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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Megállapodtunk...
Tisztelt TUDOSZ-tagok!
Egy hosszú, nehéz, helyenként ellentmondásos,
de mindenképpen tanulságos érdekegyeztetési szakaszon jutottunk túl november utolsó hétvégéjén.
Néhány nappal ezel őtt még úgy t űnt, hogy tömeggy űlésekkel, utcai demonstrációkkal és más szakszervezeti nyomásgyakorló eszközökkel kell élnünk,
hogy elérjük azt, amit a tárgyalóasztalnál nem sikerült kivívnunk.
Amikor a november 23-ai KIÉT-ülésre úgy jött el
a kormány képviselője, hogy semmit sem ígért a
közalkalmazottaknak, a szakszervezeti oldal javasolta a tárgyalás azonnali berekesztését, és egy
emberként felállt a tárgyalóasztaltól, de csak azért,
hogy átmenjen egy másikhoz megbeszélni a további teendőket. Ekkor határoztuk el teljes egyetértéssel, hogy amennyiben a kormány nem változtat az
álláspontján, s nem teljesíti a szakszervezetek minimális követeléseit, akkor elóbb egy vezet ői értekezlet megtartásával, majd a Kossuth téren, a Parlament épülete el őtti demonstrációval hívjuk fel a
figyelmet a helyzet tarthatatlanságára. így próbáltuk
meg kier őszakolni: a kormány változtassa meg korábbi álláspontját, illetve a parlament a közalkalmazottak javára változtassa meg a költségvetés közalkalmazottakat sújtó részeit. Hogy hogyan léptünk
volna tovább, ha a szükség úgy hozza, még nem
tudom, de ha az egységünket meg tudjuk őrizni,
talán még több eredményt elérhettünk volna...
Most, amikor e sorokat írom, csak néhány óra telt
el azóta, hogy a kormány, a munkáltatók képviselői
és a szakszervezetek az Érdekegyeztető Tanácsban megállapodtak az adótörvények változtatásairól
és az 1995. évi költségvetésről, többek között a
közalkalmazottak jöv ő évi bérér ől. Lehet, hogy e
megállapodás eredménye rendkívül szerény. (A
megállapodás egy-két eredményét lapunk 4. oldalán olvashatják.) Lehet, hogy nem elég látványos és
nem mindenki számára egyformán el őnyös, bár a
legalacsonyabb jövedelm űek számára több kedvez ő része van. Az viszont szinte biztos, hogy kevesebb, mint amire titkon mindenki számított. A kérdés most már csak az, hogy miért nem sikerült
többet elérnünk. A válasz természetesen összetett.
Lehet, hogy jobban is taktikázhattunk volna. Lehet,
hogy nem támasztottuk alá megfelel ően a követeléseinket. Lehet, hogy jól adtuk el őket. Sok minden
lehet, de egy biztos, s szerintem ez a legfontosabb
ok: nem érezzük a súlyunkat. Kevesen vagyunk. S
ez komoly probléma, mert egy szakszervezetnek a
legf őbb ereje a mögötte lév ő tagság. Kérném, ezt

gondolják meg, amikor fölmerül Önökben, hogy
miért szakszervezeti tagok, miért fizetik a tagdíjat, érdemes-e tagnak lenniük. Egy biztos, ha a
TUDOSZ nem lenne, ha Önök nem lennének a
tagjai, még ezt sem tudtuk volna elérni. Képviselet nélkül a kormány akkor adna nekünk fizetésemelést, amikor akarna, s miért akarna, ha erre
nem figyelmezteti senki. Képviselet nélkül a kormány akkor vonná meg a különböz ő kedvezményeinket, amikor akarna, s miért ne akarná, ha
nem tiltakozik ellene senki. Képviselet nélkül intézeteink nagyobbik része talán már nem m űködne, s miért ne történhetne így, ha nem lép föl
ellene senki. Képviselet nélkül felettes szerveink
azt csinálnának velünk és intézeteinkkel, amit
akarnának, s miért ne lenne így, ha nem tesz ez
ellen senki semmit. Azért kell a szakszervezet, s
azért kérjük, hogy maradjanak meg tagjaink sorában, s fizessék a tagdíjat, hogy mindez ne történhessen meg, hogy úgy képviselhessük az Önök
érdekeit, ahogy joggal elvárják. Adják meg azt a
társadalmi biztonságot, amely lehet ővé teszi, hogy
a tárgyalások során a legvégs őkig kitartsunk, s a
jelenleginél jóval nagyobb eredményeket érjünk
el.

Tisztelt Szakszervezeten Kívüliek!
Önök, akik szimpatizánsai a szakszervezeteknek, s Önök, akik nem kedvelik őket. Gondolják
meg, a szakszervezetek az Önök biztonságáért,
az Önök béreiért is harcolnak, amikor a munkavállalók érdekében általában fellépnek a különböz ő tárgyalásokon, amikor demonstrációkat, tiltakozó összejöveteleket, sztrájkokat szerveznek.
Higgyék el, sokkal könnyebb lenne a dolguk, ha
nemcsak az itt dolgozók töredékét, hanem a nagy
többségét tudhatnák maguk mögött. Higgyék el,
másképp tárgyalnak velünk, ha tudják, a szakszervezeti tagság aránya a jelenleginek a többszöröse, s ha biztosak lehetnénk abban, hogy ez
a tömeg, ha kell, saját érdekeit felismeri, és mozgósítható. Higgyék el, inoSt jön igazán az az id ő,
amikor er ős, biztos taglétszámú, együttm űköd ő
szakszervezetekre lesz szükség. Ezért kérném,
ne legyenek különállóak. Tegyék félre a sértettségüket, ha évekkel ezel őtt, vagy éppen most
megorroltak valamely szakszervezeti vezet őjükre, s ezért kiléptek. Ilyen esetben nem a szervezetet kell gyengíteni, hanem az illet ő vezet őt kell
elzavarni. Higgyék el, ebben is partnerek vagyunk,
és várjuk Önöket.
Budapest, 1994. november 28.
dr. Kutl László
a TUDOSZ elnöke

MAGYAR ÁLLAMI
EÖTVÖS LORÁND
GEOFIZIKAI INTÉZET

Az Eötvös Loránd világhír ű tevékenysége nyomán született új
tudományág, a 'geofizika m űvelésére 75 éve alapított intézet
története során részt vett nemcsak hazánk, hanem a világ
számos országa ásványkincseinek feltérképezésében illetve
feltárásában, a kutatómódszeAlapítva: 1919
rek és m űszerek fejlesztésében,
melynek hagyományait a több mint 100 éves múltra visszatekint ő
Eötvös-inga-mérések teremtették meg. Hogyan érintették az Intézet tevékenységét az utóbbi évek változásai? Sikerült-e meg őrizni évtizedek szellemi örökségét a kutatói létszám drasztikus csökkentése mellett? Hogyan alkalmazhatók a geofizika módszerei a
környezetvédelemben, a környezetkár elhárításában, az ivóvízbázis feltérképezésében, a nukleárishulladék-lerakóhelyek kijelölésében?
Ezekre a kérdésekre keresett választ a Szószóló.

Ami megmaradt, az egy újnak a kezdete lehet

Recesszió
Az Intézet kritikus helyzetéb ő l
való kilábalás lehető ségeirő l tájékoztatta a Szószólót dr. Bodoky
Tamás intézetigazgató.
— A rendszerváltásig, 1989-ig az
intézet valóban nagyon jól működött — szervesen ötvözte munkája
során a mű szerfejlesztést és a terepi kutatást. Ez különlegességnek
számított a világban, hiszen a mű szergyártást általában külön cégek
végzik, míg a kutatás az ún. szervizcégek profilja. Az intézetben mód
volt arra, hogy a kettő párhuzamosan történjen, és ez hallatlan elő nyökkel járt: azok az emberek tudták irányítani a fejlesztést, akik
használták is ezeket a mű szereket.
Olyanok, akik folyamatosan szembesültek a megoldandó földtani feladatokkal, következésképp a fejlesztés szükségszerű irányaival.
Olyanok, akik nem laboratóriumi,
hanem valódi terepi körülmények
között kísérletezték ki a műszerek
elsó változatait, akik testközelből
ismerték ezek hibáit, a tökéletesítés, majd a felhasználás lehető ségeit. így még a nyolcvanas évek
folyamán is olyan teljesítményei voltak az intézeti mű szerfejlesztésnek
(például mérnöki geofizikai berendezés, 250-es szériával), amely világviszonylatban is az első helyen
állt.
Természetesen az intézet fő vásárlói elsősorban a volt szocialista
blokk országai voltak. Ezekben
egyik pillanatról a másikra összeomlott a piac és maga a nyersanyagkutatás is. Ráadásul ezzel
egyidejű leg világszerte válságba
került a k ő szénipar, és a k őolajiparban is jelentő s recesszió jellemezte az elmúlt éveket. A 70-es,
80-as évek csúcsidő szakában a

költségvetési munkák aránya 10-20
százalék között mozgott, a többi
munka külső megbízás, illetve
fejlesztő jellegű volt, amelybő l az
intézetnek jelentő s anyagi bevételei keletkeztek. Mivel egy költségvetési szervezet nem termelhetett
profitra, ezért a pluszbevétel mind
visszafordult a további fejlesztésekre. Ez a keleti piacok összeomlásával megsz űnt. Elő ször — az eladási lehető ségek ellehetetlenülése
miatt — megindult a műszerfejlesztés gyors visszafejlesztése, majd
1992 körül elkezdő dött a szolgáltatások, tehát a kutatási munkák
szerző dési keretekben végzett
lehető ségeinek a beszűkülése is.
Gyakorlatilag megszű nt, illetve minimálisra csökkent a magyar szénbányászat, amelynek nagyon hoszszú ideig dolgoztunk.
Érdemes az intézet létszámalakulását bemutató (melléklet) táblázatnak egy kis figyelmet szentelni.
Már a nyolcvanas évek közepétől
kezdve állandóan voltak az intézettel szemben olyan elvárások és követelmények, hogy csökkenteni kell
a létszámot. Ez '85-ben már ezer
fő alatti volt, de igazán '88 körül
indult meg a csökkenés. A tavalyi,
300 körüli létszámot még úgy jósolták, mint a stabilizálódás megfelelő szintjét. 1991-ben bizonyos
mű szerfejlesztő részlegeket is fel
kellett számolni. Korábban ugyanis
az intézet szállította a szovjet tengeri geofizikai kutatóhajók mű szereit. Ezekben nagyon komoly számítógépes részek voltak, amelyeket a Videoton gyártott. Amikor ezek
a számítógépek elavultak, és a
Videotonnak is problémái lettek,
ezt a tevékenységet is le kellett
állítani.
(Folytatás a 2. oldalon)

Megkérdeztük az igazgatót

Megkérdeztük az szb-titkárt

A leépítést könyörtelenül túl is teljesítették

Igyekeztünk a kutatókat megtartani

Dr. Bodoky Tamás igazgatótól a Szószóló megkérdezte,
nem érzi-e úgy, hogy a költségvetés inkább csak világhírű tradíciói miatt, „kegyeletből" tartja fenn még mindig
önálló költségvetési tételként az Intézetet, és egyáltalán:
fiskális szemszögbő l nézve vajon reálisan felmérhető -e
tényleges szerepük.
— Aki a kormányprogramot ismeri, annak azt kell mondania, hogy egyértelmű en így van. De hozzá kell tennie azt is,
hogy ami leépítés most bekövetkezett, azt még az elő ző
kormányzat hajtotta végre. Sokszor úgy érezzük, hogy a földtani szféra az egyetlen olyan terület (vagy legalábbis azon
nagyon kevesek közé tartozik), ahol nemcsak könyörtelenül
megcsinálták azt, amiről állandóan beszélnek (de általában
nem teszik, hanem még jelentő sen túl is teljesítették azt.
A geofizika azonban, sajnos, nem olyan, mint a geológia,
hogy egy kalapáccsal és egy nagyítóval kimegy a szakember
a terepre, és már neki is kezdhet valaminek. Nekünk nagyon
komoly mű szerekre van szükségünk, amelyek sok pénzbe
kerülnek. Akkor is, ha mi fejlesztjük ki, akkor is, ha megvesszük. Mivel ezt a költségvetési szféra nem tudja biztosítani, élünk a múltunkból, ameddig élhetünk, de a mű szerek erkölcsi elavulása igen gyors. Az egyetlen módja a kompenzációnak, ha költségvetésen kívüli bevételekből magunk próbáljuk megteremteni ennek a
fedezetét. Erre az említett létszámprés miatt rá is vagyunk kényszerítve, tehát végül is
nem vetheti senki sem a szemünkre, hogy ebben az irányban is mozdulunk, hiszen ez egy
abszolút beépített kényszer. Van egy másik oldala a dolognak, ami szintén kényszerítő
erő vel hat: pénz híján a mű szerparkok lepusztulása szintén abba az irányba sodor bennünket, hogy önálló anyagi bázisokra próbáljunk szert tenni.
Igen nagy problémákat okozna, ha le kellene állnunk — nem csak nekünk. A bősnagymarosi régióban indult egy nagyon sikeres kutatás. (Ennek mintájára tervezett az
intézet az ukrán-szlovák-magyar határ területén egy hasonlót. Pénzügyi okokból egyik sem
ment át idén, ahogyan a Szigetköz kutatása sem, és kimaradtak a jöv ő évi tervből is.) Ha
az eddigi kutatási eredmények nem állnának rendelkezésre, és például a folyamatban levő
hágai perben hirtelen szükség lenne ezekre, nem lenne az a pénz, amiért fél év alatt,
gyorsan el lehetne végezni ezeket a munkákat. Nekünk ehhez ötéves kutatási idő kellett.
Az lehet tehát az egyik következménye egy hirtelen leállásnak, hogy az elmaradó feladatokat csak hosszú idő alatt lehet majd pótolni. A másik: ha tényleg leállítunk egy intézményt, azonnal szétszóródik a szakembergárda. Utána nem annyi idő kell ezek pótlására,
mint amennyi idő alatt ezt a munkát el lehetne végezni, hanem újra ki kell képezni egy
szakembergárdát, és ez további 10-15 év késedelmet jelent. Sajnos, nem mindenki tudja
átlátni ezeket a problémákat.

Draskovits Páltól, az Intézet TUDOSZ-titkárától mindenekelő tt azt kérdezte a Szószóló, miként alakult eddig a leépítés személyi összetétele, és van-e áttekintésük arról, hogy
milyen irányokban keresik az elhelyezkedés lehet ő ségeit
a távozni kényszerülők.
— Egy ilyen mértékű létszámleépítést jól megcsinálni nem
lehet, a sok rossz és még rosszabb megoldás között választhattunk. Az intézet azt az elvet követte, hogy igyekezett a
tudományos kutatókat megtartani. Lehet persze vitázni, hogy
ez helyes vagy nem, minden mellett és ellen is ésszerű érveket lehet felhozni. A tény mindenesetre az, hogy 130 munkatársunk közül 68 fő tudományos kutató.
Az intézetet elhagyók nem túl nagy része átkerült a Magyar
Geológiai Szolgálathoz. Geofizikus-geológus képzettségű szakembereinkbő l 1993 végén 2 fót kellett elküldenünk; egyéb
felsőfokú végzettségű kollégáink (matematikus, elektromérnök, fizikus, programozó stb.)
közül több mint 30-at. A technikusok, kutatási segéderők túlnyomó többségét el kellett
bocsátanunk. Ezek az elektromű szerész, elektrotechnikus, esetenként üzemmérnök kollégák 20-25 évet ezen a szakterületen dolgoztak végig, ami igen erő s specializálódást jelentett. Részben ezért egy részük nem is tudott elhelyezkedni; emellett a munkaerőpiacon a
45-50 éves emberekre nem igazán nagy a kereslet. Néhányuk azokban a kft.-kben, tőlünk
független szerveződésekben kap hosszabb-rövidebb eseti megbízásokat, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak az intézet tevékenységéhez. Megint csak néhányan önállóak
lettek, vagy teljesen a szakmán kívül kénytelenek a boldogulással próbálkozni. Azt a
hosszabb (közép) távú biztonságot, amelyet egy közalkalmazott ma még élvez, mindenképp elveszítették. Korengedménnyel, illetve korkedvezménnyel 4-5 kollégánk nyugdíjba
vonult. Azért ilyen kevés, mert körülbelül két évvel ezelőtt ezzel a lehetőséggel minden, a
nyugdíjkorhatárt megközelített munkatársunk élt. A volt kollégáinkról pontos és teljes statisztikánk, visszajelzésünk nincs.
— Mennyire reális az az elképzelés, hogy az infrastruktúra területén kellene kitörési pontot találnia az intézetnek?
— Mindenképpen úgy érezzük, hogy ez valós lehetőség, hiszen ma mindenki erről beszél: vízgazdálkodás és környezetvédelem. Ezek a feladatok geofizikai szempontból nagyon hasonlóak a korábbi, klasszikus vízkutatáshoz. Meg kell keresnünk, hogy hol vannak
a vízzáró és a vizet áteresztő k ő zetek. Ez a vízkutatásnak természetes alapelve,, de a
földtani környezetvédelemnek is, mivel a szennyeződések nagy része a víz útján terjed,
vagy a vízben oldva, vagy pedig a víz tetején úszva. (Az elhagyott szovjet laktanyák
környékén például a talajvíz szintje fölött kialakult egy nagy vastagságú kerozinréteg.) Ha
el tudjuk különíteni azt, hogy hol vannak vízzáró, és hol vannak vízvezet ő képződmények,
(Folytatás a 4. oldalon)
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Ami megmaradt, az egy újnak a kezdete lehet

Recesszió
(Folytatás az 1. oldalról)
A következő nagy trauma '93 végén következett be. A múlt év végén az állam közvetlenül is beavatkozott, és megszüntette az intézet
anyagi önállóságát. A földtani intézményrendszer korábban a Magyar
Állami Földtani Intézetbő l, a Magyar
Állami Eötvös Loránd Geofizikai
Intézetbő l és a Központi Földtani
Hivatalból állt. Csúcsidőben a Földtani Intézetnek mintegy 800 f ős, a
Geofizikai Intézetnek 1000 fős, míg
a Központi Földtani Hivatalnak 50
f ős létszáma volt. Ezek a létszámok jelenleg a következő k: az
ELGI-re hivatalosan 87 főt írnak elő,
a MÁFI-ra 120-at, míg a föléjük rendelt Magyar Geológiai Szolgálatnak,
amely átvett bizonyos tevékenységeket /pl. az adattárakat, a MÁFI
területi szolgálatait/ 160 fő s szervezete lett. Az átalakulás úgy ment
végbe, hogy a '93-ra esedékes költségvetési támogatást drasztikusan
csökkentették. 600 millió helyett az
egész intézményrendszer kapott
400-at, és további 200-at azzal,
hogy ezt a végkielégítésekre kell
fordítani.
Az intézet esetében ez azt jelenti, hogy kb. 160 fő re csökkent a
végkielégítésekkel az intézmény
létszáma, ennyire tellett a kapott
pénzből. Ugyanakkor 1994-ben 87
före állították be a költségvetési támogatást. igy eleve beépült egy
olyan létszám, aminek az eltartásáról az állam nem hajlandó gondoskodni, és ezt el is kell fogadnunk, ismerve a költségvetési helyzetet.
Tehát 87 fő státusa az, amit a
költségvetés fedez, és ezen hagytak meg kb. 80-100 főt. Ebbő l kb.
40-en vannak azok, akik úgynevezett „tiltott listán" szerepelnek (gyesen vannak vagy katonák), akik folyamatosan jönnek vissza, és egy-

re jobban terhelik a jelenleg érvé- periódus. Ami megmaradt, az penyes 87 fös költségvetésünket. dig egy újnak a kezdete lehet. Az
Ezen túl van egy 43 főnyi többlet- elmúlt 75 év során igen jelentős
létszám, amelynek a fenntartására mennyiségű adat gy ű lt össze az
semmiféle költségvetési fedezet intézetben. És miután a földtörténet azért nem változik olyan dránincs.
Mindeközben pedig rendkívül maian és gyorsan, mint az embeerőteljes propaganda folyik a külső rek és az ország története, ezért
megbízásos tevékenység ellen. Ál- ezek az adatok még hosszú ideig
landóan azzal vádolják az intéze- pontosak és használhatók lesznek.
tet, hogy összekeveri a vállalkozási Felhasználhatja öket bárki, akinek
tevékenységet a költségvetési szférával, és kvázi költségvetési pénzekből finanszírozza a vállalkozási
tevékenységét, ezzel hozva magát
előnyösebb helyzetbe a magánszféAz intézet tudományos eredmérával szemben. Ennek pontosan az nyeit, kutatásait továbbra is nagyra
ellenkező je igaz. A korábbi arányok- értékelik. Csak két példa: az ELGI
ból is érzékelhető, hogy ha az inté- szakembereinek a kéregkutatásban
zetben 80 százalék volt a külső játszott szerepét ismerték el azzal,
megbízásból származó bevétel, ak- hogy egy nemzetközi konferencia
kor nagyon nehéz azt megfinanszí(6th International Symposium on
rozni a 15-20 százalékos költségSeismic Profiling of the Continents
vetésbő l. Gyakorlatilag eddig ez a
szerző déses munkából származó and Their Margins) szervezését
bevétel tette lehető vé, hogy mindig bízták az ELGI-re, melyet a Maa világ élvonalában lévő mű szere- gyar Geofizikusok Egyesületével
ket lehessen használni, az állami közösen végez. A geofizikának ezen
feladatok megoldásakor is. Tehát eléggé szűk szakterületérő l is százmiközben nagyon határozottan el- nál több kutató gy űlt össze a világ
ítélték és akadályozták a vállalko- minden tájáról szeptemberben Buzást, aközben egy olyan intézet dapesten. A másik példa, egy a
maradt fenn, ami nem is tud létezni környezetvédelem számára fontos
másképp. Ugyanis semmilyen ala- kutatásról és egy nemzetközi verpon nem lehet különbséget tenni, senyben megszerzett munkáról
hogy most ki az, aki költségvetési szól. Az ELGI Berlin közelében a
jellegű tevékenységet folytat, és ki Bundesanstalt túr Geowissenschataz, aki nem.
ten und Rohstoffe megrendelésére
A költségvetési és külső megbí- — immár nem először — mérésezásra végzett munkák szigorú szét- ket végzett saját fejlesztés ű és
választása csak pénzügyi-számviteli
építésű műszereivel.
vonalon valósítható meg.
A legjelentő sebb változások az
A most elmondott lépések megELGI-ben foglalkoztatott munkaváltétele után az embernek az a benyomása alakulhat ki, hogy így lalók létszámával kapcsolatban törzárult le 75 év, kész, vége. Aki még téntek. Az intézet számára az átmegmaradt az intézetnél, az úgy szervezés során megállapított létgondolhatja, hogy ezzel az átala- szám 87 f ő , ezzel szemben az
kulással valóban lezárul egy hosszú ELGI-ben jelenleg 130-an dolgoz• • •

A most lejátszódó folyamat gyakbármilyen céllal erre szüksége van.
Az intézet — ha nehezen is — foly- ran személycserékkel, nem is igatatja az alapkutatásokat, első sorban zán kellemes személycserékkel járt,
de minden nehézség ellenére még— Eötvös nyomán — a gravitációs
is elmondható, hogy az intézet szeés a földmágneses kutatásokat. retne újraindulni,. most már más
Különböző térképezési munkák is alapirányokkal. Ugy, ahogy ezt
folynak a vízkészlettel, környezet- Pekárék tették Eötvös halála után,
védelemmel és különböző , minden- amikor szintén egy nagy korszaka
napi gyakorlati célokkal kapcsolat- zárult le a geofizika akkori történetének.
ban.

És mi történt a 75. évben?
nak. Ez a furcsa helyzet abból adódik, hogy elő írták ugyan a 80%-ot
megközelít ő létszámcsökkentést,
azonban ennek anyagi feltételeit a
mai napig sem teremtették meg.
Ettő l függetlenül az ELGI — bár
költségvetési intézmény — csak a
87 fő számára kapja meg a bért,
a többit költségvetésen kívüli forrásokból, alaptevékenységi körében
nyújtott szolgáltatásokból kell elő teremtenie. 1994-ben ez sikerült, és
boldogan vállalná ezt a jövő ben is,
hiszen ez a 130 fő egy olyan minimális létszámot jelent, amelynek
további csökkentése már a szakmai tevékenység súlyos sérülésével járna.
Megváltozott az intézet szervezeti
felépítése is. A korábbi, módszerenkénti tagolódást felváltotta a feladatok szerinti felosztás. Az indokok felsorolása helyett el kell mondani azt is, hogy ez a belső átalakulás nem valami felülről kezdeményezett akció volt, hanem alkalmazkodás a megváltozott feltételekhez.
Mások az igények, a lehetőségek,
és a korábbi szellemi és fizikai kapacitásnak is csak törtrésze maradt
meg. A túlélés, a fennmaradás érdekében igyekeztek megő rizni a

szaktudást, ez azonban önmagában
kevés új érték teremtéséhez.
A Magyar Geológiai Szolgálat jelenlegi költségvetési támogatása, és
azon belül az ELGI-nek juttatott
rész, nem elegendő ahhoz, hogy a
kormányrendelettel deklarált állami
földtani feladatok jelent ő s részét
megoldják. Ez rövid távon nem jár
feltétlenül káros következményekkel, hosszabb távon azonban zavarokat okozhat a nemzetgazdaság
számos ágában. Ennek megelő zéséért mindent megtesznek, a
realitások talaján maradva. Nem
ígérik, hogy hazánk második Kuvait lesz vagy második Dél-Afrika
gazdag gyémánt-, uránium- és
aranybányákkal. Hiszen az is elég
feladatot jelent, hogy tiszta, egészséges vizet biztosítsanak az itt élők
számára, hogy megelő zzék az ország szemétdombbá válását, vagy
megakadályozzák egy nagyberuházás megalapozatlan tervezését, kivitelezését.
Ilyen körülmények között érte el
az ELGI 75. születésnapját. Az intézet 1919. november 18-án született a fizikai tanszék egy kis kutatócsoportjából, Eötvös Loránd közvetlen munkatársaiból, akik a világon
elsőként hoztak létre önálló geofizikai intézetet.

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
Csökken a befizetési
kötelezettség
A Magyar Köztársaság 1995. évi
költségvetési törvényjavaslata szerint (14. §) „A központi költségvetési szerveket — kivéve a Magyar
Televíziót, a Magyar Rádiót és a
Magyar Távirati Irodát —
„ az
alaptevékenység körében végzett
szolgáltatások ellenértékeként
1995-ben ténylegesen befolyó bevételeik után 13 százalékos befizetési kötelezettség terheli". Az ÉT 3
napos vitája során a szakszervezeti oldal (ezen belül a TUDOSZ és
az ÉSZT) képviselő i elérték, hogy
ez a befizetési kötelezettség kikerüljön a költségvetési tervbő l. Ezt
az eredményt nagymértékben segítette Inzelt Péter, (MTA SZTAKI
igazgató), akitől az érveléshez szakmai véleményt kaptunk. Köszönjük
a segítségét.

Dr. Kovách Ádám:
Egy jogszabályértelmezés margójára
A Munkaügyi Értesítő 1994. júniusi számának 136. oldalán jogértelmezés látott napvilágot, amely
szerint a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 1994.
Január 1-jén történt életbelépésétől
számítva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)72. §-a nem alkalmazható,
és ettől az időponttól kezdve a közalkalmazottak részére egészségre ártalmas munka címén illetménypótlék nem állapítható meg. Az Mvt. 18.§
(2) bekezdése ugyanis kimondja: az
egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat."
Az idézett jogértelmezés a Kjt. 72.
§-a alapján megállapítható illetménypótlékot ilyen megváltásként fogja
fel, és bár az Mvt. nem helyezte hatályon kívül a Kjt. érintett szakaszát,
álláspontja szerint az Mvt. idézett
szakasza mint később hatályba lépett jogszabály, első bbséget kell
hogy élvezzen a Kjt. korábbi szabályozásával szemben.

Az Idézett jogértelmezés helyességének elbírálása két kérdés megvizsgálását teszi szükségessé: egyrészt mit értünk valójában „megváltás" alatt, másrészt hogyan viszonyul e fogalom a Kjt. 72. §-a alapján
megállapítható Illetménypótlék fogalomköréhez és céljaihoz?
A megváltás fogalmát a hatályos jog
ugyan nem fogalmazza meg teljes általánosságban, de mind jogi, mind
köznapi használatából kitűnik, hogy —
a szokásos közgazdasági (forgalmi)
áru-érték viszonyhoz képest talán valamivel lazább, de mégis egyértelmű
— értékviszonyt jelenít meg. A „megváltás" fogalma tehát szoros és közvetlen kapcsolatot tételez fel a „megváltott" fogalom (pi. elmulasztott, konkrét kötelezettség) és a helyette szolgáltatott pénzbeni vagy egyéb juttatás
között. Ennek megfelelően egy juttatás csak akkor minősíthető megváltásnak, ha pontosan nevesíthetó, és —
ha másképp nem, következményeiben
— értékelhető az a fogalom vagy kötelezettség, amelyet a munkáltató
anyagi juttatással vált meg. Ehhez
képest az olyan kötelezettségi előírás,
mint „az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése" túl általános meghatározás, amely értékviszony
megállapítására nem alkalmas, így
megváltás alapját eleve nem képezheti.
Ha a megváltás fogalmát a fentihez
képest tágabb értelmezésben használnánk is, az Mvt. 18. § (2) bek.-ben
foglalt körben való alkalmazása a
megváltás jellegéből és általános céljaiból következ ően csak a felelősség
korlátozására irányulhatna. A Ptk. 345.
§ (3) bekezdése szerint azonban a
fokozott veszéllyel járó tevékenységgel kapcsolatos felelősség kizárása
vagy korlátozása (kivéve a dologi károkkal kapcsolatos felelősségi kört)
semmis. Következik ebből, hogy az
egészségre ártalmas munkakörökkel
kapcsolatban „megváltásról" beszélni
nem lehet, és az Mvt. 18. § (2) bekezdése nem tesz többet és egyebet, mint
a kötelmi jog körében már korábban
megfogalmazott, és a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel kapcsolatos felelősség korlátozását kizáró általános elvet érvényesíti a munkavédelem területén. E tekintetben eszközként
szolgál arra, hogy a munkáltatót a
kártérítési körre kiható felelősségének
fenntartásával kényszerítse a munkavédelmi előírások betartására. Következik ebből, hogy az idézett (és a fentiek szerint újnak nem is tekinthető)

rendelkezés kifejezetten a munkáltató tes vizsgálathoz és hatósági engedély— nem megváltható — felelősségével hez köti. Hivatkozhatunk az Mvt. 11.
kapcsolatos, így nem hozható közvet- §-ára is, amely az egyes veszélyes telen kapcsolatba a közalkalmazott illet- vékenységekre vonatkozó részletes
ménypótlékának a Kjt. 72. §-a alapján munkavédelmi szabályokkal kapcsolattörténő megállapításával.
ban az illetékes miniszter által hatályMegítélésem szerint hibás az idézett ba léptetett szabályzatokra, illetve
jogértelmezés kiinduló álláspontja ab- szabványokra utal. Ezek az előírások
ban a vonatkozásban is, hogy az
a tudomány és a technika jelenlegi álegészséget nem veszélyeztető és bizlásának megfelelően szabják meg azotonságos munkavégzés körülményeikat a körülményeket, amelyeknek a biznek megteremtését abszolutizált követelményként fogja fel. Ha ezek a körül- tosítása a munkavégzésből eredő
mények minden esetben megteremthe- konkrét egészségkárosodás létrejöttét ők lennének, valóban nem lehetne nek valószínűségét — megfelelően fiegészségre ártalmas munkakörökr ől és gyelmes munkavégzés esetén — az
az ezekhez kötődő illetménypótlékok- elt űrhető minimumra csökkenti. Mindról beszélni. Az egészséget nem ve- ez azonban nem zárja ki abszolút érszélyeztető és biztonságos munkavég- telemben a károsodás lehetőségét, ez
zés abszolút körülményeinek biztosí- az adott munka jellegéből adódóan potása azonban mind elvi, mind gyakor- tenciálisan, ha er ősen csökkent valólati, továbbá gazdasági korlátokba is színűséggel is, de fennmarad.
Az egészségre ártalmas munkakör
ütközik.
Az egészségre ártalmas, illetve ve- meghatározásánál tehát nem abból a
szélyesnek minősülő munkakörök (lé- feltételezésből kell kiindulni, hogy az
tesítmények, munkahelyek, munkaesz- adott munkavégzés szükségszer űen
közök,-technológiák) létezését, sót ilye- vezet egészségkárosodáshoz, hanem
nek létesítésének a lehetőségét az Mvt. abból, hogy az egészségkárosodás
is elismeri, amikor a 21. §-ban — a veszélye potenciális értelemben az
korábbi szabályozáshoz hasonlóan — el ő írt munkafeltételek maradéktalan
az ilyenek üzembe helyezését elő ze- betartása esetén is létezik. A Kjt. 72. §-a
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alapján megállapítható illetménypótlék
éppen azt a többletfigyelmet honorálja, ami az ilyen munkakör ellátásához
szükséges. A közalkalmazotti illetményrendszer kötött jellege azonos
besorolás esetén a veszélyes és nem
veszélyes munkakörök ellátása között
e téren fennálló különbségnek az alapilletményben történő elismerését nem
teszi lehető vé, így indokolt az illetménypótlék rendszerének fenntartása,
annál is inkább, mivel az előzőekből
következően a Kjt. 72. §-a alapján
megállapított pótlék nem tekinthető a
munkáltató valamely kötelezettsége
megváltásának.
Az idézett jogértelmezés tipikus példája annak, amikor egy, a környezetéből kiragadott jogszabályrészlet alapján jut a jogértelmező hibás, az érintett jogszabályok szellemével és céljaival alapvető ellentétben álló következtetésre. Mennyivel érdekesebb lett
volna, ha az idézett jogszabály-értelmezés a munkavédelem törvényi szabályozása és a munkáltató anyagi felelőssége közötti kapcsolat részletes
elemzését tűzte volna ki célul! örömmel olvasnánk erről a Munkaügyi Értesítő egy következő számában.

2sx-o999/!53-

melir‹;k

Rövid haiáridöre v;áfialunk
140TÓZÁSSAL KAPCSOLATOS
MUNKAir;,
rept-0

I rtrf t>k,)11

víde.y>

rrjhrrt zJtá

r

t k?rtirt

rd/ kf:tpi 1.1/

S'f

abit-;

txt

•-rtté

tiá t fi c'Ase..af e.f.e ,t..e

stb.

MI OLUX
Szolgáltató és Kereskedelmi B

1994. NOVEMBER

szószóLó

Hetvenöt éves a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

Gyökerek
A most háromnegyed százada
megalakult Geofizikai Intézet
méltán tekinthet vissza elégedettséggel az eltelt 75 évre. Az
ebből az alkalomból november
17-én tartott sajtóbeszélgetésen
azonban nem csak és nem is
elsősorban az eredményekr ől
esett szó. Az elmúlt években
bekövetkezett — első sorban
gazdasági természetű — változások lényeges kihatással voltak és vannak az intézet jelenére, jövőjére. A leglényegesebb
kérdés ebben a pillanatban az,
hogy vajon meg tudja-e őrizni
az évtizedek alatt felhalmozódott szellemi örökségét és kutatási kapacitását az intézet az
egyre jobban beszűkülő anyagi
lehetőségek keretei között. Ahhoz, hogy a jelenlegi problémák
érthetőbbek legyenek, érdemes
az intézet múltjának néhány fontosabb eseményével is megismerkedni. Erről az intézet történetének jó ismerője, dr. Szabó
Zoltán adott rövid tájékoztatást:
— Hogyan is lehetne röviden ismertetni egy tulajdonképpen nem is
létező intézetnek a 75 éves történetét? — tette fel bevezetőként a
kérdést. — Miért mondom azt, hogy
nem létező? Nem létező abból a
szempontból, ha az alapitólevelet a
létezés kritériumának fogadjuk el.
Ellentétben ugyanis idősebb testvérünkkel, a MÁFI-val, a Földtani
Intézettel, amely őcsászári és királyi felsége, apostoli királyunk, I.
Ferenc József által szignált alapítólevéllel rendelkezik, nekünk ilyen
nincs, söt még egyszerűbb sincs,
és ami még megdöbbentőbb, hogy
soha nem is volt. Gyökereink viszont vannak, amelyek Eötvös Loránd működésének korához nyúlnak
vissza. Eötvös zseniális tudós volt,
akinek nem az akkor legdivatosabb
tudományos problémák ragadták
meg a figyelmét, amelyek akkor
Rőntgen, Becquerel, Edison ne. véhez fűződtek, és általuk az elektromosság, elektromágnesség, radioaktivitás volt a kurrens, divatos
tudomány. Eötvös a gravitációt vette vizsgálat alá, amivel kapcsolatban pedig azt tartották, hogy Newton már minden lényegeset elmondott. Eötvös ezt megcáfolta, pedig
nem ontotta százával tudományos
publikációit. Tíznél alig több tudományos művét tartják számon, mindent „megrágott' alaposan, de amit
leírt, az olyan tény volt, amit valóban érdemes volt leírni.
Az egyetem keretében volt a fizika professzora, késő bb a kísérletifizikai intézet igazgatója, és mint
ilyen vetette fel, hogy érdemes lenne a gravitáció kérdéseivel foglalkozni. A nyolcvanas években kezdte meg ezirányú kutatásait, megfogalmazta az Eötvös-inga elméletét,
majd megépítette magát a mű szert
is. Ez azért fontos, mivel tulajdonképpen a mű szerszerkesztés, a
mű szerépítés is Eötvössel kezdődött. Később, és napjainkban is,
többen az intézet szemére vetették
és vetik, hogy miért foglalkozik
mű szerfejlesztéssel és mű szerek
elő állításával. Ennek történelmi indokai vannak. Az első inga 189091-ben készült el, és az első terepi
mérésekrő l Eötvös — aki első -

Rutinos keresztrejtvényfejtök, ha azzal a meghatározással találkoznak, hogy „...-inga", vagy intézet egy ipari szövetkezettel kö„..Tudományegyetem", szinte gondolkodás nélkül beírják a tizenkét üres négyzetbe: Eötvös zösen. (Geofizikai mű szer esetében

a 100 fölötti szám már óriásinak
Loránd. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy az ő nevét viseli egy olyan kutatóintézet is,
számít.) Újra megindult a szeizmiamelynek hagyományait a 100 éves múltra visszatekintő nevezetes ingával végzett mérések, és az kusmű szer-fejlesztés, kialakult az
ezek alapján megszületett új tudományág teremtette meg. Az ELGI, teljes nevén a Magyar Állami ötvenes évek közepén a geoelektEötvös Loránd Geofizikai Intézet fennállásának évtizedei alatt azzal vívott ki magának tekintélyt és romos mű szerfejlesztés is, valamint
elismertséget, hogy nemcsak Magyarországon, hanem a világ messzi országaiban is részt vett az a mélyfúrási geofizika a m űszerfejásványkincsek feltérképezésében, feltárásában, és emellett kutatási eredményei révén jelent ős lesztéssel együtt.
1962-ben profiltisztítási szándékmértékben hozzájárult e speciális terület módszereinek, eszközeinek és m űszereinek a továbbfejkal megkezdő dött Egyed professzor
lesztéséhez is.
vezérletével egy földfizikai intézet
sorban geodéziai oldalról vizsgálta ről nevezték el a Geofizikai Intéze- nes évek elején fokozatosan kiterkialakítása, amely az általános geojedt
az
intézet
tevékenysége
a
töba gravitációt —, a földméréssel fog- tet, és ez át is ment a köztudatba.
fizikai kutatásokat foglalta volna
Nagyrészt Pekárnak köszönhető bi geofizikai módszerre is. A hábolalkozó nemzetközi tudományos
magába. Ebben a szereposztásban
rú
alatt,
s
a
háború
utáni
egy-két
az
is,
hogy
világhírnévre
tett
szert
társaság, az International Ernestung
a Geofizikai Intézetnek az alkalmaülésein számolt be. Majd 1900-ban, az inga — Eötvös ugyanis nem is esztendő ben nem folytak terepi
zott geofizikai kutatásokat szánták.
mérések,
nagyon
biPárizsban a világkiálzonytalan állapot ala- Az átszervezés során a földlításon is bemutatta
kult
ki. 1947-ben a rengésjelző obszervatórium 1963ingáját, díjat is nyert
l az akadémiához,
MÁFI kölcsönzött elő- ban az intézettő
vele.
a mélyfúrások geofizikai vizsgálata
ször néhány szobát,
A tudományos közpedig a fúrási vállalatokhoz került.
majd 1948-ban átadta
véleményben kezdetEz az átalakulás azután elakadt. A
a Szabó József utcai
ben bizonyos kétséhátsó épületet, így oda hatvanas években az intézet nagygek éltek, hogy Eötköltözhetett az intézet arányú megbízásokat kapott a
vös ilyen nagy pontosk ő olajipartól, ezek a megbízások
egy része.
szert
tudott
ságú m ű
egészen napjainkig tartanak, bár
1948-49-tő l, amikor
előállítani, és ami enmértékben. Az inaz országban a nehéz- egyre csökkenő
nél sokkal lényegetézet
a
komplex
geofizikai kutatáipar fejlesztése, és ezsebb: terepi körülmézel együtt a nyers- sokra helyezte ebben az időszakban
nyek között is tudott
anyagkutatás is foko- a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy a
méréseket végezni.
geofizikai módszereket
zottan előtérbe került, különböző
Ezeket a kétségeket
együttesen
alkalmazták ugyanazoújabb fejlő désnek indult
1906-ban sikerült elkon a területeken, így ezekbő l
az
intézet.
1950-ben
oszlatni, amikor az
a különböző szempontok alapján más
hozzákapcsolták
International Ernesés más következtetéseket lehet lemegszüntetett
MAORT
tung Pesten tartotta
Geofizikai Kutatórészle- vonni. Ez nagymértékben megkongresszusát. Ekkor
gét, a Meteorológiai könnyíti a geofizikának a földtani
Eötvös meghívta a
Földmágnességi Inté- értelmezését. Az ötvenes évek vétudósokat az intézetzettől a földmágnessé- gére tehető a számítógépek megbe, majd Aradra is,
gi obszervatóriumot, jelenése, az elektronika fejlődése,
ahol akkor a terepi
Az
ELGI
létszámának
alakulása
majd 1952-ben a Föld- és a szeizmikus berendezések kapmérő csoport dolgo1000 rengésjelző Intézetet. csán az addigi fotografikus jelzott. A méréseket látígy tehát kialakult egy rögzítésrő l a mágneses jelrögzítésva a külföldi tudósok
nagy
létszámú Geofizi- re való áttérés. A későbbiek során
fellelkesültek, s egy
kai Intézet, amely ak- pedig a digitális technika bevezetémemorandumban forkor kb. 300 főből állt. se valóban forradalmasította a
dultak a magyar kor1954-ben volt egy kis szeizmikát és a mélyfúrási geofizimányhoz, hogy foko- 500
„racionalizálás-,
majd kát, hiszen olyan nagymennyiségű
zottan támogassa a
1955-ben megint fej- adatot lehet a számítógépekkel remagyar kutatásokat,
II
lődésnek indult az inté- gisztrálni és feldolgozni, amennyi
mivel ezek „nagyon
I
II
zet, és a fenti létszám- addig kézi módszerekkel elképzelérdekesek és fontoII
mal folytatta a terepi hetetlen volt.
sak". így azután
A hetvenes évek közepétő l a
1907-től Eötvös kutaméréseket, fő ként a
• - 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 kőolaj- és földgázkuta- nyolcvanas évekig élte az intézet a
tásai önálló pénzügyi
keretek között folytak, évi 60 000 szabadalmaztatta. Pekár kivák5 tásban. 1950-ben indult meg újra a virágkorát több mint ezerfő s létkoronát kapott ezekre a célokra. menedzser volt, nagyon jól tudott műszerfejlesztés, a szeizmikus be- számmal, amiből kb. 200-250 fő volt
Egy időben szóba került, hogy eset- bánni a közvéleménnyel, és nagy rendezések fejlesztése — híven az a kutató és a mű szaki személyzet.
leg ettő l az időponttól kellene az gondot fordított arra, hogy minden- eötvösi hagyományokhoz—, és az Mű szereket adott el az intézet,
intézet megalakulását számítani. Ez kit tájékoztasson, mindenki tudja, ötvenes évek elején elkészült az elsősorban az akkori szocialista
azért nem lett volna helyes, mert hogy mi is folyik az intézetben. Eötvös- ingának a legújabb prototí- országoknak, de túl ezen, az egész
annak ellenére, hogy ettől kezdve Nagyrészt az ő propagandájának pusa.
világnak. 1972-ben újabb nagykülönálló pénzből gazdálkodhatott, köszönhető en néhány év alatt elErre azért volt szükség, mert arányú nyersanyagkutatási program
megmaradt az egyetem keretei kö- terjedt a torziós inga az egész vilá- közben a harmincas években az
indult részben a k őszénprogram,
zött.
gon, elsősorban az Egyesült Álla- Eötvös-ingát kiszorították a gyakorrészben a bauxitprogram kapcsán.
Eötvös már 1909-ben, majd 1912- mokban és Mexikóban. Ott tízesé- latból a graviméterek, amelyek
ben is felvetette egy önálló geofizi- vel találtak k őolajmezőket a torzi- könnyebben kezelhet ő és olcSó Ez is egy újabb lökést adott az inkai intézet gondolatát. Kérése nem ós inga segítségével. A háború mű szerek voltak. A háború után, tézetnek, és ez tulajdonképpen
talált meghallgatásra, annak ellené- okozta veszteségeket a húszas mivel a nyersanyag és így a nyers- egészen a rendszerváltásig tartott.
A KGST összeomlása, a nyersre, hogy kérelmében hangsúlyozta: évek elején-közepén olyannyira si- anyagkutatás is stratégiai jelentöbb pénzt nem kér, megelégszik a került pótolni, hogy 1926-27-ben tőségű vé vált, ezek a kutatási esz- anyagkutatás és a bányászat viszhatvanezer koronával. Eötvösnek — már felvetődött egy önálló intézeti közök szintén embargós cikkek let- szafejlesztése nagyon súlyosan
érintette az intézetet: összeomlott
úgy tű nik— meg kellett halnia, hogy székháznak a gondolata, mivel az tek.
végre 1919-ben a Geofizikai Inté- intézet továbbra is az egyetem
Az akkori szocialista országokban a keleti piac, itthon pedig radikálizet létrejöjjön. Legközelebbi mun- épületében mű ködött az Esterházy újra jelentkezett az igény az Eöt- san lecsökkentek a megrendelések
katársa, Pekár Dezső kezdeménye- /ma: Puskin — a szerk./ utcában. vös-ingák iránt, hiszen gravimé- — mondotta előadása végén Szazésére az Eötvös-inga-kutatások át- Ekkor meg is lett volna rá a pénz, tereket nem tudtak gyártani ezek bó Zoltán. Záró gondolatai már átkerültek a Kultuszminisztériumtól a 1926-27-ben 500 000 aranykoronát az országok. Ez volt a második vi- vezettek a Geofizikai Intézet jelenPénzügyminisztérium Bányakutatá- szántak az intézet székházának a rágkora az Eötvös-ingának. 1963- legi gondjaihoz.
si Osztályának keretébe. Ennek a megépítésére. Kezdetben arról volt ig 186 db Eötvös-ingát gyártott az
Révész Béla
dátuma 1919. november 18-a, s szó, hogy Lágymányoson egy tuettő l kezdve szervezetileg és veze- dományos kutatóközpont jön létre
tésileg is elkülönülnek az Eötvös- a Mű egyetem mellett, ott kívánták
Eötvös Loránd
féle kutatások az egyetemtő l. így felépíteni. Valamilyen oknál fogva
Munkássága révén a geofizika kicsit maettől az időponttól számítjuk az in
a munkálatok mégsem kezdő dtek
gyar tudomány, hiszen a róla, feltalálójátézet megalakulását. Pekár kezde
meg, a pénzügyi év letelt, .a pénzt
ról elnevezett Eötvös-féle torziós inga a
ményezésére báró Eötvös Loránd pedig részben a tihanyi Limnológiai
geofizika történetének kezdet! szakaszáKutatóintézet céljaira, részben a
ban, a 20. század elején világhír űvé, világszegedi Fogadalmi Templom építészerte használttá vált. Bár Eötvös m űszesére fordították. így az intézet székrével els ő sorban a Föld alakját kívánta
ház nélkül maradt.
pontosabban meghatározni, a mérési eredJelentős lépés volt az intézet éleA geofizika a leveg őben, a víz felszínén vagy a víz alatt, a föld
mények gyakorlat! — például szénhidrotében 1935, amikor a Pénzügymifelszínén, természetes vagy mesterséges, föld alatti üregekben,
gén-kutatási — felhasználására is hamanisztériumtól átkerült az Ipari Mirosan sor került. Eötvös sokoldalú tudós
mélyfúrásokban végzett fizikai mérésekkel vizsgálja Földünk felnisztérium irányítása alá. Ekkor
volt, eredményei jelent ősen hozzájárultak
építését, szerkezetét. A geofizika kialakulásához, de méginkább
erőteljesen kezdtek jelentkezni a
ugrásszer ű fejl ődéséhez ezért szükség volt a megfelel ő m űszea tudomány fejl ődéséhez. Ennek elismerényersanyagkutatási igények, s az
seképpen, a magyar tudósok közül egyeres háttérre. Az sem véletlen, hogy a geofizika szinte a számíaddigi gravitációs és földmágneses
düliként, fizika! mértékegységet is neveztógép megszületése óta és sok más tudományágnál nagyobb
mérések kibövültek szeizmikus,
tek el róla.
mértékben alkalmazza a számítástechnikát. Ugyanis a m űszegeoelektromos és mélyfúrási geofirekkel, számítógépen való feldolgozás után születik meg az a
zikai módszerekkel. Pekár Dezsőt
Eötvös-egység (eötvös) A — gravitációs gyorsulás ugyanazon, a
geofizikai eredmény, amelynek földtani értelmezése, a földtan
Fekete Jenő váltotta fel az igazgam•s-2
nyelvére való lefordítása már elképzelhetetlen a szakemberek
tói székben, és itt kell megemlíteni
szinten való változásának mértékegysége. Jele: E. 1 E= 10-9
geológiai és geofizikai tudása és tapasztalata nélkül. De ugyanPogány Béla mű egyetemi tanár
m
így elképzelhetetlen a korszer ű geofizika a távérzékelés erednevét is, akinek szabadalmai alapvagyis a — gravitációs gyorsulás változása akkor 1 eötvös, ha érményeinek, például a m űholdképeknek vagy a légi mérések
ján 1936-ban készült el az első
téke 1 m távolságon 10-9 m • s-2 -tel változik.
adatainak felhasználása nélkül.
magyar szeizmikus berendezés. A
harmincas évek végén, a negyve

A geofizikáról

SZÓSZÓLÓ

4

1994. NOVEMBER
Ady és Eötvös

(Hadi)tudósítás
Az Érdekegyeztető Tanács üléséről
Kuti László évek óta részt vesz az -- Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztet ő Tanács (ÉT)
munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószolóban rendszeresen
(hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezején".
Amikor az előz ő havi tudósításomat írtam, jeleztem, hogy a jöv ő évi
költségvetéssel, adótörvényekkel, a társadalmi-gazdasági problémákkal,
tehát a jövőnkkel, sorsunkkal foglalkozó és sok mindent eldöntő ÉT november 25-27-én lesz megtartva, nem gondoltam volna, hogy még e monumentális tárgyalásokat megelőzően részben ugyanezen témákban megtartott
érdekegyeztetésról is írhatok. Pedig ez történt. A kormány kezdeményezte,
hogy mielőtt a pénzügyminiszter benyújtja a jöv ő évi költségvetés tervezetét, elő tte egy érdekegyeztető tanácsi konzultációt kíván tartani. Ez érthető
is. hiszen másképp mutat az, ha valamit megtárgyalok a partnerekkel és
arra lehet hivatkozni, mintha még az elfogadható dolgaim meger ősítésére
is várnom kell. E tárgyalási szándék aztán fejre állított mindent. Ugyanis
miatta a november 23-ára tervezett KIÉT-ülést is egy héttel (november 16ára) elő bbre kellett hozni. Nem is lett semmi eredménye. Azért azt jelezte.
hogy mit várhatunk a pénteki ÉT-tól. Nem sokat, de az biztos. Az igazság
az, hogy először nem is nagyon akartuk elfogadni a tárgyalások megkezdésének az elő rehozatalát, de végül belementünk. azt azért kértük, hogy a
költségvetés és az adótörvények tárgyalása mellett a privatizációról szóló
törvény tervezetének tárgyalása is kerüljön napirendre. Oda is került.
Ezután már csak föl kellett készülni az ülésre, ami rendkívül könnyen
ment, mert az oldalegyeztetésen kiderült, hogy egyetlen szövetségnek sincsen testületi felhatalmazása a megállapodásra. Ez egyértelműen azt jelentette, hogy a témák részletes vitájában nem tudunk, de nem is kívánunk
részt venni. E tényre építettük föl a taktikánkat, amit következetesen sikerült is véghezvinnünk.
Az ÉT rendkívüli ülése a szokásos módon kezdődött. Tehát a kölcsönös
bemutatkozás és a kötelező tiszteletkörök után a munkavállalói oldal bejelentette napirend előtti hozzászólási igényét, ami teljesült is. S ekkor a
Pedagógusok Szakszervezetének fő titkára fejezte ki jogos felháborodását
az oldal egyetértésével, hogy a miniszterelnök úr olyan fejlesztési pénzeket ígért nekik, amelyekr ől másnapra kiderült, hogy nem léteznek. (A dolog
következményeir ől biztosan értesültek már a napi sajtóból. így a részletezésre nem térnék ki.) A felszólaló természetesen választ kapott, amint az
illik, s utána, meglévén a kellő alaphangulat. rátérhettünk a napirendek
megtárgyalására.
Itt természetesen ismét volt egy kis problémánk. ugyanis mi úgy értelmeztük a témákat, hogy az adó és a költségvetés meglehet ő sen
összefüggenek, lévén a gazdaság bevételi illetve kiadási oldala, tehát általánosságban együtt érdemes róluk tárgyalni. Mi el is határoztunk, hogy
így teszünk. De ez kevés volt. Ugyanis partnereink, különösen a munkáltatói oldal, ragaszkodtak a leírt napirendhez, a témák külön tárgyalásához.
Igaz, nekik velünk ellentétben két szóvivőjük is volt.
A tárgyalást a kormányoldal kezdte, lévén ők a téma előadói. A pénzügyminiszter rövid bevezetőjében igyekezett a fekete eget sötétebbre festeni,
s ez sikerült is neki. Közölte, hogy további pénzek hiányoznak a költségvetésből, s jelezte, hogy meghallgatni ugyan meghallgatja a kívánságainkat, de azok teljesítéséről ne is álmodjunk. Szinte úgy éreztem, össze
kellene dobnunk egy kis pénzt. hogy támogassuk a szerencsétlen költségvetést, ahelyett, hogy munkánk ellenértékeként bért, és munkahelyeink
fenntartása érdekében dologi javakat követeljünk.
Ezek után szóvivőnk tette fel az előre megfogalmazott kérdéseinket,
érdeklődve, hogy a kormány tud-e rájuk érdemi választ adni. Mint a kör
után kiderült, tudott. A pénzügyminiszter válaszából ugyanis kiderült, hogy
a kormány az eredeti élképzeléseihez ragaszkodik. Nem tud és nem akar
semmi pluszban megállapodni. A szakszervezetek megértették a választ,
és közölték, hogy a továbbiakban nem kívánnak a részletes vitában részt
venni, hiszen arra majd csak egy hét múlva kerül sor, és eredetileg is arra
készültek, de természetesen nem akadályozzák a tárgyalást, sőt részt is
:
.z.vesznek azon.

Ezek után érdekes eseményeknek voltunk tanúi. A munkáltatók ugyanis \
velünk ellentétben nagyon alaposan fölkészültek, s ráadásul a két témából
külön-külön. Így természetesen nemcsak el kívánták mondani észrevételeiket, hanem tárgyalni, sót megállapodni is akartak. Ennek érdekében először
a szóviv őik, majd az oldal egyes tagjai is részletesén kifejtették álláspontjukat az egyes kérdésekr ől. Amelyek, mint ez természetes is, külonós hangsúllyal az adótörvényekkel voltak kapcsolatosak. A kormány ugyan jelezte,
hogy sok értelme nincs a kétoldalú vitának, azért nemcsak meghallgatta a
véleményeket, hanem reagált is rájuk. Sőt több kérdésben még élénk vita is
kialakult. Eközben mi békésen hallgattunk, természetesen figyelve, hogy ha
véletlenül olyan kérdés kerül tárgyalásra, amely közvetlenül érinti a munkavállalókat, időben közbe tudjunk szólni. De lényeges közbeszólásra nem
került sor. A vita végén aztán megállapodtuk a végleges napirendben, sőt
abban is, hogy a vita folytatásakor továbbra is a munkáltatói oldal elnököl.
De itt természetesen nem ért véget a nap, ugyanis következett a harmadik
napirend, a privatizációs törvény vitája. Miután ezt a napirendi tárgyalást mi
kértük, s egyes szakszervezeteknek rendkívül fontos is e téma, erre nagyon
készültünk. Sót azt kell mondanom, hogy túlságosan is. Ugyanis amíg mi az
előz ő napirendi pontok tárgyalásait hallgattuk végig — magyarul részt vettünk a konzultációban —, a szakértők túlságosan is fölkészültek, teljesen
átdolgozták azt a javaslatot, amit eredetileg az oldal elfogadott. A siker nem
is maradt el, hiszen még a mi szóviv őnk is meglepődött. Hát még a másik
két oldal (itt ugyanis már meglehetősen részletesen kidolgozott, s a bizottsági tagok által eredetileg elfogadott javaslatról lett volna szó). A helyzet
azért megoldódott. Miután a kormány képviselő je elmondta, hogy mivel ért
egyet és mivel nem, megállapodtunk, hogy a további részleteket-ismét bizottság elé kell vinni, és ott majd megszületik a döntés.
S ez a pont az, ahol eltérek szokásos tudósításaimtól, mivel kénytelen
vagyok kitérni egy másik hadszíntér eseményeinek a bemutatására is. Ugyanis
az ÉT -ülést néhány nappal később, 22-én egy KIÉT-ülés követte, amely
hivatott lett volna a költségvetés tervezetének megtárgyalására, s arra, hogy
megállapodjunk az 1995. évi közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb költségvetési bérekr ől.
A hangulat meglehetősen felfokozott volt. Több szakszervezet már sztrájkkészültségbe helyezte magát, mások különféle demonstrációkat helyeztek
kilátásba. Egyes szakszervezeti vezetőkt ől egyre keményebb nyilatkozatok,
sajtóközlemények hangzottak el. A kormány tagjai pedig példabeszédeket
mondtak a különböző fórumokon, hogy ezek a galád közalkalmazottak nem
értik meg, hogy nekik most nyomorogniuk kell, mert ezt kívánja tőlük az új
Nagy Testvér és a Nemzetközi Valutaalap. S mindezt még tetézte, hogy az
előző KIÉT-tárgyalás szünetében jelentette be az oldal évekkel ezelőtt fél
évre ideiglenesen megválasztott, s mindenki megelégedésére működő ügyvivője, hogy most immáron hetedszer, de végérvényesen lemond. Ennek
ellenére már a tárgyalás elő tt összegy űlt az oldal, hogy megbeszéljük a
taktikát, ami meglehetősen egyszer ű volt, hiszen egy héttel ezelőtt már elmondtuk, hogy mit akarunk (9000 Ft-os Al -et január 1-jétől, és 9500-ast
szeptember 1-jétől), most csak meg kellett várnunk a kormány válaszát,
hogy azután egy esetleges szünet beiktatásával döntsünk, hogyan tovább.
Nem sokkal az oldalegyeztetés befejezése után megkezdődött az utóbbi
évek egyik legkonkrétabb, s egyben legrövidebb KIÉT-tárgyalása. A kormány
képviselője, a PM politikai államtitkára (régebben ez idő tájt minisztereket is
láttunk) mint elő terjesztő szép kerek beszédben fejtette ki, hogy ne várjunk
semmit, mert neki csak arra van felhatalmazása, hogy egyetértsen, ha mi
elfogadjuk a kormány javaslatát, de a bérekről tárgyalni nincs. Ezek után
szünetet kértünk, és megállapodtunk, hogy itt kell abbahagyni a tárgyalásokat, mert most legalább idót nyerünk. Arról azért megállapodtunk, hogy a
KIÉT után nem széledünk szét, hanem megbeszéljük a következő napok
teendőit. így is történt. Javaslatunkkal mind az önkormányzati oldal, mind a
kamarai oldal egyetértett, s a kormányoldal is elfogadta, azzal, hogy ha
szükséges, egy hét múlva, az ÉT- és a kormányülés után folytassuk a KIÉTet (hogy miért....?) Ezek után már egyértelművé vált az, amit hetekkel ezelő tt
is lehetett tudni, hogy minden fontos kérdés megtárgyalása és minden fontos
megállapodás a 25-26-i ÉT-re marad. De arról már csak a következő számban fögok tudósítani.
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(Interjú Draskovits Pállal)

Igyekeztünk a kutatókat
megtartani
(Folytatás az 1. oldalról)
akkor a környezetvédelemnek óriási fegyvert adhatunk a kezébe.
Ha például bekövetkezik valamilyen kár vagy szennyeződés, akkor
megmondható, milyen irányban
célszerű egyes munkákat elvégezni. Egyáltalán nem biztos, hogy egy
káresemény vagy bármilyen felfedezett szennyező forrás körül koncentrikus körök mentén célszerű védekezni. A földtani szerkezet ugyanis bizonyos irányokban megkönnyítheti vagy lehető vé teheti a szennyező dés terjedését, más irányokban
pedig megnehezítheti vagy akár
meg is gátolhatja. Ha egy kutatás
eredményeképp ezt a szerkezetet
megismertük, akkor azt a pénzt,
idát, munkát, amelyet egyébként a
védett vagy nem veszélyeztetett területrészre fordítanánk, a legkritikusabb helyekre koncentrálhatjuk. Az
ilyen kutatás nélkül pedig marad a
drágább, lassúbb és kevésbé eredményes kárelhárítás.
— Az utóbbi évek leggyakrabban (talán legvitatottabban) használt fogalma „az intézeti vállalkozások" fogalma volt. Ön ezt hogyan értelmezi?
— Az elmúlt 3-4 évben igen sok
szó esett a vállalkozási és állami
(költségvetési) tevékenység szükséges szétválasztásáról. Ezzel kapcsolatban két gondolatot szívesen
elmondok.
Először: Nem pontosan tiszta a
"vállalkozás" szó jelentése. Úgy
érezzük — és ebben az államháztartási törvény is segít —, hogy vállalkozásnak olyan tevékenység nevezhető, amely az intézet alaptevékenységéhez nem vagy csak áttételesen kapcsolódik. Például vállalkozásnak érezném, ha a szabad
gépkocsi-kapacitásunkkal bérfuva-

rozást vállalnánk (ilyen tevékenységünk persze nincs). De semmiképp
nem érezzük vállalkozásnak azt az
esetet, amikor ugyanazok a szakemberek ugyanazokkal a mű szerekkel és módszerekkel, ugyanolyan
jelleg ű földtani-geofizikai kutatást
végeznek, csak épp ezt nem az
állam fedezi. Az már külön érdekesség, hogy miért minő sül - nem
állami" munkának egy 100 százalékban állami tulajdonú részvénytársaság vagy például egy önkormányzat által finanszírozott kutatás.
Másodszor: Több különböző, jórészt saját fejlesztésű olyan műszerünk van, amely az országban
egyetlen példányban létezik. Szívesen meghívnám egy sörre azt, aki
érthető en elmagyarázná, hogyan
lehet azt az egyet (és esetenként a
módszer egyetlen specialistáját) úgy
kétfelé vágni, hogy ne két, külön-.
külön működésképtelen „szervezetet" hozzanak létre. Ezekre az illető
módszerekre ugyanis mind az „állami", mind pedig a „ nem állami"
szférában végrehajtandó kutatásokban szükség van.
— Mi a véleménye a földrajzi
intézményrendszer felügyeletének esetleges módosításáról?
— Ha valóban a környezetvédelmi, infrastrukturális, vízgazdálkodási
tevékenység lesz a földtani kutatások egyik fő iránya — ahogyan ez
általában hallható —, akkor amellett, hogy az ipari tárca érdekeltsége is megmarad, mindenképpen
belép a Környezetvédelmi és Területfejlesztési, a Közlekedési, Hírközlési, Vízügyi, valamint a Földmű velésügyi, és esetleg még a Népjóléti
Minisztérium is. Az ilyen szerteágazó tevékenység megnehezíti a felügyelet egyértelmű megnevezését,
hiszen minden megoldás mellett és
ellen is számtalan érvet lehet felsorakoztatni.

Az ÉT novemberi megállapodásának eredményei
A költségvetési kutatóintézeteknek a külső árbevételek után NEM KELL 13%ot befizetni (adóként).
Szellemi tevékenységból származó jövedelem utáni adózás
25-e
50 E Ft-ig adómentes
(+25 E Ft)
Étkezési hozzájárulás — „meleg étkezés" esetén havi
1 200 írt
1 600 Ft-ig adómentes
(35%-os sáv esetén + 1680Ft./év)
Munkavállalói járulék (bér 1,5%-a)
25 %o
100 %-a adómentes
(30 e Ft/hó után + 2 047Ft/év)
Önkéntes nyugdíjpénztárba való befizetett összeg
49,34,
50%-a adómentes
(5 e Ftihó befizetés esetén 2.500 Ft jóváírás)
(+ 6 000 Ft/év)
500 e Ft alatti éves jövedelem esetén havi
600 Ft adójóváírás
(+ 7 200 Ft/év)
Béremelés sajnos csak bruttó 6,2 %.
(zárójelben lév ő összegek a tervezetthez képest munkavállalói „többletbevételek")
Budapest, 1994. november
'Az ET-en született megállapodás a TUDOSZ-titkároknál elolvasható

Nem valószínű , hogy Ady Endre
bármikor is közelebbi ismeretségbe
került volna a torziós inga mű ködésének rejtelmeivel, mégis a fizikai
törvények titokzatos világában oly
otthonos Eötvös Loránd alakjában
találja meg az egyik reprezentáns
személyiséget arra, hogy felemlítésével illusztrálni tudja a századfordulós Magyarország végletes
kulturális megosztottságát.
A Pester Lloyd egyik, 1909-ben
megjelent írásában — Turgenyev
ürügyén — azon töpreng az író,
hogy a problémák, amelyeket a
„boldogabb nyugat" már régen
megoldott, itt egy „hatalmas tohuvabohuban gabalyodnak oszsze".
Mindeközben nyugalmas biztonságban ülnek a „boldog professzorok",
akiknek pedig az agya már nem is
tegnapi vagy tegnapelő tti, hanem
csaknem „ torténelem elő tti". Ezeknek a derékhada — folytatja Ady
— a szerencsétlen, kulturálatlan,
elbutított milliókból áll, erejüket pedig a hatalomtól függőségben tartott félmű veltek százezrei jelentik.
Riasztó példaként említi, hogy
Nagyváradon sok ezer olyan felnőtt
ember él, aki egyáltalán nem ismeri a forgalomban lev ő pénznemek
értékét. „ És ugyanennek az országnak vannak Eötvös Lorándjai, Pikler
Gyulai és egy fiatal gárdája, amely
még a legelő rehaladottabb népek
kulturális eredményeit is kevesli."
Valóban elképzelhető, hogy Eötvös közismertsége alkalmas volt
arra, hogy nevével jelképezze a párizsi „ elitképz ő" internátus, az École
Normale Supérieure, a szellemi elit
teljesítményeinek csúcsait. Ugyanis a cikk megjelenésének évében
zárult le a tudós fizikusnak a torziós ingával már nyolcadik éve folytatott, világhír ű vé vált kísérletsorozatának egy fontos szakasza,
amellyel — ahogyan erre később
maga Einstein is utal -- az általános relativitáselmélet kísérleti alapjait is lefektette. Huszonhárom évesen lett a pesti egyetemen az elméleti és kísérleti természettan tanára, és éppen negyvenéves, amikor „Vizsgálatok a gravitatio és a
mágnesesség köréből" című munkájával elnyerte az akadémia nagydíját. Tizenhat éven keresztül állt a
Tudományos Akadémia élén, és ő
kezdeményezte a „ Mathematikai és
Physikai Társulat" megalakítását is.
A Millenium évében vallás- és közoktatásügyi miniszter lett édesapjára emlékezve (aki éppen az ő születésekor töltötte be a vallás- és
nevelésügyi miniszteri tárcát a Batthyány-kormányban), az École Normale Supérieure mintájára létrehozta az Eötvös-kollégiumot.
Ady tehát — a szaktudás teljesítményének laikus szemlélő jeként —
az emberi és tudósi ethosz elő tt
tisztelegve említette Eötvös Lorándot kora olyan követésre méltó, de
sajnos ritka alakjának, aki Magyarországon valóban hozzájárul a
nyugat-európai kultúrélet" kialakításához. (Csak látszólagos az ellentmondás, és nem csorbítja, hanem éppen kiemeli ennek a magatartásformának az egyetemes minöségét, hogy a proletárdiktatúra
mint „a dolgozó társadalom nagy
halottját" temette el a nagy fizikust
1919 áprilisában, ahogyan az is,
hogy 1949-ben az egyetemen az ö
neve került Pázmány Péter neve
helyére.)

R. B.
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a szerkeszt ő rovata

Mi is a geofizikus?
Mivel a Szószóló e havi lapszámában a szokásosnál egy picivel
több szó esett a geofizikáról, talán érdemes felvilágosítani olvasóinkat arról, mit is jelent az a fogalom, hogy geofizikus.
A szakmán belül meglehetősen közszájon forog az alábbi meghatározás: a geofizikus átmenet a fizikus és a geológus között; netán ,
ezek szerencsétlen keresztez ődéséb ő l származó olyan csudabogár,
aki a fizikusok között a geo-ember (tehát fogalma sincs a fizikáról),
míg a geológusok szerint ha netán konyítana is egy kicsit valamihez, az a valami legjobb esetben csak a fizika lehet, de a Föld
tudománya semmiképp.
Akinek ez a meghatározás nem elég konkrét, annak ajánljuk figyelmébe a népmesékhez hasonlóan a távoli ködös múlt anonim
homályából (bár feltehető leg gondolhatunk egy rangos külföldi geofizikai folyóirat szilveszteri mellékletére is) vezérlő csillagként felragyogó alábbi definíciót:
A GEOFIZIKUS egy olyan személy, aki rendkívül alapos
szakértőnek mutatja magát, azon az alapon, hogy bámulatos állhatatossággal képes elő állni kétséges megbízhatóságú és megkérdő jelezhető lelkületű személyek által vitatható pontosságú mű szerekkel végzett legkevésbé sem meggy őz ő kísérletekből eredő,
problematikus számjegyeken alapuló, bizonytalan feltételezésekből
elképesztő precizitással számított felfoghatatlan képletek végtelen
láncolatával, s teszi mindezt kiárólag abból a bevallott célból, hogy
bosszantsa és ő rületbe kergesse a reménytelen fanatikusok
EOLÓGUSként ismeretes csoportját.

