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Legyen Ön is tagja
a közalkalmazottak, köztisztviselők
HELLER FARKAS
NYUGDÍJPÉNZTÁRÁNAK!
Miért hasznos a nyugdíjpénztári tagság?

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

AKADÉMIAI KOZGYÜLÉS '96
A Magyar Tudományos
Akadémia idei tisztújító közgyű lésére május 6-10. között
került sor. A megnyitó ülés
május 6-án, hétfőn, délelőtt
10 órakor kezdő dött az MTA
épületének Dísztermében,
zsúfolt széksorok előtt. Az
adatok szerint 315 részt vevő
közgy ű lési tag regisztráltatta
magát, akiknek többsége
akadémikus volt. A 180 doktor tagnak csak nagyjából a
fele volt jelen. A nagy tömegből ítélve jelentős számban voltak jelen olyanok is,
akik csak a látványosság kedvéért
jöttek el. A közgyű lés első napját
megtisztelte jelenlétével Göncz Arpád köztársasági elnök, a miniszterelnök pedig levélben üdvözölte
az egybegyű lteket.
Kosáry Domokos akadémikus, az
MTA elnöke megnyitójában és beszámolójában felidézte azt a hat
évet, amelyet többek között azzal
töltött, hogy „a háborgó vízen át
biztonságba vezesse az Akadémia
törékeny hajóját". Az elnök úr a
köztestület létrejötte mellett különösen fontosnak tartotta, hogy az Akadémián sikerült megakadályozni a
múlt felidézését és a felelő sségre

ról, hogy meg kell vizsgálni a
„m űszaki kutatások" és a mű szaki fejlesztés fontosságát a
gazdaság fejlesztésében, valamint a tudománypolitikai elveket is mielőbb megfelelően
ki kell dolgozni, az alapkutatás"szó egyetlen egyszer sem
fordult elő a levélben, bár
Akadémiánk fő feladata a hazai tudományosság és az
alapkutatások képviselete!
Az Akadémiai Aranyérem,
az Akadémiai Díjak és az Akadémiai Ujságírói Díjak átadása után a média képviselői pillanatok alatt eltávoztak, és a hazai
tudományos közösség ismét magára maradt. Amint a főtitkár elkezdte
beszámolóját az 1993-1996 közötti
tevékenységrő l, a hallgatóság egy
része is tömött sorokban hagyta el
az üléstermet.
Keviczky László akadémikus, az
MTA f őtitkára beszámolója az ülés
első felének ünnepi hangulata után
a valósággal szembesítette a hallgatóságot. A tények, sajnos, már
korántsem adnak sok örömre okot.
Amint azt a főtitkár idősorokkal demonstrálta, az akadémiai kutatóintézetek forrásai az utóbbi években
igen sajátságosan átrendező dtek
Míg egy évtizeddel ezelőtt egy akadémiai kutatóintézet tevékenységét
döntő mértékben központi támogatásból finanszírozta, addig a támogatás 1995-re mintegy felére csökkent. Van olyan kutatóintézet, ahol
az akadémiai éves költségvetési
támogatás ma már csak a mű ködési költségek egynegyedére elegendő. Mivel az ország jelenlegi és feltehető en a közel jövőbeli gazdasági helyzetében a tudományos kutatásra nincs fizető képes
kereslet, a kutatás egyre inkább
pályázati forrásokból igyekszik a hiányzó mű ködési költségeket pótolni.
Az alapkutatások egyik legjelentő sebb és legsikeresebb rendszere
az Országos Tudományos Kutatási
Alap (OTKA). Sajnálatos módon az
OTKA jelentő sége vésztjósló mó(Folytatás a 3. oldalon)

vonás, a boszorkányüldözés hangulatának kialakulását. Ennek ellenére vannak olyanok is - mondta
Kosáry akadémikus -, akik szeplő s
múltjuk ellenére sem vonulnak háttérbe, hogy inkább szaktudományuk
terén fejtsék ki akadémikusi rangjukhoz méltó szakmai tevékenységüket. A gondok ellenére azonban
sikerült a nehéz átmeneti időkben
is megőrizni az akadémiai kutatóhálózat mű ködőképességét.
Göncz Árpád köztársasági elnök
rövid felszólalásában méltatta
Kosáry elnök úr tevékenységét,
megjegyezve: „ nem véletlen, hogy
az átmeneti időkben egy történészt
választottak az Akadémia
elnökének", aki történelmi
ismeretei és a szaktudoAz MTA köztestület
mányok által nyújtott segítségnek köszönhető en minMunkahelyek szerinti
denkinél jobban átlátta a
összetétel
rendszerváltás és a tudós
testület átalakulása miatt
Az MTA-ról szóló törvény az AkadémiAkadémiánkra leselkedő
át köztestületként határozza meg, amely
veszélyeket. Az ország és
„köztestületet akadémikusok, valamint a
a kutatóhálózat anyagi
tudomány olyan más képviselői alkotgondjaira utalva Göncz
ják, akik tudományos fokozattal rendelÁrpád röviden - és csak
keznek és tudományos tevékenységükigen kevéssé megnyugta.kel a magyar tudomány feladatainak
tóan - annyit mondott:
megoldásában részt vesznek."
„most a közgazdászok az
Az Akadémia Alapszabálya szerint a
els ők, de utánuk rögtön
tudományos fokozattal rendelkezők azÖnök következnek!".
által válhatnak köztestületi taggá, hogy
A miniszterelnök levele,
tagsági szándékukat az illetékes tudosajnos, csak kevéssel jámányos osztálynak bejelentik.
rult hozzá a hangulat ünAz MTA májusi közgyű lésére tetszenepélyességének fokozátő s kiadvány jelent meg a köztestület
sához. Bár említést tett artagjairól, az MTA Kutatásszervezési Intézet munkatársai készítésében, Tolnai
Márton szerkesztésében. A kötet első
Érdektelenség
része az MTA-ról szóló törvényt, az MTA
Az MTA májusi közgyűlésének első napján, az ebédszünet
Alapszabályát és az Akadémiai Ügyrenután, került sor a tavalyi költségvetési beszámoló és a jövő
det közli egységes szerkezetben, majd
év költségvetési irányelveinek elfogadására. Ekkor némi bitöbb mint 250 oldalon keresztül osztázonytalankodás érzödött, a közgy űlés délelőtti ülésének kölyonként, bizottságonként a 7030 közzel 315 résztvev ője közül igen sokan nem tértek vissza az
testületi tag adatait.
ebédszünetr ől, a közgy űlés délutáni létszáma nem érte el a
A bevezetőben a köztestület összeté190 f őt sem.
telére talált adatokat használtuk fel az
Az MTA-ról szóló törvény 12. bekezdése szerint „A közalábbi táblázathoz:
gyű lés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több, mint a fele jelen van." Eszerint 240 fő jelenléte
A köztestületi tagok
jelenti a határozatképességet. A közgy űlés levezető elnökémunkahely szerinti összetétele:
nek kérésére jogász akadémikusok értelmezték a törvényt,
Munkahely
fő
majd a jelen levő akadémikus és köztestületi tagok 181 igen,
egyetem
2 868
4 nem szavazatával a közgyű lés úgy döntött, hogy szavazni
f ő iskola
225
fognak a költségvetési beszámolóról, és az 1997. év költségMTA kutatóintézet
914
vetési irányelveirő l.
MTA támogatott kutatóhely
104
(A költségvetési beszámoló 173, az irányelvek 151 igen
egyéb kutatóintézet
204
szavazatot kapott.)
egészségügyi intézmény
436
Eddig a történet, ami sokak szerint, talán, szót sem érdeközgy ű jtemény
373
mel. Számomra azonban elgondolkodtató. Mi az oka annak,
kormányszerv, önkormányzat 155
hogy a 480 akadémikus és köztestületi küldött közül alig 190
vállalat, vállalkozás
373
tartotta fontosnak, hogy véleményt nyilvánítson az Akadémia
egyéb
380
számára fontos költségvetési kérdésekről. Nem arról van-e
nyugdíjas
998
szó, hogy a költségvetés kapcsán sok kutató úgy véli, ez a
összesen
7 030
kutatóintézetek ügye?
A kutatói társadalom mennyire tartja saját ügyének az AkaÖrvendetes, hogy a gykormányszervek,
démia problémáit, erőfeszítéseit? Érdekes lenne tudni, hogy
önkormányzatok munkj
ában csupán 30
a délután is kitartók között milyen volt az MTA kutatóhelyeszázalékkal kevesebb tudós tevékenyken, illetve egyéb kutatóhelyeken, a felső oktatásban dolgokedik, mint a főiskolákon.
zók aránya. Vajon a választott köztestületi küldöttek hány
A Köztestület létszáma a 300 akadészázaléka érezte kötelességének a részvételt?
mikussal együtt 7030 fő . Az MTA közMásrészt ha az Akadémia közgyűlése ilyen könnyen „átlégyűlésének tagjai a hazai akadémikupi", illetve sajátosan értelmezi a határozatképesség fogalsok, valamint a tudományos fokozattal
mát, várható-e, hogy a következő szavazásnál (amikor nem
rendelkezők közül titkos szavazással választott 200 képviselő. (A 70 évnél fiataszemélyi kérdésekről döntenek, és még a TV sincs jelen)
labb hazai akadémikusok száma a törtöbb küldött lesz? Hol van az az alsó létszámhatár, amelynél
vény szerint nem haladhatja meg a 200
a jelenlevők és a jogász akadémikusok sem érzik helyesnek
főt.) A Közgyű lés létszáma jelenleg 483
a szavazást?
fő (17 képviselőt akadémikussá válaszAz elnöki tanácsteremben ülve arra gondoltam, hogy az
tottak), ami komoly helyproblémát jelentAkadémia méltóságát a hétförő l csütörtökre halasztott szavahetne, ha valamennyien jelen lennének.
zás jobban szolgálta volna. (Azóta kiderült, a szervezők is így
Egészségügyi problémák, külföldi utak
gondolták, mert csütörtökön „megerősítő új szavazást" tartotazonban mindig vannak, még a közgyű tak ezekről a kérdésekről.)
lés ideje alatt is.
R.M.

R.M.

Mert:
a a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer átalakulás előtt áll, mert
egyre nő az aktív dolgozók és a nyugdíjasok aránya (az aktív
dolgozók száma a munkanélküliség megjelenésével drasztikusan
csökkent, a következő években válnak nyugdíjkorúvá a „Ratkó
gyerekek")
a nyugdíjpénztárba befizetett összeg 50 százalék adókedvezményt élvez
a befizetett összeg egyéni számlán gyű lik, a nyugdíjkor elérésekor járadék formájában, vagy egy összegben a befektetési hozammal megnövelve adómentesen felvehető, vagy örökíthető
ha a munkáltató tagdíj-hozzájárulást fizet a munkavállalója
számlájára, a befizetett összeg TB és nyugdíjjárulékmentes, az
állami költségvetés külön alapot képzett a munkáltatói befizetések
támogatására.

Miért a Heller Farkas Nyugdíjpénztárt ajánljuk?
Mert:
a belépési díj 500 Ft
a legkisebb, havonta fizetendő összeg 500 Ft, ami tetszés
szerint változtatható
* a Heller Farkas Nyugdíjpénztár közalkalmazottak és köztisztviselők, valamint családtagjaik nyugdíjpénztáraként működik
• 1995. novemberi létszáma 1234 fő volt, 1996. április havi
létszáma 7200 fő
• jelenleg többek között az APEH, a PM, a VPOP, a KSH, a
Külügyminisztérium, az Akadémia, az Állami Számvev őszék, a
Közlekedésfelügyelet, a Mű velő dési és Közoktatási Minisztérium,
a Miniszterelnöki Hivatal, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium,
a Belügyminisztérium, a Szerencsejáték Felügyelet, az Energia
Hivatal, a KERMI munkavállalói a tagjai
számláját a Creditanstalt vezeti
vagyonát a Creditanstalt Értékpapír Rt. állampapírokba fekteti
(Creditanstalt Brókercég 1995-ben az év brókercége volt)
,5 a pénztár vagyona 1996. áorilisban elérte a 160 millió forintot
a pénztár igazgatótanácsának elnöke a Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség elnöke, Michalkó Péter
100 eFt alatti befizetés 90%-a az egyéni számlán gyű lik, 8%
működési költség, 2% likviditási alapra kerül
100 eFt feletti befizetés 95%-a egyéni számlán gyű lik.

Megfordulhat a trend!

Vendégünk volt
az Akadémia főtitkára
Keviczky László akadémikus, az MTA főtitkára elfogadta a
TUDOSZ meghívását, és április 18-án tájékoztatást adott a
Titkárok Tanácsának a kutatóhálózat aktuális problémáiról, és az ezek megoldására tett erőfeszítésekről.
A közalkalmazotti illetményekrő l
szólva a főtitkár azt hangsúlyozta,
hogy a közalkalmazotti jogviszony
és bértarifa nem illik az értelmiségnek arra a rétegére, amelyik a kutatóhelyeken és a felsőoktatásban
dolgozik. Egyelőre azonban még a
Közalkalmazotti Törvény alapján
kell erőfeszítéseket tenni a jövedelmek növelése érdekében, és ezen
a téren szerinte a szakszervezetek
vannak kulcsszerepben. A f őtitkár
a maga részérő l ehhez minden lehetséges támogatást megad a szakszervezeteknek, és egyben megköszöni nekik azt a segítséget, amit
esetenként az Akadémia gondjainak megoldásához nyújtanak.
Az akadémiai kutatóhálózat legnagyobb problémája az - és ezt
munkavállalóként, szakszervezeti
tisztségviselő ként mi is naponta
tapasztaljuk - hogy az intézetek
m űködési költségeinek csak mintegy 50 százalékát fedezi az állami
költségvetés. Összehasonlításképpen: külföldön ez a hányad 70-90
százalék, ez alatt senki nem vállalkozik intézet-menedzselésre. A
drasztikus csökkenés az intézetek
finanszírozásában 1991 és 1993
között ment végbe, és 1994-95-ben
is csak a csökkenés meredekségének enyhítését lehetett elérni. A támogatások csökkenését követő harmadik évben azonban már bekövetkezik az eredményesség csökkenése is, ezért most és a következő két-három évben elkerülhetetlen
ennek az irányzatnak a megállítása és ellenkező jére fordítása!
Ahhoz, hogy az intézethálózat elérje a minimálisan szükséges 70
százalékos költségvetési támogatást,
1,5 milliárd forint többlettámogatásra van szüksége 2-3 éven belül. Ez
megegyezik azzal az összeggel,
amelyet 1991-tő l elvontak, és ma
már ez is csak a 70 százalékos szinthez elegendő. A főtitkár úgy ítélte
meg a helyzetet, hogy most van meg
a realitása a kezdeményezésnek, és
ezért az Akadémia vezetésének
ebben az évben kell maga elé tűznie azt a célt, hogy politikai döntést
érjen el a kormányzatnál a finanszírozási trend megfordítása érdekében. (Az azóta lezajlott MTA Közgyűlésen már ennek megfelelő módon fogadták el az Akadémia és intézményhálózata jövő évi költségvetési tervét.)

A főtitkár azt is érzékeltette, hogy
önmagában a több pénz nem fogja
megoldani az intézetek problémáit,
változtatni kell a menedzselés módszerein is. Ha nem akarunk „fűnyírást" és „egyenlősdit", akkor ezekkel a belső reformokat kell szembeállítani. Látni kell, hogy az alulfinanszírozottságnak a gyökere az,
hogy szinte mindenből bér lett. Az
intézetek fele a tönkremenés felé
tart. Nem a kutatói létszám csökken
drasztikusan, hanem a kutatóintézetek infrastruktúrája hanyatlik tragikus gyorsasággal. A belső reformoknak ezért arra kell irányulniuk,
hogy az intézményhálózat együttesen, de az intézetek - amelyek önálló jogi személyek! - külön is megtalálják a gazdálkodásnak azokat
az adekvát formáit és eszközeit,
amelyek segítségével a siker reményében nézhetnek szembe a magyar gazdasági helyzetbő l adódó
kihívásokkal.
A kutatóintézetek most lezajlott
felmérése alapul szolgálhat a valódi változások elősegítésére, az indokolt döntések meghozatalára. Az
egyetemi kutatóhelyeknél a múlt
évben végigvitt reformok bizonyítják, hogy lehet különbséget tenni,
lehet és kell honorálni a változásokat. Ellenkező esetben a lemaradás az alternatíva - ezzel a konklúzióval fejezte be tájékoztatását a
főtitkár.
A Titkárok Tanácsára láthatólag
nagy hatást gyakorolt a fötitkár nyíltsága, és a problémák megoldására vonatkozó elképzelése. Érezhető volt, hogy a közkeletű felfogáshoz képest meröben más nézőpontból kaptak képet az intézethálózatról, de ennek feldolgozására, megértésére, a saját vélemények kialakítására még időt, és többoldalú véleménycseréket kell szánni. A fötitkár támogatást kért a közérdek ű reformok véghezviteléhez és a finanszírozási trend megfordítását biztosító politikai döntés eléréséhez.
Amit a TUDOSZ tisztségvisel ői kérnek, az az együtt gondolkodás és a
véleménynyilvánítás lehetőségének
fenntartása. A főtitkár látogatása a
TUDOSZ-ban azt példázza, hogy a
kölcsönösség mindkét oldalú kérést
teljesíthető vé teszi.
Bürger Gábor
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Tisztességes piaci magatartás
a könyvszakmában
A valóban reprezentatív fesztiválok kiváló alkalmat teremtenek arra,
hogy az adott terület időszerű kérdéseit megvitassák. Nem kivétel ez
alól a könyvszakma sem. Tavaly a
II. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon az általános forgalmi adó
volt a téma, idén a tisztességes
üzleti magatartásról, a piaci verseny
szabályairól, illetve arról tanácskoztak a nemzetközi szeminárium
résztvevői, hogy milyen lehetöségeik vannak a szakmai egyesüléseknek a tisztességes kiadói magatartás kialakításában.
Már a bevezetőből kiderült, hogy
téved, aki azt gondolja, hogy a tisztességes piaci verseny sajátosan
magyar gond. Ivo Zelezny (Cseh
Köztársaság) elő adásában beszámolt arról, hogyan ment tönkre az
ottani könyvszakmai szervezet,
nagy adósságot hagyva maga után.
Csehországban is rengeteg az új
kiadó, jelenleg 6000 van regisztrálva. Ezek közül 500 mű ködik, és
mindössze 10 ad ki évente 100
könyvnél többet. Sok a visszaélés,
de a perek évekre elhúzódnak.
Kevesebb kültöldi tőkével rendelkeznek, mint Magyarország.
lan Taylor, az Egyesült Királyság
kiadói egyesülésének egyik vezető je szerint csak az együttes kiadói-
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könyvkereskedő i szövetség életképes. Erő s a diszkontkényszer, sok
a könyvklub. Az elő adó irigységet
keltett a hallgatókban az 1993-as
kolumbiai kiadói törvény ismertetésével, amely 20 évi adómentességet, klíringkedvezményeket, nullakulcsos áfát és egyéb állami támogatásokat biztosít a kiadóknak.
Az NSZK-beli Klaus G. Saur előadásában megemlítette, hogy a
német könyvszakmát irányító
Börsenvereint annak idején egy
Bécsb ő l Lipcsébe telepedett magyar könyves alapította. Fő leg e
szervezet tevékenységét ismertette, amely többek között tulajdonosa
a frankfurti könyvvásárnak és a
német nemzeti bibliográfiának is.
Egyébként, ami a mai viszonyokat
illeti, Németországban az este 6
óráig feladott könyvrendelés másnap reggel megjön a nagykereskedő tő l.
Zentai Péter László, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztő k
Egyesületének elnöke — aki a tanácskozást vezette —, az előadások kapcsán szólt a joggyakorlati
problémákról, a piacot biztosító
megállapodásokról. A különböz ő
országok szakmai társulásainak és
kamaráinak irányítói ugyanazokkal
a problémákkal küszködtek, vagy

küszködnek, és más-más megoldási javaslatokat terjesztettek a könyvesek elé. A kérdés az, miként mű ködhet a piac korlátozás nélkül, tiszteletben tartva a vállalkozás szabadságát, de ugyanakkor betartva
a nemzetközi és belföldi jogi elő írásokat, az évszázados szakmai
normákat.
Több kiadó képviselő i kértek szót
ezután, akik fő leg kérdéseket intéztek az előadókhoz. A válaszokból
kiderült, hogy a német könyvkiadás
(évi 700 ezer címmel) nemcsak
Európában első , hanem az Egyesült Államokat is lehagyja.
Néhányan felvetették egy új versenyszabályzat és egy kamara lehet ő ségét. Zentai szerint is azt
mutatják a nemzetközi tapasztalatok, hogy azokban az országokban
sikerül előrelépni, ahol az egyesüléseknek kamarai jogaik vannak.
Az MKKE többéves küzdelem után
a fesztivál zárónapján írt alá együttmű ködési megállapodást a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, és remélhetőleg rövid idő n belül
önálló tagozatként működhet.
Az MKKE tagjai az 1992-es versenyszabályzat szellemében hamarosan átfogó könyvszakmai megállapodás tervével állnak elő. A dokumentum azt célozza, hogy csak
olyan piaci szereplőkkel létesüljön
kapcsolat, amelyek betartják a nemzetközi és hazai törvényeket, az
adójogszabályokat. Csak így lehet
biztonságos és kiszámítható piacot
teremteni.

Gratulálunk
Az MTA CLVIII. közgy ű lésén Kosáry Domokos elnöki megnyitóját és Göncz Arpád köztársasági elnök üdvözlő beszédét követ ő en a hagyományoknak megfelel ően átadták
az akadémiai kitüntetéseket.
Az idén az MTA elnöksége az Akadémiai Aranyérmet BORZSÁK
ISTVÁN akadémikusnak adományozta a római irodalom, az ókori
történetírás és az ókori mű velő dés továbbélésének kutatása terén
elért kimagasló, nemzetközileg is nagy elismeréssel övezett tudományos eredményeiért.

Akadémiai díjban részesült:
PLÉH CSABA (II. o.)
HATVANI LÁSZLO (III. o.)
DIÓFÁSI LAJOS (IV. o.)
LIGETI ERZSÉBET (V. o.)
MAHUNKA SÁNDOR (VIII. o.)
HALMAI PÉTER (IX. o.)
VOROS ATTILA (X. o.)
és FAIGEL GYULA, PEKKER SÁNDOR, TEGZE MIKLÓS (Xl. o.)

Megosztott akadémiai díjat kapott:
BUKY BÉLA, GERSTNER KÁROLY, S. HÁMOR ANTÓNIA,
HEXENDORF EDIT, HORVÁTH LÁSZLÓ, ZAICZ GÁBOR (I. o.)
valamint HORVÁTH TIBOR, HALÁSZ SÁNDOR, LÁRÁR JÓZSEF, HUNYÁR MÁTYÁS, CSÖRGITS FERENC (VI. o.)
HOLLÓSI MIKLÓS, HUDECZ FERENC (VII. o.)

Akadémiai Újságírói Díjban
HERCZEG JÁNOS (Élet és Tudomány főszerkesztő je) és
LOVAS GYÖRGY (a Magyar Televízió szerkesztő riportere)
részesült.
Gratulálunk'
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ILO-konferencia
Szófiában
Az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet, 18 volt szocialista ország
szakszervezeti képviselő inek részvételével háromnapos szemináriumot tartott a szakszervezeti oktatásról Szófiában.
Az új oktatási rendszer mindenütt
akadozva működik, a szakszervezeti oktatókat többségében nyugati
partnerek támogatásával képzik ki
- állapították meg.
A holland szakszervezetek képviselői beszámoltak a román szakszervezeti trénerek képzéséről, az
osztrák OGB oktatási felelőse pedig arról az együttmű ködésről beszélt, amely a magyar konföderációkkal alakult ki. Évente 1200 szakszervezeti tag kap intézményesített
formában folyó fels őfokú képzést
svájci támogatással, Bulgáriában,
emellett mű ködik egy bolgár-amerikai trénerképző egyetem is. Oroszországban a taglétszám alapján
meghatározott számú hallgatót
küldhetnek a szakszervezetek az
egyetemekre, akik ingyen tanulhatnak.
A Holland Keresztény Szakszervezet előadója bemutatott egy játékot, amit már 8 éve alkalmaznak a
vállalati működés szimulálására. A
kockajáték során számtalan szituciós játékon keresztül nyernek ismereteket a munkavállalók.
A Nemzetközi Munkás Szakszervezet elő adója már a jövő század
oktatási formáiról beszélt, amelyekben az INTERNET fontos szerepet
kap.
A multinacionális vállalatok hatásával foglalkozó előadás kiemelte,
hogy a térségben a multik befektetése első sorban Magyarországra,
Lengyelországra és Csehországra
irányul, ennél kisebb mértékben
Szlovéniába, Észtországba. Részletes összefoglalót hallottunk arról,
hogy milyen kedvező és kedvezőtlen hatásokra kell számítani a munkavállalóknak és szakszervezeteiknek a multinacionális nagyvállalatok megjelenésével.

Mit tartalmaz
a távolléti díj?
A Munka törvénykönyvének legutóbbi módosítása bevezette a távolléti díj fogalmát. A munkavállaló
részére a szabadság idejére távolléti díj jár (Mt. 151.§). A távolléti díj
az érvényes alapbér és rendszeres
bérpótlékok, valamint a túlmunka
miatti kiegészítő pótlék együttes
összegének a távollét idejére számított átlaga. A távolléti díj a közalkalmazottaknál az alapbért és a

rendszeres bérpótlékok (nyelvpótlék, veszélyességi pótlék, vezető i
pótlék, kollektív szerző dés szerint
adható pótlékok, illetve a kormányrendeletben elő írt tudományos pótlékok) összegét jelenti. A szabadság idejére, tehát, a dolgozót
ugyanaz a bér illeti meg, mintha ez
idő alatt dolgozna.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása a Magyar Közlöny
31. számában (1805. oldal) jelent
meg.

Informatika
a Felsőoktatásban '96
országos konferencia
Az 1993-ban megrendezett Informatika a Felsőoktatásban konferencia zárónapján a szervező bizottság
úgy gondolta, hogy két-három évenként meg lehet rendezni egy felsőoktatási, szélesebb profilú, több
témakört átfogó informatikai rendezvényt. Az elmúlt konferencia sikere,
a közben történt változások és a
szakmai közvélemény igénye alapján a debreceni kollektíva szívesen
vállalta fel, hogy aktívan részt vesz
a következő rendezvény szervezésében és lebonyolításában, melyhez az NJSZT és a HUNINET széles körű szakmai és szervezési támogatást nyújt.
Az informatikai társadalom építése, a modernizációs program, a
nemzeti informatikai stratégia kezdeményezés, a nemzeti információs infrastruktúra fejlesztés mind
olyan nemes és a világ fejlő dését
tekintve hasznos és szükséges kezdeményezés, program, amelyben a
felsőoktatási intézmények oktatási,
kutatási-fejlesztési tevékenységeinek fontos szerep jut.

Networkshop '96 NIIFP
konferencia
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIFP)
keretében már négy alkalommal
megtartott, egyre sikeresebb
Networkshop konferencia 1996-ban
az Informatika a Felső oktatásban
konferenciával párhuzamosan keA
rül
megrendezésre.
Networkshopot hagyományosan
valamelyik vidéki felsőoktatási intézménnyel karóltve szervezzük. A
közös konferencia rendezésének
két oka van. A NIIFP 1996 tavaszán aktívan közreműködik a hetedik JENC (Joint European
Networking Conference) megszervezésében, amely miatt a szokásos tavaszi megrendezés nem célszerű. Másrészt a felsőoktatási szféra igen nagy fogyasztója a hálózati
szolgáltatásoknak, és eddig is nagy

szerepet vállalt a Networkshop ren- tak 1996 első negyedévében, 9,4 tettel csak külső segítséggel képes
százalékkal kevesebbet, mint egy saját, illetve eltartottainak létfenndezvényeken.
évvel korábban. A bruttó átlagkere- tartásáról gondoskodni". A beiskoa negyedévben 40.369 forint volt lázási és az üdülési segély nem
set
Középszint ű
a megfigyelt körben, 18,1 száza- számít szociális segélynek. Ezek
lékkal több az elő ző év azonos idő - továbbra is adhatók a gyermekekmegállapodás
szakánál. A nettó átlagkereset nek, de a kifizető nek 40% adóelőA Szószóló elő ző számában kö- 27.188 forintnak felet meg, ami 15,5 leget kell ebbő l is levonnia, a gyezöltük azt a bértáblatervezetet, százalékkal magasabb a tavalyinál. rekeknek pedig adóbevallást kell
amely bevezetését az ÉSZT java- A fogyasztói árindex ugyanezen készíteniük. Emellett a 0 százalésolta az Innovációs Ágazati Kollek- időszak alatt 27,6 százalékkal nőtt, kos adósáv megsz űnt.
Továbbra is megmaradt az a letív Szerző dés módosításaként. A vagyis az e körben foglalkoztatothetőség, hogy a társadalmi szerveKSZ módosítására sor került, ezt tak keresetének reálértéke 9,5 szá- zett ől évi egy alkalommal kapott
bizonyítja az alábbi megállapodás. zalékkal csökkent — állapítja meg tárgyjutalom 5.000 Ft értékig adóAz Innovációs Ágazati Kollektív a Központi Statisztikai Hivatal leg- mentes. A tárgyjutalom fogalmát az
Szerző dést aláíró munkavállalói frissebb jelentése.
adótörvény nem tartalmazza.
érdekképviseleteket reprezentáló
Adómentes természetbeni juttaÉrtelmiségi Szakszervezeti Tömö- Adómentes
tásnak minősül továbbra is a Nemrülés (ÉSZT) vezetői: Dr. Kuti Lászzeti Üdülési Alapítvány által adott
kedvezmény, és a nyugdíjba vonuló, a Tudományos és Innovációs a szociális segély
láskor a munkáltató által természetDolgozók Szakszervezetének elnöA gazdasági felelősök figyelmét
ke és az ÉSZT soros elnöke, Géczy felhívjuk arra, hogy az idén adó- ben adott ajándék 10.000 Ft-ig,
valamint az állami, egyházi ünneTagozat
Innovációs
Géza, a Vasas
mentesen adható szociális segély
elnöke, és Zawadil István, a Vasas annak, aki szociálisan rászorult, pek vagy családi események alkalInnovációs Tagozat titkára, valamint vagyis „vagyoni viszonyaira tekin- mából évente háromszor adható
ajándék 500 Ft-ig.
a munkaadói érdekvédelmi feladatokat ellátó Magyar Innovációs SzöAz Országgy ű lés törvényt
A TUDOSZ ELLA
vetség képviselői: Dr. Pakucs Jáhozott a Honfoglalás 1100.
és EMAIL számai
nos elnök, és Jaczina István ügyÉvfordulójának Emléknapjávezető titkár 1996. április 25-én
ELLA: 2979
mely 1996. augusztus
ról,
hivatalos tárgyalást, illetve egyezEMAIL:
19-e lesz. Az emléknapot
tetést folytattak.
nyilvánappá
h2979tud@ella.hu
munkaszüneti
1. Az érdekegyeztetés során a
nította.
felek kialakították javaslataikat az
telefonszám: 138-4287
1996. évi minimálbérre, valamint az
1996. évi keresetnövekedés mértékére.
A munkaadók vitatva a szakszervezeti igényeket, végül is 16.900
Ft/hó minimálbért, illetve min.
A felsőoktatás képzési támogatása reálértékben 65 száza16-18 százalékos 1996. évi alaplékra, a fels őoktatási kutatásé és fejlesztésé (K plusz F)
bér-növekedést, valamint min. 20
pedig 35 százalékra csökkent 1989 és 1995 között. Ugyanszázalék átlagkereset-növekedést
akkor a csökkenő ráfordítások hatékonyabb felhasználásáfogadtak el. Az ágazati minimálbér
köszönhet ően a fels őoktatási tudományos kutatás és
nak
az országos szinten megállapított
fejlesztés aránya, illetve teljesítménye jelentő sen növekeminimálbért 16,5 százalékkal meghaladja.
dett a hazai K plusz F szférán belül - mondta Magyar Bálint
2. Az egyeztetés során a felek
m ű vel ődési miniszter.
megállapodtak, hogy kiemelt jelentőségű nek tekintik az ágazati szinK plusz F ráfordítás reálértékben szerint 2, illetve 2,5 milliárd forin
tű egyeztetéseket, és ennek érde- a felére, a GDP 2 százalékáról egy közötti összeg jutna az említett cé
kében
százalék alá csökkent. A miniszter lokra. A minősített oktatók és a leg
mindkét oldalon megvizsgálják a ezzel összefüggésben példaként alacsonyabb képzési normatíva há
középszintű megállapodásban részt megemlítette, hogy Japánban a romszorosának szorzata alapján kivevők körének bő vítési lehetőségét, GDP 3,2 százalékát, az USA-ban számított támogatás révén ez, a
— együttesen lépnek fel az inno- és Németországban pedig több miniszter szerint, elkerülhető, hogy
vációs ágazati kollektív szerződés, mint 2 százalékát fordítják kutatás- évenként újra és újra érdekérvényeilletve a bérmegállapodások egész ra és fejlesztésre. A továbbiakban sítő költségvetési alkuknak essen
ágazatra történő kiterjesztése érde- rámutatott: az eltelt időszakban az áldozatul a K plusz F finanszírozákében a Munkaügyi Minisztérium, egyetemek erejükön felül próbálták sa. Ismertetése szerint, a szóban
megő rizni a kutatói helyeket. En- forgó támogatás felét a tudományos
illetve a kormány felé,
— „ aktualizálják" az 1994-ben nek eredményeként a felsőoktatási teljesítményi mutatók arányában
aláírt innovációs ágazati kollektív kutatólétszám alig változott, jelen- osztanák fel az intézmények között,
míg a fennmaradó rész pályázat
szerződést, illetve egyes kérdése- leg 14 ezerre tehető .
Magyar Bálint a finanszírozásról útján lenne elnyerhető.
ket újratárgyalnak.
Ujságírói kérdés kapcsán a mielmondta, hogy az MKM költségvetésében évente jóváhagyott 170 niszter kifejtette: az úgynevezett
Létszám és kereset millió forint körüli kutatási előirány- „agyelszívás" megakadályozására
zat még a tantárgyfejlesztés szem- az MKM arra törekszik, hogy olyan
1996 első
pontjából fontos kutatási témák tá- kutatási megállapodások születhesmogatásához is kevés. Ezzel össze- senek a fejlett országokkal, amenegyedévében
függésben rámutatott, hogy felsőok- lyek alapján kihelyezett kutatásoA tíznél több dolgozót foglalkoz- tatási törvény módosításáról szóló kat lehetne végezni Magyarorszátató gazdálkodószervezeteknél és kormányjavaslat olyan speciális nor- gon, így nem kell tudósainkat exa költségvetési intézményeknél matívát ír elő a felsőoktatási kutatás portálni.
(MTI)
együttesen 2.549.000 főt alkalmaz- és fejlesztés támogatására, amely

A felsőoktatási kutatás helyzete

SZÓSZÓLÓ
1996. MÁJUS
AKADÉMIAI KÖZGY ŰLÉS '96
(Folytatás az 1. oldalról)
don csökken, aminek oka a támogatás kritikus mérték ű zsugorodása. Míg 1993-1994 folyamán a kormányzatnak módjában állt egy többé-kevésbé értékmegőrző nominális forrásbő vítés, 1995-re a természettudományokban az OTKA-támogatás abszolút értékben is csökkent. Sajnos, az OMFB által kezelt
mű szaki fejlesztési alap is egyre
csökken. Itt az ok kettős: egyrészt
az intézetek többsége nem, vagy
csak nehezen kapcsolódik mű szaki fejlesztési feladatokhoz, másrészt
a kutatóintézetek jelentő s része
nem képes teljesíteni a visszafizetési kötelezettséget.
Hasonló problémák vannak a
kutatói bérezés területén is, és a
jelenlegi gazdasági szabályozás
szinte minden területen sújtja a
tudományos kutatást. "A kormánynak fontosabb a bankkonszolidáció,
mint a tudomány" - összegezte kissé keserű en a helyzetet a főtitkár,
bár azt is hozzátette, hogy örvendezni ugyan nincs okunk, de azért
még korai temetni a kutatást.
A főtitkár beszámolt még a kutatóhálózat szerkezetének korszerű sítésére irányuló tevékenység állásáról. A hatékonyabb működés érdekében az előterjesztés szerint a
következőkre van szükség:
— azon tudományos értékek felmérésére, amelyek megtartása feltétlenül indokolt az akadémiai kutatóhálózaton belül, figyelembe
véve a tudományterületi arányokat,
illetve az egyes tudományterületeken belül esetenként elkerülhetetlen arányváltozásokat
— azon értékek felmérésére,
amelyek megtartása feltétlenül indokolt, de működésük feltételei más
tárcák keretei között kedvezőbbek
— fel kell mérni a felülvizsgálat
során a lehetséges és szükséges
szervezeti-szerkezeti változtatáso-

kat, és végrehajtásukat kezdeményezni kell, a kutatóhelyek alaptevékenységétő l távolabb álló feladatokat le kell választani, és önálló, a
költségvetéstől független szervezeti keretek közé kell helyezni.
A hétfő délutáni ülésre, sajnos, a
létszám 190-re fogyott, és a határozatképtelenség veszélye fenyegetett. Rövid zavarodottság után az
elnökség a jogász akadémikusokkal konzultálva kijelentette, hogy
lehet szavazni, megszavazottnak az
a javaslat tekinthető , amlynél az
igen szavazatok száma meghaladja a 242 szavazat 50%-át. Ezt a
javaslatot a jelenlévők többsége elfogadta, bár sokaknak kételyük támadt a szavazás törvényességét
illető en.
Az ülés ezután már gördülékenyen haladt. Nagy többséggel elfogadták a főtitkár beszámolóját a
tavalyi költségvetésrő l és előterjesztését a jövő évi költségvetés irányelveiről. A közgyű lési bizottságok
beszámolója sem váltott ki különösebb izgalmat, hiszen a bizottsági
elnökök közül csak két szóbeli kiegészítésre került sor. (A többieket
még a szünetben lebeszélték erről.) Érdekes színfolt volt Borzsák
István akadémikus, a Tudományetikai Bizottság elnökének szóbeli kiegészítése.
Az előzményekhez tartozik, hogy
az elmúlt évben az Akadémiai Törvény és az alapszabály új alapokra
helyezte a Tudományetikai Bizottság eljárási rendjét. Megsz ű nt a
Bizottság fegyelmi jogköre, és tudományetikai kérdésekben is jelentősen szűkült a hatásköre, csak „elvi
kérdésekben" való állásfoglalásra
jogosult. Konkrét ügyekben a Bizottság csak akkor járhat el, ha mind a
panasztev ő, mind pedig az etika
vétséggel vádolt személy írásban
bejelenti, hogy aláveti magát az
eljárásnak. A Bizottsághoz az új
szabályozás életbe lépése óta

Haditudósítás
Kutl László négy esztendeje vesz részt — az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörű lés képviseletében — az Érdekegyeztető
Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban
rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Kedves olvasóim, megint nehéz helyzetben vagyok. „Haditudósítást" kellene írnom az Érdekegyeztető Tanács plenáris
üléséről, pedig az elmúlt lapszámunk megjelenése óta ilyen esemény még nem volt. Ennek ellenére megpróbálom megoldani a
helyzetet. Hivatalos ÉT-ülés ugyan nem volt, de az oldalak képviselő i
több alkalommal is összejöttek nemhivatalos konzultációra, mintegy
előkészíteni a majd megrendezendő ÉT-t, sőt egyszer a miniszterelnöknél is volt egy konzultáció, folytatásaként egy korábban megtartott
hasonló eseménynek.
No, de mi is volt az a nagyon fontos téma, amelyről folyamatosan
konzultálunk, de még nem visszük ÉT elé? Ez nem más, mint az
érdekegyeztetés reformja. Szó esett továbbá a privatizációs bevételek kamatairól, valamint az államháztartási reform pillanatnyi helyzetérő l is. De miért nem volt ÉT-ülés? A válasz erre egyszerű: nem volt
megfelelő en előkészítve egyetlen téma sem.
Mindenekelőtt az érdekegyeztetés reformjról tudósítanék. Nem új
téma, hiszen már korábban is írtam erről, mikor is egy minisztériumi
találkozáson mélyen magunk alatt szerepeltünk. Most ez nem ismétlődött meg, mivel oldalülésen tisztességgel fölkészültünk a találkozóra, ahol mindhárom oldal képviselőinek a jelenlétében tárgyaltunk a
Munkaügyi Minisztériumban. De miért is fontos az érdekegyeztetés
megújítása? Mert nem mennek jól a dolgok, sehol sem és most az
a kényszerképzet alakult ki (nem szokatlan Magyarországon), ha
megreformáljuk a rendszert, akkor viszont minden jól fog menni.
Véleményem szerint, az érdekegyeztetés rendszerét nem reformálni, hanem működtetni kell. Méghozzá annak minden szintjén a megfelelő színvonalon. Minden szinten úgy, hogy azt a résztvevők komolyan vegyék. Ismerjék saját szerepüket, és elhiggyék, hogy az adott
szinten nekik kell meghozni a döntéseket. Ha a továbbiakban is az
történik, ami eddig, hogy „föntről" várják a csodát, s ezért a problémák megoldását továbbra is tologatják felfelé, akkor a legcsodálatosabb reformlépések végrehajtása után is ugyanaz marad a helyzet,
mint eddig volt.
Még a vállalati, intézményi problémák is az ÉT, illetve a KIÉT elé
kerülnek, amitől azok ugyan nem oldódnak meg (de hogyan is tudnának megoldásokat ajánlani azok, akik nem ismerik közelrő l az
adott problémát), a makroszintű érdekegyeztetés munkáját viszont
ellehetetlenítik, már csak azzal is, hogy a tárgyalásokon mindenki
jelen akar lenni, pedig egy érdekegyeztető tárgyalás sohasem lehet
azonos egy tömegdemonstrációval. Itt bizalomra van szükség. Meg
kell bízni abban a néhány személyben (konföderációs képviselőben), akit „odaküldünk", vagy „odaengedünk"...
Mindez, természetesen, nem jelenti azt, hogy technikai megoldásokon, illetve az ÉT jogszabályi hátterén ne lehetne, vagy nem kellene
változtatni. Abban például mindhárom oldal képviselő i egyetértenek,
hogy az új alkotmányba bele kéne foglalni a háromoldalú érdekegyeztetés megerősítését és funkcióját. De ne tovább! Véleményem
szerint, nem itt kellene kidolgozni a részleteket. Hogy hol, abban már
a szakszervezetek között is vita van. Egyesek egy érdekegyeztetési
törvényben látnák a megoldást. Mások viszont — így jómagam is —
azt vallják, hogy nem jó, ha a parlament dönt az érdekegyeztetés
részleteiről, hiszen a képviselők nem élnek benne a folyamatokban.
Jobb lenne, ha az érdekegyeztetés résztvevői állapodnának meg

egyetlen panasz érkezett plágium
ügyében, amely teljesen megalapozottnak látszott. A bepanaszolt kutató azonban - előre megjósolhatóan - nem volt hajlandó az eljárásnak alávetni magát, söt egy gúnyos
hangú levélben sajnálatát fejezte ki
Borzsák akadémikusnak, hogy ilyen
hülyeségekkel kell foglalkoznia! Az
üggyel tehát a Bizottság nem tudott érdemben foglalkozni. Az előzetes aggodalmakat a tapasztalat
igazolta, és ezt a józan észnek és
az igazságérzetnek teljesen ellentmondó, ostoba szabályozás megváltoztatását feltétlenül kezdeményezni kell.
A jelenlévők tudomásul vették a
magyar tudománynak a helyzetérő l
a Parlament részére készülő beszámolója tervezetét, a kormánybeszámoló állását, valamint némi logikai kérdéseket feszegető vita után
elfogadták az Akadémia tisztségviselőinek választási rendjéről szóló
javaslatot. A jelenlévők délután fél
négykor már nem voltak hajlandók
a felvetett kérdésekről a vitát megkezdeni, ezért az ülést el kellett
napolni. A tisztségviselők megválasztása és a vita a terveknek
megfelelő en május 9-re maradt.
Az első napot összegezve: a tudományos közösséget szavaikkal
vagy levelükkel országunk vezetői
nem tudták megnyugtatni, de a részvétel és az önfegyelem szintjére a
közgyű lési küldöttek sem lehetnek
büszkék.
A Közgy ű lés negyedik napján,
május 9-én, került sor az Akadémia
tisztségviselő inek megválasztására,
amelynek rendjét már a megnyitó
napján elfogadták a küldöttek. A
Stefanovics István vezette jelölőbizottság mind az elnöki, mind pedig
a főtitkári posztra három-három jelöltet állított. Az elnökjelöltek közül
hiányzott Halász Béla akadémikus,
aki a jelöléstő l visszalépett. A jelölőbizottság a közgyűlési tagoknak
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1996. március 13-i keltezéssel küldte ki a javaslatát, amely ellen a kézhezvételtő l számított két héten belül, legalább 20 közgyű lési tag aláírásával lehetett észrevételeket
tenni, újabb jelölt állítását azonban
az ügyrend már nem teszi lehetővé.
A csütörtök délelőtti ülésen
Szelényi Iván akadémikus azzal a
javaslattal állott elő, hogy a Közgyű lés utasítsa el a jelölőbizottság
javaslatát, és most ne válasszon
tisztségviselőket. Erre inkább hat
hónap múlva kerüljön sor, amikor
mód lesz olyan listát állítani, amelyben megtalálhatók a természettudományos diszciplinák képviselői
is, „akik nélkül nem lehet reprezentatív a választék.' Zawadowski
Alfréd akadémikus a javaslatot támogatva hangsúlyozta, olyan elnökre van szükség, aki személyében
integrálni tudja a különböző tudományterületeket, nincs politikai
múltja és korábbi ideológiai kötődései.
Lovas István akadémikus felszólalásában dél-afrikai utazását idézte fel, amikor Johannesburg fekete
negyedeiben járt és egy épületet
látott, amelyen a „Boxing Academy
of Soweto" felirat díszelgett. Le is
fényképezte, és a képből több másolatot átadott Kosáry Domokos elnöknek. Lovas akadémikus a szokatlan javaslat támogatóit arra szólította fel, hogy „keressenek maguknak Kaliforniában valami hasonló
akadémiát, és inkább ott szórakozzanak."
Rövid, de heves vita után a közgyű lés tagjai túlnyomó többséggel
úgy döntöttek, hogy a javaslatot elvetik és mégis szavaznak a teljesen törvényes módon előállott jelölőlistáról. A zárt ülésen lefolytatott
szavazás eredményét délután 2-kor
hozták nyilvánosságra, amikor az
ülésen megjelent Horn Gyula miniszterelnök is. Amint azt a napi
sajtó már közölte, a közgyű lés elnöknek Glatz Ferencet, fötitkárnak
Keviczky Lászlót, alelnököknek

errő l, s ez mintegy megerősítésként kormányrendelet formájában
lenne kihirdetve. Erről azonban még sokat fogunk vitatkozni az elkövetkezendő hónapokban. (Remélem viszont, hogy közben az érdekegyeztetéssel sem állunk le.)
Az ÉT intézményi struktúráján is lehetne változtatni, hogy jobban
megfeleljen az igényeknek. Akár az is elképzelhető lenne, hogy az
ÉT önálló jogi személy legyen, adott esetben saját épületben (épületrészben) is működhetne, ahol a plenáris (akár a KIÉT-é is) ülések
megtartására megfelelő tárgyalóterem is rendelkezésre állna, s nem
kellene azt drága pénzért bérelni. Ahol az oldalaknak is meglenne
a megfelelő irodájuk és tárgyalójuk. így végre állandó helyen tárgyalhatnánk és nem kellene mindig a soros elnök szervezetének a költségeket állnia. Olyan állandó helyre, ahol megfelelő adatbázist,
könyv-, irat- és törvénytárat is ki lehetne alakítani, melyek segítenék
az oldalak munkáját, s ahol független szakértőket lehetne foglalkoztatni hasonló célból. S természetesen, az is elképzelhető, hogy az ÉT
szervezete élén állandó vezető, elnök vagy igazgató állna, akinek az
lenne a feladata, hogy az ÉT megfelelően működjön.
A másik fontos esemény az a találkozó volt, amikor is az ÉT oldalainak képviselői tárgyaltak a kormányfővel, s néhány miniszterével.
Mint már a bevezetőben is említettem, a konzultáció fő témája a
privatizációs többletbevételek kamatainak a felhasználása volt, amelyre
az oldalak már korábban tettek javaslatot (az ÉSZT javaslatát keretes írásunkban közreadtuk). Meghallgattuk a privatizációs miniszter
előterjesztését erről, s meglepődtünk... No nem azért, mert javaslataink oly mértékben megnyerték a kormány tetszését, hogy arra lehetett bazírozni a többletbevételek felhasználási stratégiáját, hanem
azért, mert a végösszeg jóval kisebb volt, mint amire az előzetes
információk alapján számítottunk, s véleményünk is csak érintőlegesen találkozott a kormány elképzeléseivel. A munkáltatóké egy kicsit
jobban. A válaszadás a szokásosnak megfelelő en zajlott, mi oldalvéleményt mondtunk, a munkáltatók egyénit.
Ezek után a pénzügyminiszter adott tájékoztatást az államháztartási reform pillanatnyi helyzetéről, s menetrendjéről. Azt örömmel
kellett hallanunk, hogy végre háttérszámítások is készülnek majd
(emlékezhetnek rá az olvasók, ezt már meglehetősen régóta kérjük!),
és azt is, hogy az egymás mellett elbeszélés helyett a nézetek és
érvek ütköztetésére lesz szükség. Megtudtuk: jobb kombinációra van
szükség az öngondoskodás és a szolidaritás között úgy, hogy az
előbbin lesz a hangsúly, és hogy minimum 15 éves programról van
szó, amelyből már néhány év eltelt.
Megismertük ezúttal a reform szükséges lépéseinek ütemezését,
és meghallgattuk a miniszterelnök kérését, hogy közösen értessük
meg a társadalommal, „hogy mirő l is van szó'. Igaz, ami igaz, erre
nagy szükség lesz, meg az is elengedhetetlen, hogy a kormány
végig együttműködjön velünk.
Ezek után harmadik napirendként a munkaügyi miniszter „vezette
elő" az érdekegyeztetés reformjának kérdéseit, lényegében ugyanazt, amirő l már az előző nap tárgyaltunk, s amiről már beszámoltam.
Majd berekesztettük az ülést és átadtuk a helyet a sajtó képviselőinek.
Az ilyen típusú konzultációkról azt kell mondanom, hogy elférnek a
tárgyalások menetében, sőt amióta vannak, mintha az ET normális
menete is javult volna (de lehet, hogy fordítva igaz), csak nem szabad azt hinnünk, hogy ez helyettesítheti az ÉT-t. Mint ahogy a konzultációt követően a nyilvánosság előtt nyomban elhangzott: „megállapodás született az Érdekegyeztető Tanácsban...'. Gyorsan megnyugtatok mindenkit, ez nem igaz. Megállapodás csak akkor születhet az Érdekegyeztető Tanácsban, ha az összeül, s a szabályoknak
megfelelően ott döntés születik. Egyébként csak az ÉT résztvevői
konzultálnak bizonyos kérdésekről, például egy esetleges későbbi
megállapodás érdekében.
Ci-t1

Harmathy Attilát, Michelberger Pált
és Vizi E. Szilvesztert, főtikár-helyettesnek Náray-Szabó Gábort választotta meg. A három alelnök
Michelberger Pál, Vizi E. Szilveszter, valamint Harmathy Attila lett.
A leköszönő Kosáry Domokos
akadémikusnak a hálás közgyű lés
nevében ékes latin nyelven fogalmazott diplomát adott át Halász
Béla akadémikus (Borzsák István
akadémikus fogalmazásában),
amelyben érdemeit méltatták. Horn
miniszterelnök rövid felszólalásában köszöntötte mind a leköszönő,
mind pedig az új elnököt, majd ígéretet tett a Közgyű lésnek, hogy a
kormány 2000-ig fokozatosan el kívánja érni, hogy az ország nemzeti
jövedelmének 1,5%-át fordítsák a
tudomány támogatására!
A tisztségviselők megválasztása
után rendben folytatódott a program szerinti vita az akadémiai bizottságok jelentéseiről, valamint a
tudós testület életét érintő kérdésekről.
Az igen izgalmasra sikeredett délelőtti szekció nyomán azonban
sokan még most is azon tanakodnak, milyen célt is szolgált Szelényi
Iván kétségtelenül nem ortodox javaslata, és tényleg olyan rosszul
áll-e Akadémiánkon a természettudományok szénája, hogy éppen egy
szociológus segítségére vannak
K. 8.
utalva?

Javaslat
a privatizációs
többletbevételek
felhasználására
Meggyőződésünk, hogy a privatizációs többletbevételeknek döntő en az ország gazdasági és társadalmi felemelkedését kell szolgálniuk, ebbő l következően megfelelő
részt kell belőlük a tudományos kutatásra és az oktatásra fordítani.
Ugyanis ez az a két „ágazat',
amelybe a befektetett összegek
hosszú távon és hatványozottan térülnek meg, elősegítik az ország
felzárkózását, és az Európai Unióhoz csatlakozását. Javítják a hazai
termelés versenyképességét, és
segítik a munkapiaci problémák
megoldását. E cél érdekében növelni kell a kutatási és innovációs
alapok összegét, valamint a közoktatás, szakoktatás és felsőoktatás
fejlesztésére szolgáló ráfordításokat.
A megfogalmazott cél elérése
érdekében javítani kell a kutatási
és oktatási intézmények információhoz jutási és információszolgáltatási esélyeit. Részben az informatikai rendszerek kialakításával, illetve a rendszerhez való hozzájutás,
rákapcsolódás támogatásával, részben a szak- és tankönyvkiadás támogatásával. Például ez utóbbi
célra elképzelhető nek tartjuk egy
pénzalap létrehozását.
Szükségesnek tartjuk az oktatási
kutatási intézményhálózat gazdaságosabb működtetését szolgáló beruházások, így például az energiafelhasználás csökkentését célzó
beruházások támogatását, pénzügyi
alapjainak megteremtését.
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SZÓSZÓLÓ

Alkotmánykoncepciók
És a munkahelyi (szakszervezeti) szervezkedéshez való jog
A rendszerváltás joggal érdemelte ki az alkotmányos jelző t. Paradox módon mégis az
Alkotmány állt kezdettől fogva a politikai viták középpontjában. Az átalakulás következetességének, a szocializmus örökségétől való elhatárolódás radikalizmusának szinte
fokmérőjévé vált az új alkotmány melletti kiállás. Ennek fényében felejtődni látszott az
a tény, hogy már 1987-ben elkezdődött egy olyan szakmai munka, amely a többpárti
demokrácia és a tulajdoni pluralitás alapértékeire kívánta helyezni az új alaptörvényt.
Ennek a terméke volt az 1989-es átfogó alkotmánymódosítás, amely voltaképpen felért
egy valódi alkotmányozással. Mindenesetre bár a formailag még mindig az 1949-es
„rákosista" alkotmány agyonmódosított mutánsával van dolgunk (amelyből mára ahogyan mondani szokták - csak annyi maradt, hogy „a fő város: Budapest"), tartalmi
igények is sürgetik az alkotmányozás folyamatát.
Hatályos Alkotmányunk bevezető je maga is kimondja: A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot
megvalósító jogállamba való békés
átmenet elősegítése érdekében az
Országgy űlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának szövegét a
következ ők szerint állapitja meg.
Mégsem arról van szó, hogy veszélybe kerülne az állam, vagy a
közjogi berendezkedés, ha a közeljövő ben nem születne meg az
új alkotmány. Sokkal nagyobb a
jelent ő sége annak, hogy egy új
alaptörvénnyel végleg meg lehet
szüntetni a még fennmaradt bizonytalanságokat, és ki lehet fejezni a
demokratikus berendezkedés közjogi stabilitását.
Abban, hogy végül is mi kerüljön
bele az új alkotmányba, többé-kevésbé konszenzus alakult ki. Nagyobb vitát váltott ki viszont az

eljárási technika
kérdése, magának az alkotmányozásnak a folyamata. Kik és hogyan
vehetnek részt az alaptörvény végleges szövegének a kialakításában? Abban ismét mindenki egyetértett, hogy ez nem lehet kizárólag
a pártok ügye, még kevésbé egyszerű en a parlamenti erő viszonyok, kisebbség-többség kérdése. De
hogy
a
különböz ő
extraparlamentáris tényezők, a parlamenten kívüli pártok, az érdekvédelml szervezetek, a tudományos közélet, a civil szerveződések, az egyházak és általában a
közvélemény mikor és hogyan kapcsolódjon ehhez a folyamathoz, az
már vitára ad okot.
A civilszervezetek - az alkotmánykoncepció közzététele után - máris
késő inek tartják a társadalom bevonását az őt érintő döntések meghozatalába. Kormányzati oldalról

viszont elő szeretettel hangsúlyozzák (legutóbb Gál Zoltán), hogy
európai integrációs tárgyalásainkra is kedvező hatással lenne, ha
lassítás nélkül, még ez a parlament
el tudná fogadni az új alaptörvényt.
A szakszervezetek bírálatai viszont
az eddigiekben nem annyira részvételük lehető ségeinek korlátozott
voltára irányultak, mint inkább a
koncepció hiányosságait veszik
célba. Ezek közül külön figyelemre
méltó az a kifogás, hogy a legújabb
elképzelésben szinte meg sem jelenik

a civil társadalom,
beleértve az érdekképviseleteket is.
Érdemes ebből a szempontból felidézni azokat a nem hivatalos alkotmánykoncepciókat, amelyek
érintették ezeket a kérdéseket.
Nem közismert, hogy már 1990
második felében az MTA Állam- és
Jogtudományi Intézetében (Sajó
András vezetésével) elkészült egy
alkotmánytervezet, nem a hatályos
alaptörvény kiegészítése és módosítása céljából, hanem egy teljesen
új alkotmány szövegtervezeteként.
Érdekes, hogy az érdekképviseleti
jogot kifejezetten a politikai jogok
közé kívánja sorolni, nem pedig a
gazdasági és szociális jogok körébe. Eszerint: Mindenkinek joga van
a békés egyesülés szabadságára
és a másokkal való egyesülés szabadságára, beleértve az érdekek
védelmét szolgáló szakszervezetek alapítását és a csatlakozást. Az
értelmez ő megjegyzés ehhez a
kérdéskörhöz azt is hozzáfűzi, hogy
a Tervezet sokkal inkább a foglalkozás és a hivatás választásának
szabadságát kívánja hangsúlyozni,
mintsem a munkához való jogot
deklarálni, ahogyan a szociális juttatások szempontjából is a határt a
lehet őségek jelentik.
A három évvel később elkészült

újabb, komplex alkotmánytervezet
Pokol Béla nevéhez f ű z ő dik. Az
általa felvázolt elképzelésben már
nem szerepelnek nevesítve a szakszervezetek, az alapjogi struktúrája
is egyszerű bb a Jogtudományi Intézetinél. Általánosságában kívánja csupán rögzíteni: mindenkinek
joga van arra, hogy az egyesületi
jog alapján szervezeteket létrehozzon, vagy azokhoz csatlakozzon.
(Ehhez képest viszont feleslegesnek tű nik - sőt: tautológiának - az a
további kijelentése, miszerint a politikai pártok alapitása és m űködése szabad.)
Az egyéni alkotmánytervezetek
sorában ez év elején jelent meg
Maczó Ágnes kísérlete (bevallása
szerint: családi vállakozásának
eredménye), amely szerint - a
Szentkorona-tan értelmében - az
egyéni és kollektív jogoknak az a
rendeltetése, hogy gyakorolhassák
azokat Isten és ember üdvére. Az
alapjogok sorában kerül megemlítésre a minden állampolgár/ megillető jog arra, hogy gazdasági és
társadalmi érdekeinek védelme
céljából másokkal együtt szervezetet alakítson, vagy ahhoz csatlakozzon. (Ez a gondolatmenet is redukálható egy korábbi tételből, amely
általában kívánja kinyilvánítani minden állampolgár jogaként a törvény
által nem tiltott szervezetek létrehozását.)
A hivatalos munkálatok sorában
1995 márciusában jelentkezett elő ször az Igazságügyi Minisztérium az
Alkotmány szabályozási koncepciójával, ekkor mint előzetes szakmai munkaanyaggal. Bár a vitaanyag elismeri, hogy a hatályos
alkotmány általában véve a Magyarországra is kötelező többoldalú
egyezmények (például Polgári és
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, Szociális
és Kulturális Jogok Nemzetközi
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Egyezségokmánya) alapján szabályozza az alapvető jogokat. A szociális jogok körében ilyennek említi
azokat a fogyatékosságokat, hogy
lényeges tartalmuk meghatározása
nélkül történik ezek deklarálása,
vagy alanyi jogként fogalmaz meg
olyan dolgokat, amelyek valójában
csak államcélként érvényesülhetnek. Mindenesetre azon alanyi jogok körébe, amelyeket a minisztériumi vitaanyag indokoltnak tart
szabályozni, önállóan szerepel a
munkahelyi (szakszervezeti) szervezkedéshez való jog is.
Mivel az elő zetes vitákban
viszatérő kérdésként merült fel az
Országgyűlés

kétkamarás
szerkezetének
elképzelése - amelyben többek szerint saját jogon kellene szerepelnie
az érdekképviseleteknek is -, ezért
a Minisztérium álláspontja leszögezte, hogy Magyarországon nincs
szükség második kamarára. Tapasztalataik szerint ugyanis, az érdekképviseletek szerepét a törvényjavaslatok benyújtása el őtt történ ő
érdekegyeztetés fórumrendszerében indokolt biztosítani. További
érvük a második kamara felállítása
ellen az, hogy a képviselők döntéseinek kontrollját egyébként is elégséges törvényhozáson kívüli szerv
végzi, úgymint az államfő, az Alkotmánybíróság, vagy az Állami Számvevőszék.
Az ez év márciusában, hatpárti
egyeztetést követő en, közzétett alkotmányszabályozási elvek a
taxative felsorolt emberi jogok körében említik a munkahelyi (szakszervezeti) szervezkedéshez való
jogot, egyben felruházva azzal az
általános alkotmányos garanciával
is, hogy megsértése esetén bírósághoz lehessen fordulni jogorvoslatért. Lényeges újdonsága a szabályozási elveknek az a - már korábban is sokat vitatott - megállapítás, amely szerint vannak olyan
alapjogok, amelyek nem jelennek
meg közvetlenül alapjogként, csupán állami kötelezettségként.
Ugyanis a vonatkozó nemzetközi
egyezmények is úgy fogalmaznak
ezzel kapcsolatban, hogy ezek
megvalósítására minden állam fokozatosan, teherbíró képessége
arányában köteles.
Az ebben a körben felsorolt hét
eset közül - tehát, emelyek jogszolgáltatási úton közvetlenül nem
érvényesithetők -

négy jogosultság
külön is figyelemre méltó. Ezek:
- a munkához való jog (amelynek

tartalma a foglakozás és a munkahely szabad megválasztása, a tisztességes megélhetést biztosító méltányos munkabérhez, az egyenlő
munkafeltételekhez, valamint a biztonságos és egészséges munkakörülményekhez való jog);
- a pihenéshez, a munkaidő
ésszerű korlátozásához, a rendszeres fizetett szabdsághoz, a törvényes munkaszüneti napokra járó
díjazáshoz való jog;
- a szociális ellátáshoz való jog,
valamint
- a tudomány, a mű vészet és a
kultúra nemzeti értékeinek védelme és támogatása. Az ezekre az
emberi jogokra vonatkozó jogszabályok meghozatalára, illetve a
szükséges intézkedések meghozatalára - az új alkotmány elfogadása
esetén - az állam, tehát, kötelezettséget vállal ugyan, de érvényesülésük-érvényesítésük attól függ,
hogy mennyire képes az állam teherbíró képessége arányában ezekre garanciát vállalni. Az Indoklás
ehhez kiegészítésként hozzáteszi:
Az állam intézményvédelmi kötelezettsége ugyan feltétlen, de a kötelezettség pontos tartalma, az állam
által biztosított ellátások, szolgáltatások szintje az állam mindenkori
teherbíró képességéhez igazodik.
Amit sokan hiányolnak a hivatalos koncepcióból, az az érdekegyeztetés átfogó rendszerének az
alapelveire való utalás. A gyakorlat
például már bebizonyította, hogy
mennyire hiányzik az Erdekgyeztető
Tanács közjogi helyzetének a tisztázása, a makroszociális döntéshozatali rendszer egészében elfoglalt
helyének rögzítése. Tanulságos
ebbő l a szempontból Kósáné Kovács Magda megállapítása, amelyet
a társadalmi megállapodás vitájában fogalmazott meg: nem csupán
a gazdasági és szociális folyamatokat kell felölelnie ennek a megállapodásnak, hanem a politikai intézményrendszer továbbfejlesztésére is ki kell hogy térjen, tehát ha
úgy tetszik, vissza kell térnie, vagy
újra kell kezdenie az alkotmányozás, vagy állami és önkormányzati
irányítás reformjának végiggondolását... és meg kell állapodni az
együttm űködés szervezett kereteiben.
Az alkotmány végleges változatának kialakításáig talán még lesz
mód ezeknek a problémáknak a
tisztázására. Mindenesetre úgy tű nik (v.ö.: Népszabadság, 1996.
április 29.), hogy az április eleje
óta tartó szakmai-politikai vita során a szakszervezetek bírálnak a
legélesebben.
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EGY CERUZÁVAL CSODÁT LEHET TENNI...
Sidney Harris rajzai gyakran jelennek meg
a tudományos hetilapok és folyóiratok hasábjain (American Scientist, Phyics Today,
Science, Clinical Chemistry stb.). A kiváló
humorérzékkel megáldott grafikus karikatúrái rendkívül népszerű ek a tudósok körében,
ö pedig szokatlan otthonossággal mozog a
tudomány szinte valamennyi szakterületén,
beleértve a tudománypolitika berkeit is.
Harris közel három évtizede szabadúszó,
eddig hat gyüjteményes kötete jelent meg,
karikatúráit kiállították a Tate Galleryben, a
Smithsonianban, a Chicago Academy of
Sciences és a Philip Morris Science Center
termeiben is. Az American Scientist népszerű tudományos folyóirat 75. születésnapja
alkalmából még egy rövid cikket is írt, amelyben egyes korábbi rajzaihoz némi magyarázatot f ű zött.
Nézzük talán a következő ábrát, amelyben
Einstein első (gyerekkori) egyenletét képzeli
el:

Az algebrát ismerők számára azonnal feltű nik, hogy valami nincs rendben a két egyszerű algebrai egyenlettel. Ezt Harris is
megemlíti ünnepi cikkében:
Einstein első formulája nagy vitát és rengeteg megjegyzést váltott ki a Scientific
American levelezési rovatában. Azok számára, akik tudnak a hexadecimális számrendszerben dolgozni, a képlet egyszerű és helyes. Akik erre nem képesek, azokon nem
tudok segíteni.
Harris, tehát, feladta a kutatóknak a leckét,
akik egy része nem vette észre, hogy az
egyenletet a tizenhatos (hexadecimális)
számrendszerben kell értelmezni!
Igazán bájos a tudománypolitikai döntések
légkörét idéz ő rajza, amelynek szövege
magáért beszél:

a szerkeszt ő rovata

írja kisasszony: Heuréka, felkiáltójel!

)
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Be kell vallanom, csupán a nagy pénz
miatt lettem kozmológus!
Sidney Harris a század elején oly divatos
címmel ellátott rajzokat újítja fel, amelyek
divatba jöttéről megjegyzi:
Az ilyen rajzok gyakran tűnnek keresettnek,
vagy éppen irrelevánsnak, és az a benyomás
alakulhat ki, hogy könnyebb ilyet készíteni,
mint a szokásos karikatúrát. Ez persze nem
Tehát 8:2 arányban megszavaztuk, hogy
így van. Talán éppen a régi dilemmához veteljesen kihagyjuk az ipari forradalmat, és
zet vissza: meg kell találni a témát, majd pedig
azonnal az elektronikus korba lépünk!
azt kell eldönteni, hogy az ötlet milyen formában valósítható meg a legjobban.
A következő két rajz a tudományos alkotás
Vajon honnan ismeri Sidney Harris ilyen
folyamatáról elterjedt téveszmét rajzolja meg, jól a tudományos közösség problémáit? Rajvalamint a tudományos kutatók szinte világ- zai mindig elevenbe találnak, és nem véletszerte hasonló anyagi megbecsülését karikí- len, hogy humorát szinte minden nemzet
rozza egyedülállóan finom humorral:
kutatói egyformán értik és értékelik.

Én nem vagyok tudós, egész életemben
karikatúristakent dolgoztam, és kb. húsz éve
egy véletlen folytán elkezdtem tudományos
folyóiratoknak dolgozni. Tehát én egy outsider vagyok a tudományos közösségben. E
tekintetben igen szerencsésnek érezhetem
magam, mivel egyik nap a fizikára, másnap
a pszichológiára, harmadnap pedig a geológiára koncentrálhatok. Nagyon csodálom a
tudósok munkáját, különösen azt a képességüket, hogy tudják igen hosszú ideig bonyolult problemákra összpontosítani a figyelmüket - gyakran sajnos csak csalódást kelt ő
eredményekkel. Ez igen éles ellentétben van
a munkastílusommal, mivel én témáról témára ugrálok és igen hamar elkészítem a rajzaimat. Gyakran mondom is a hasonló
temperamentumú kollégáimnak, milyen szerencsések vagyunk, hogy így dolgozhatunk,
és nem kell a részletek miatt aggódnunk
(amelyek olyan fontosak, nemcsak a tudományban, hanem a művészetek más ágaiban is) - mondja el kérdésünkre a kiváló
karikatúrista, aki minden szerénysége ellenére a tudományos közösség egyik legjobb
és legkritikusabb ismerő je.
Búcsúzásképpen idézzük fel egy szöveg
nélküli rajzát, amelynek kisérletképpen adjuk talán a „Posztmodern homo sapiens"
címet:
-bgy-

