogalmazzák meg világosan: milyen 
kiáltó arculcsapása történt a demokratizmusnak már az elsó, dönt ő  
lépésnél az akadémiai törvény gyakorlatba való átültetése során. 

A 200 nem akadémikus kiválasztásáról van szó az 1994 ő szi, rend-
kívüli közgy ű lésre, amely eldönti a további m ű ködés szabályait is. A 
200 nem akadémikus kiválasztása nem úgy történt, hogy megkérdez-
ték volna a 11 000 min ő sített véleményét, hanem úgy, hogy az egyes 
osztályok kijelölték azokat a személyeket, akikkel együtt óhajtanak 
majd ülni a közgy ű lésen. Ad analogiam: ahogy az agg Kim-lr-Szen 
kijelölte utódját, kedvelt fiacskáját a trónra. Ezt az eljárást köznevet-
ség demokráciának nevezni, ez színtiszta nepotizmus. Ez a birtokon 
belül lév ő k kinevezési er ő szaktétele, a mandarinok csele a konformis-
ta holdudvar kialakítása érdekében. 

A kinevezett 200 póttartalékos listáját most utólag kiküldték a min ő -
sítetteknek, s mód van — úgymond — a lista alakítására. Közismert 
azonban az ilyen utólagos korrekciók sorsa. A legtöbb címzett legyint 
az ügyre, és a papírkosárba dobja az iratot. Egyébként sincs mód, 
sem utalás annak ellen ő rzésére: ki és hol veszi figyelembe a módo-
sító javaslatokat, milyen számszer ű séggel lehet valakit is lecserélni 
stb. Marad tehát az elmúlt két pártállami rezsimben így-úgy akadémi-
kussá avanzsált 200 személy és az általuk elfogadhatónak kijelölt 
200 fejbólintó János (a mandarinok lakájai) diktatúrája. Közéjük a 
jöv ő ben csak az kerülhet, aki alkalmazkodik a mandarinok elvárása-
ihoz. Szép kis demokrácia ez a tudomány berkeiben az új évezred 
küszöbén. 

üdvözlettel: 
Felkal Péter 

"Megjegyezzük: a TUDOSZ és a TDDSZ nem 
a jelöltek személyét, hanem a közgyű lési tagok 

megválasztásának módját támadta. d. I. 

Isten és a környezetvédelmi hatóság 

Andrew J. Hinshaw 

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A Mennyei Környe-
zetvédő  Ügynökség (MKÜ) erre azonnal pert indított ellene, mert a hiva-
talnál nem nyújtott be megfelelő  szándéknyilatkozatot. Az Ügynökség egy 
angyalokkal telezsúfolt terület volt, amelynek célja minden eszközzel meg-
akadályozni a Világmindenség szennyezését. 

Isten elő zetes engedélyt kapott a mennyre vonatkozóan, a földi részét 
a projektnak azonban felfüggesztették az MKÜ további vizsgálatainak be-
fejezéséig. 

A teremtési engedély iránti kérelem és a szándéknyilatkozat benyújtása 
után aztán Istennek személyesen is meg kellett jelennie az MKÜ Tanácsa 
elő tt, hogy a felmerülő  kérdésekre válaszoljon. 

Amikor megkérdezték, hogy egyáltalán miért fogott bele ebbe a projekt-
ba, azt válaszolta, hogy szeret kreatív lenni. Ezt nem találták megfelelő  
indoknak, és további magyarázatot kértek. Az MKÜ úgy találta, hogy a 
földnek semmiféle gyakorlati haszna nincs, mivel „a föld kietlen és puszta 
volt, a mélység fölött sötétség volt". 

Ekkor Isten azt mondta: „Legyen világosság!" Ezt a problémát nem lett 
volna szabad egyáltalán megemlíteni, mivel a Tanács egyik lelkes tagja, 
maga is aktív környezetvédő , azonnal megkérdezte: Hogyan fog a fény 
létrejönni? Nem lesz-e felszíni bányászás? Mi lesz a hő mérsékleti szennye-
zéssel? És a levegő szennyezéssel? Isten ekkor megmagyarázta, hogy a 
fény egy nagy t ű zgolyóból fog jönni. 

A Tanácsból ezt a magyarázatot ugyan senki sem értette meg, de 
feltételesen elfogadták, feltéve, hogy (1) a t ű zgolyó nem fog füstöt vagy 
szmogot kelteni, (2) külön égetési engedélyt kell beszerezni, és (3) mivel 
az állandó fény energiapocsékolás, az idő nek legalább a felében sötét-
ségnek kell lennie. 

Isten beleegyezett, és elválasztotta tehát a világosságot a sötétségt ő l, 
a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. (A 
Tanács semmiféle érdeklő dést nem mutatott a szemantikai kérdések iránt.) 

Amikor megkérdezték, hogyan milyen lesz a föld felszíne, Isten azt 
mondta: „Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a 
vizeket.' A Tanács egy radikális ökológus tagja ekkor mellébeszéléssel 
vádolta, végül azonban nem történt semmiféle döntés, mivel Istennek 
elő ször úgyis az Angyali Földhivatalhoz (AFH) kell kérelmet benyújtania, 
majd az illetékes hatóságoktól vízengedélyt is be kell szereznie. A Ta-
nács ezután tovább érdeklő dött, hogy csak víz és boltozat lesz, vagy más 
is? Isten erre azt válaszolta: „Növesszen a föld növényeket: füvet, amely 
magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő  gyümölcsöt te-
rem, amelyben magva lesz a földön". A Tanács egyetértett ezzel, amennyi-
ben a kivitelezéshez hazai nemesítés ű  magvakat fognak használni. 

A további fejlesztési tervekkel kapcsolatban Isten kijelentette: „Pezsdül-
jenek a vizek él ő lények ny ű zsgését ő l, és repdessenek madarak a föld 
felett, az égbolt alatt". Ezzel kapcsolatban ismét csak nem született ha-
tározat, mivel pillanatok alatt kiderült, hogy további engedélyek beszerzé-
sére van szükség a Mennyei Mező gazdasági Minisztériumtól (MMM) is. 

Úgy t ű nt, hogy végül már minden rendben van, amíg Isten meg nem 
említette, hogy az egész projektet hat nap alatt akarja elvégezni. A Ta-
nács ennél a pontnal nyomatékosan kijelentette, hogy ez az ütemterv 
teljességgel elfogadhatatlan, és egyszerű en szóba sem jöhet... csupán az 
MKÜ-nek 180 napra van szüksége, hogy a tervet megvizsgálja és annak 
esetleges környezeti hatásait felmérje, azután pedig a projektrő l nyilvános 
vitát kell rendezni. Mindent egybevéve 10-12 hónapnál elő bb nem lehet 
az engedélyt kiadni. 

Erre Isten csak annyit mondott: „A pokolba veletek!" 
(ford. Bencze Gyula) 
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Vélemények ugyanarról 
Hozzászólás Detre Csaba írásához 
Kedves Csaba! 

A Szószóló ez év júniusi számában olvastam a szakszervezetek gyen-
ge befolyása fölött töpreng ő  széljegyzetedet. („A szakszervezetek és a 
fordított történelem"). Tollam azonnal megrándult, hogy vitázzon a cik-
ked háttereként sejlő  fejlő dés- és haladásgondolattal. Középhosszú episz-
tolába fogalmaztam ellenvetéseimet. De számunkra ez az az ügy, ami 
nemcsak egy, hanem több misét is megér, mert a kedvünkre való teore-
tizálás legforróbban ölelkezhet a mindennapi élet kedvünkre való fordula-
taival. Ezért a korábbinál gazdaságosabban újrafogalmazom véleménye-
met. 

1. A szakszervezetre nézve ambivalensnek tartom a jegyzet mondani-
valóját, mert a végén oda ér vissza, ahonnan kiindult. Hogy miért állnak 
úgy a szakszervezetek, ahogy állnak, annak nálad az a megokolása, 
hogy egy ma is múlt századi célokért lábra kapó mozgalom megerő söd ő -
sét „az új kapitalista hatalom egyszer ű en nem engedhette meg magá-
nak..." Ebbő l érthető  a címben foglalt „fordított történelem", mert értsd 
úgy, hogy itt gy ő zött a haladó kapitalizmus a maradi szakszervezettel 
szemben, vagyis a korábbi fordítottja történt. Ebben az az implícite nagy-
szerű  felfedezés, hogy minden a mi (felületes) értékrendünket igazoló 
várakozás szerint zajlott, nincs min csodálkozni. 

2. A levonható következtetések nem válaszolnak az önkéntelen kérdés-
re: az új tő kés hatalom egy „korszer ű " szakszervezetet támogatott vol-
na-e? Az sem világos, hogy: a) a szakszervezet rossz és szükségtelen is, 
vagy: b) a szakszervezet rossz éppen, de szükséges. 

Nincs kizárva, hogy fantomfájdalmaink és fantomfogalmaink elfedik a 
valódiakat? Ez már az én áthúzódó kérdésem. 

Bokor Levente 
Filozófiai Vitakör 

7- 

Veréb vagy túzok 

Egy ország exportbevétele egyenesen arányos a kutatásra, termék-
fejlesztésre fordított költségek összegével. Ha keveset fordít erre a 
célra, nem tud piacképes, külföldön is eladható árut gyártani, s nem 
jut devizához. Ha viszont nincs bevétele, nincs mib ő l fedezni a kuta-
tásokat. 

Ez tehát egy ördögi kör, amibő l minden országnak jól felfogott ér-
deke minél elő bb kitörni, és valamiképpen jelentő s összegeket átcso-
portosítani a költségvetésbő l a kutatásokra. Ez a befektetés ugyanis 
elő bb-utóbb megtérül, s ő t hasznot is hoz az országnak. Magyaror-
szág 1986-ban még a nemzeti jövedelem 2,2 százalékát fordította 
kutatásfejlesztésre. 1993-ban viszont már csak 1 százalékát! A válla-
latok — életben maradásukért küzdve — legelő ször a fejleszt ő  rész-
legeiket szüntették meg. Az új kormány ezért elhatározta, hogy a 
saját kutatóbázissal nem rendelkező  kis- és középvállalatok effajta 
igényeit kielégít ő  intézeteket és egyéb háttérintézményeket állít fel. 
Ezek lehetnek inkubátorházak, technológiai parkok, centrumok, inno-
vációs pénzintézetek, befektet ő  társaságok, amelyek létrehozásának 
és késő bbi m ű ködésének kockázatát az állam részben vagy teljes 
egészében átvállalja. A kormány viszont arra számít, hogy az említett 
intézmények, szervezetek bizonyos idő  (évek, évtizedek?) elteltével 
meger ő södnek, és majd önálló életre kelnek, lemondva az állami tá-
mogatásról. A pénzügyminiszter a jövő  évi költségvetésben még csak 
a kutatásfejlesztés szinten tartásához elegendő  összeget irányoz elő . 
Az azt követ ő  évekre azonban már a dinamikus fejlő déshez szüksé-
gesfeltételek megteremtését t ű zi ki célul a kormányzat. 

Nem volna jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok? 
(d u ra)  ,,,i 

G szerkeszt ő  rovata  

NÉZŐ PONT 
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Kérjük, 

az AMWAY- 

rendeléseket 

minden hónap 

20-áig adják le a 

TUDOSZ-irodába. 

Nő k 
„Nő k a társadalomban" címmel 
háromnapos fórumot tartott a 
„Magyarországi Egyesület a De-
mokracia és Polgarsága Phare 
Programért" szeptember 20-22 
közott. Az elsó napon a nő i civil 
szervezetek (Ombudsnő  Program, 
Magyar Nő k Lapja Egyesület, 
Boom Nő i Menedzserklub és a 
Magyar Nő k Szövetsége) vezető i 
mutatkoztak be, beszéltek munká-
jukról. A második nap a szakszer-
vezeti konföderációk képvisel ő i-
nek bevezető  elő adásaival kezd ő -
dött, és vitával folytatódott. En-
nek összegzéseként nyilatkozat-
ban rögzítették mindazt, amiben 
egyet tudtak érteni. 

A konferencia résztvevő i összegzés-
ként megállapították, hasznos volt az 
együttlét, mert ötleteket adtak egymás-
nak, hogyan lehet segíteni a raszorul-
taknak. Ossza kell fogni, a már meglé-
vő  értékek (gyed, gyes, óvodahálózat, 
oktatás, egeszségügy) megtartására, 
megóvására és hogy meg tudjuk ke-
resni azokat a lehető ségeket, amellyel 
a  kis jövedelmű , vagy munka nélküli 
szülő ket, családjaikat segíteni lehet. 

Védeni kell az óvodákat, meg kell 
szervezni, hogy a nök a gyes, gyed 
alatt szakmát tanulhassanak, vagy 
átképzésen vehessenek részt, hi-
szen szakképzetten nagyobb esély-
lyel kereshetnek munkát. Olyan fel-
tételeket kellene biztosítanunk, hogy 
a nő k gazdasági kényszer nélkül vá-
laszthassanak a család vagy a hi-
vatás között. Az ESZT úgy véli, ez 
akkor fog megvalósulni, ha egy 
szakmunkás keresete eléri a kétgye-
rekes család létminimumát. 

Kate Phillips az „Active Learning 
Centre" fömunkatársa, aki a három 
nap során aktívan résztvett a vOk-
ban, érdekes összegzést adott. U9y 
látja, Magyarországon túl rózsás kep 

A Magyar Nyelvészek 
VI. Nemzetkózi 
Kongresszusa 
Az MTA Nyelvtudományi Intéze-

te, a Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság és az Eszterházy Károly Ta-
nárképző  Fő iskola szervezésében 
rendezték meg a Magyar Nyelvé-
szek VI. Nemzetközi Kongresszusát. 
A hazai résztvevökön kívül Szlová-
kiából, Romániából, Ukrajnából, Ju-
goszláviából, Oroszországból, de Ja-
pánból és Amerikából is érkeztek 
nyelvünk kutatói és oktatói az egri 
konferenciára. 

A lexikológia és a lexikográfia el-
mélete és módszertana címmel 
me;tartandó tanácskozás témáiról 
Szuts László, a konferencia f ő titká-
ra elmondta: az elő adások az egy-
nyelv ű , a kétnyelv ű , az értelmező  
szótárak, a szoszerkezetek, a szó-
kapcsolatok, a szaknyelvek kérdé-
seivel foglalkoztak. Szó volt a sző -
magyarításról, a szókincsváltozásról, 
a nyelvjárásokról, a tájnyelvekrő l. 
Tudományos elő adás foglalkozott a 
rendszerváltást kísérő  új nyelvi kép-
ző dményekkel, az Erdélyi Magyar 
Szótörténeti Tár használhatósagá-
val, a demokratizálódott számítas-
technika terminológiájával, a magyar 
irodalmi és köznyelv nagyszótáranak 
számítógépes megvalosításával is.  

él az ö társadalmukról. Ugyanakkor 
ő k nem tudtak azokról a szociális 
vívmányokról, amelyek Magyaror-
szágon természetesek, de naluk is-
meretlenek. 

Nyilatkozat 
A Magyarországi Egyesület a De-

mokrácia és Polgárság PHARE 
Programért 1994. szeptember 
20-22. között tartott „Nő k a társa-
dalomban" című  fórumának máso-
dik napján a szakszervezeti szövet-
ségek képviselő i fejtették ki a témá-
val kapcsolatos állaspontjukat. 

Egyetértettek abban, hogy a par-
lamenti pártok figyelmét fel kell hív-
ni az alábbi kérdésekre: 

1. Szükségesnek látjuk a nő kkel, 
családdal foglalkozó döntések elő -
készítésébe a szakszervezeti kon-
föderációk bevonását. 

2. Egyetértünk azzal, hogy a nök 
esélyegyenlő ségét biztosítani kell a 
foglalkoztatásban és a bérezésben. 

3. Meg kell ő rizni és tovább kell 
fejleszteni a családpolitikai, az anya-
sági és gyermekellátási intézmény-
rendszereket. Több pénzt kell fordí-
tani a szociális ellátásokra és a le-
hető  legtöbb ellátást állampolgári 
joggá kell tenni. 

4. Az egészségügyi szolgálatatá-
sok kötelező  bíztositása mellett kü-
lönös gondot kell fordítani a nő k 
munkahelyi és speciális egészség-
védelmére. 

5. Nem fogadjuk el a nő i nyugdíj-
korhatár drasztikus emelését. A -kor-
határ emelést fokozatosan, hosz-
szabb távon a népesség egészségi 
állapotát és a foglalkoztatás struk-
turálódási folyamatát figyelembe vé-
ve lehet csak elvégezni. 

6. Elvárjuk a parlament összes 
képviselő nő jét ő l, hogy a törvényal-
kotás során vegye figyelembe és 
mérlegelje minden jogszabály meg-
szavazásakor az adott törvénynek 
nő kre gyakorolt hatását. 

A harmadik napon a parla-
menti pártokat képviselő  
hölgyek fejtették ki 
véleményüket 

Büky Dorottya (SZDSZ) a XXI. 
századot a nő k évszázadanak vár-
ja, hiszen a „feminizmus már filozó-
fiai irányzattá vált". Sokat kell be-
szélni a nő kérdésrő l, hogy azt kül-
földön képviselni lehessen. Szüksé-
gesnek tartja a nő i lobby létrehozá-
sát a nő kérdéssel foglalkozó civil 
szervezetek és pártok részvételével, 
ennek parlamenten belüli megszer-
vezését szívesen vállalja. 

Dr. Szilágyiné Császár Terézia 
(KNDP) hiányolta a férfiakat a ta-
nácskozásról. A parlamentben 42 
nöi képviselő  van, de eddig még 
nem sikerült nöi lobbyt létrehozni. 
Szükségesnek tartja a bölcs ő dék, 
óvodák normatív támogatását, a nő k 
munkahelyi érdekvédelmének er ő sí-
tését. Helyesnek tartaná, ha „min-
den munkahelyen lenne 1 fő , aki 
csak a nő k helyzetével foglalkozna". 
Ugyancsak a munkahely feladatának 
tarja, hogy a gyes alatt gondoskod-
jon a nő k tovabbképzésérő l, és ez 
idő  alatt biztosítsa a gyermekek fel-
ügyeletét is. 

Fi/ó Katalin (MDF) az elmúlt 44 
év szociális vívmányainak megvé-
désére figyelmeztette a jelenlévoket. 
Károsnak tartotta azt a szemléletet, 
amely a nő  szabadsága mércéjének 
az abortuszok számát tekinti. 

Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária 
(FKgP) a család problémáját abban 
látja, hogy a „nő  visszaszól". Az el-
mult 40 év elfogadtatta, hogy a nő  
ugyanannyit ér, mint a férfi, és ez 
tönkretette a családot. Ott a gond, 
hogy szétverték a téeszeket. Azo-
kat, akik vidéken élnek és nem szak-
szervezeti tagok, csak a pártok kép-
viselik, a vidéket a Független Kis-
gazdapárt képviseli. 

Selmeczi Gabriella (Fidesz) mint 
mondotta, egészen újszer ű en köze-
lítette meg a kérdést, mert a Fidesz 
kislánykoruktól tekinti vizsgálan-
dónak a nő k helyzetét. Helytelení-
tette, hogy a kislányokat már kicsi 
korukban másként öltöztetik, mint a 
kisfiúkat. 

Pécsi Ildikó (MSZP) azokról a nő k-
r ő l beszélt, akik fogadóóráin meg-
keresik, akiknek segítség kell gye-
rekük ebédbefizetéséhez, élelmezé-
séhez is. Elmondta, hogy a Média-
hajón nöi asztalt szeretnének. Ter-
mészetesen most sem felejtette el 
der ű sen befejezni hozzászólását. 
(Szatyrokkal ment hazafelé („bár 
Lajosom mindent megtesz, azért van 
ilyen"), amikor két tini kislány jött ve-
le szembe. Az egyik felragyogott 
és felkiáltott: Nézd a Pécsi Ildikó) 
Mire a másik: Ez? Csak szeretne 
lenni.) 

Pusztai Erzsébet (MDF) a Humán-
politikai Kabinet titkáraként arra figyel-
meztette a szakszervezeteket, hogy 
az ő  feladatuk az asztalt verve is be-
tartatni a Munka Törvénykönyvében 
rögzített jogokat, és akár a sztrájkig 
is el kell menniük. A nő i nyugdíjkor-
határ lépcső zetes felemelése mellett 
érvelt, és figyelmeztetett arra, hogy 
a férfiak nyugíjban eltöltött ideje ke-
vesebb, mint a nő ké. 

A harmadik nap elő adói a konfe-
rencia munkájában csak igen rövid 
ideig tudtak részt venni, mert rohan-
niuk kellett a n ő k helyzetér ő l ren-
dezett sajtótájékotatóra. 

Révész Márta 
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