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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
„Még vagyunk" — Cs. Szabó László kezdte ezekkel a
szavakkal egy el őadását
Pomogáts Béla
1975-ben, számot vetve a
magyar irodalmi emigráció
egzisztenciális gondjaival.
Még vagyunk"—mondhatom
én is, mid őn most a Vörösmarty tér hagyományosan színes és tott elő. A tavalyi esztend őben ez
gazdag könyvespavilonjai között már csak 71 millió példány volt.
megnyitom az 1996-os ünnepi Évente 10 millió példánnyal csökkönyvhetet. A pultok és a sátrak kent a könyvkiadás teljesítménye.
szerte az országban ma is a bő- Az 1991-es úgynevezett „ el őprivaségről tanúskodnak, s valóban, aki tizációs" törvény következtében,
itt körülnéz, mindenütt az ünnep amely nem védte meg a könyvesgyönyör ű gazdagságával találkozik. boltokat, a terjesztési hálózat kétDe mi van az elénk terül ő b őség és harmada pótolhatatlanul elveszett.
gazdagság mögöttes terében, mi Az 1992-ben még nulla kulcsos
rejlik az írók, a könyvkiadók, a ter- fogyasztási adó a könyvkereskedejeszt ők er őfeszítései mögött? Az lemben két esztend ő alatt 12 száünnep mindig lezár egy sor mun- zalékra emelkedett, ugyanez Lenkás hétköznapot, egyszersmind rá- gyelországban maradt nulla százalátást enged az előttünk álló tenni- lék, Csehországban 4 százalék,
valókra, és ha ezeknek tudatában Szlovéniában 5 százalék, Szlováakarunk lenni, nem hagyhatjuk fi- kiában 6 százalék. A könyvpiacon
gyelmen kívül a súlyos gondokat. az állami költségvetés közel egyHat esztendővel ezel őtt, a törté- milliárdos adóbevételhez
nelmi átalakulások lelkesít ő remé- jut, ennek csupán 15 szányei közepette, az ünnepi könyvhét zalékát juttatja vissza
is a szabadság és a bizalom ünne- támogatás formájában a
pe volt. Nem volt többé állami iro- két nagy alapítványon át.
dalomirányítás, megsz űnt az infor- A magyar könyvpiac
mális cenzúra, amely szinte feltű- nagy részét mára nénés nélkül kívánta és tudta szabá- hány tőkeer ős multinacilyozni a könyvkiadást és ezen ke- onális nagyvállalat vásáresztül magát az írói munkát. A rolta fel, s velük szemmagyar könyvkultúra hatalmas fel- ben a hazai vállalkozávirágzását képzeltük magunk elé. sok szinte védtelenek.
Ez a felvirágzás, részben bekövet- És miközben a különféle
kezett: dinamikus könyvkiadó vál- nagy gazdasági érdelalatok születtek szinte a semmib ől, keltségek, mindenekel őtt
az olvasó elé kerültek azok mű- a banklobby hosszú
vek, mindenekel őtt a nyugati ma- évek óta sok tízmilliárdos
gyar szellemi életnek azok a ter- állami szubvencióban
mékei, amelyek korábban a tilalmi részesülnek, a könyvkilistákon voltak, felívelt az írói alko- adás már csak a hagyotókedv, hiszen minden ünnepi
mányos vásárlók: a kökönyvhét parádés választékban tárzéprétegek elszegényeta a vásárló elé az él ő magyar irodése következtében is,
dalom nagyszer ű alkotásait.
lassan tönkremegy.
Talán az elmúlt esztend őben leMég vagyunk. Még
hetett igazán érzékelni el őször,
megrendezzük
az ünnehogy a magyar könyvkultúra látványos eredményei mögött nemcsak pi könyvhetet, még elmeóriási er őfeszítések és kiadói áldo- rülhetünk a Vörösmarty
zatok rejlenek, hanem egy lehetsé- tér színes és mozgalmas
ges válság el őjelei is. Ezek a jelek világában: ismerkedhemára kétségtelenül meger ősödtek. tünk az új kiadványokNem az ünnepet kívánom elronta- ban, meghallgathatjuk az
ni, hanem ellenállásra, cselekvés- írók vallomását, válogatre és hatékony intézkedésre sze- hatunk a könyvek között.
retnék buzdítani, mid őn rámutatok De tudnunk kell, hogy a
magyar könyv jöv ője ma
néhányra a válságjelek közül.
1989-ben a hazai könyvkiadás mind bizonytalanabb, és
még 120 millió könyvpéldányt állí- tudnunk kell, hogy ezt a

Még vagyunk*

jöv őt ma ismét nagy közös
er őfeszítéseknek, tehát kormányzati elhatározásoknak és
intézkedéseknek: egy kulturális és könyvkiadási stratégiának kell megalapoznia.
Közel hét évtizede: 1927ben tervezte el Supka Géza
az els ő magyar könyvnapot, akkor
a finnek, az olaszok, a spanyolok
már megalapították a könyvkultúra
nemzeti ünnepét. Ennek a hét évtizednek a magyar könyv történetében és magának a könyvhétnek a
hét évtizedes történetében ott tükröz ődik az ország története. Ne engedjük, hogy az ünnepi könyvhét a
jöv őben a hanyatlás tükre legyen.
Mi, magyar könyvesek: írók, kiadók,
olvasók még vagyunk. Most kell
olyan stratégiai fordulatot tennünk,
hogy a jövőben is legyünk.

Közalkalmazottak és köztisztvisel ők
az Európai Unióban

Kedvezőtlenebb helyzetben
Az, hogy milyen létszámú a közalkalmazotti kör, sok mindentől függ, elsősorban persze attól, hogy milyen szerepet
vállal fel az állam, mennyire „piacosította" — adta ki alvállalkozóknak —, vagy sem korábbi feladatköreit.

A kilencvenes évek elején az
összes foglalkoztatott több mint 30
százaléka m ű ködött közalkalmazottként Svédországban (32 százalék) és Dániában (30,5 százalék).
Ez az arány 20 százalék körül alakult Franciaországban, Ausztriában
és Nagy-Britanniában. Legalacsonyabb a közszolgálatban alkalmazottak aránya Spanyolországban
(13 százalék) és Görögországban
(10 százalék). Magyarországon —
* (Elhangzott az idei könyvhét 1995. I. féléves KSH-adat szerint
megnyitóünnepségén a budapesti — a költségvetési intézményeknél
Vörösmarty téren.) dolgozott a foglalkoztatottak 31,8

„Az év (ismeretterjeszt ő) tudósa"

Napirenden az államháztartás reformja

Simonyi Károly

KIÉT-ülés

A Tudományos Újságírók Kamarája, a tagok szavazata alapján, első ízben ítélte oda „Az év (ismeretterjesztő) tudósa"
díjat. A kitüntetést Simonyi Károly, Kossuth- és Állami-díjas akadémikus, „A fizika kultúrtörténete" című mű szerzője
kapta meg.
Mi nem „mini Nobel-díjat" akartunk alapítani, inkább a kutatóknak
azt a fáradozását szeretnénk elismerni, amely munkásságuknak a
széles nyilvánosság elő tti ismertetésére és a tudomány népszerű sítésére irányul — mondta Palugyai István, a szervezet titkára. Hozzátette: a díjat továbbra is olyan kutatóknak kívánják odaítélni, akik
saját tudományterületükön elismert szakembernek számítanak, emellett átlagon felüli társadalmi érzékenységgel és „civil kurázsival" rendelkeznek.
A kitüntetett tudós hazánkban még újdonságnak számító jutalmat
kapott: elnyerte a jogot, hogy róla nevezzenek el egy csillagot. A díj
alapítói felvették a kapcsolatot az Amerikában mű ködő Nemzetközi
Csillag Regiszterrel, amely 1979 óta a NASA által kiadott, 15 millió
csillagot tartalmazó csillagkatalógusból több mint háromszázezer csillagot nevezett el a szerte a világból beérkező kérések alapján. A
Simonyi Károly nevét viselő csillag az Androméda-ködben kapott
helyet. Ez a csillag tiszta égbolton szabad szemmel is látható —
egészítette ki az elmondottakat Zombori Ottó csillagász.
Az év tudósának munkáját Staar Gyula, a Természet Világa című
újság főszerkesztője méltatta. Elmondta: Simonyi Károly, miután jogi
és gépészmérnöki diplomát szerzett, 1952-tő l a Központi Fizikai
Kutatóintézet atomfizikai osztályának és a Mű egyetem elméleti villamosságtan tanszékének vezetője lett. A természettudományos és
humán kultúra szintéziseként megalkotta élete fő mű vét, „A fizika
kultúrtörténete" című könyvet, amelynek német és magyar kiadásain
fizikus generációk nőttek fel. Bár sokáig visszavonult a közszerepléstő l, mégis, az elmúlt évben négyrészes rádió-előadással lepte
meg a hallgatókat, amelyben a zsenik századáról, a kopernikuszi
fordulat kiteljesedésérő l beszélt. Előadásait egy tudósokból és laikusokból álló zsű ri nívódíjjal tüntette ki. Simonyi Károly idén lesz 80
esztendős.

A Költségvetési Intézmények
Érdekegyeztet ő Tanácsának
(KIÉT) június 11-ei ülésén a
kormányzati oldal annak ellenére is lehetségesnek tartotta
az álláspontok közelítését az
államháztartási reformmal
kapcsolatban, hogy a munkavállalói, illetve az önkormányzati oldal egyaránt elutasította a kormányhatározatban már
jóváhagyott f ő elveket.
A munkavállalói oldal egyenesen
az erre vonatkozó kormányhatározat visszavonását követelte. A KIÉT
ülésén véleményezési, de nem szavazati joggal rendelkező kamarai
oldal rámutatott: a kormányhatározatot úgysem vonják vissza, tehát
inkább azt kellene mérlegelni, miként dolgozzanak a továbbiakban a
részleteken, ha az alapelvekkel sem
értenek egyet.
Az ülésen érdemi vitára nem került sor, a résztvevők saját álláspontjukat ismertették. A szakszervezetek többek között kifejezték: elfogadhatatlan számukra, hogy már
egy eldöntött kormányzati álláspontról kellene vitázniuk. Visszautasították, hogy az állam csak rossz gazdája lehetne a közfeladatoknak.
Kifejezték: a hangoztatottaktól eltérően nem a közszolgálat, hanem a

piaci, banki adósságszolgálat-kötelezettségek jelentik a nagyobb kiadást a költségvetésnek. A reálszféra erős lobbyjai sorra szerzik meg
a fogyó közpénzeket. Ezért elsőként arra kérnek választ a kormányzattól, hogy mennyit fordított a költségvetés az elrftúlt években a reálszféra, így az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a szolgáltatás, az infrastruktúra finanszírozására, privatizációjára, az állami és
önkormányzati nagyberuházásokra,
a bankok, pénzintézetek konszolidációjára, az egyedi vállalati és
vállalkozói támogatásokra, valamint
az adósságszolgálati kiadásokra.
Adatokat kérnek arra is, hogy milyen terhet jelent mindez idén a
kötségvetésnek, s mik a tervek jövőre. Ezzel kívánják összevetni a
közszolgálatra, így az egészségügyre, az oktatásra, a kultúrára, a
szociális ellátásra fordított kiadásokat. Az államháztartási reform, szerintük, ugyanis azt jelenti, hogy
meghatározzák a közfeladatok tartalmát, azt, hogy ebből mi az állam
és az önkormányzatok feladata, mi
jár állampolgári jogon, illetve
rászorultsági alapon. Arra is pontos kalkulációk szükségesek, hogy
ez mennyi közpénzt igényel, milyen
közintézményeket és dolgozói létszámot.
A kormányzati oldal hangsúlyoz-

százaléka. A kilencvenes években
a fejlett piacgazdaságokban általánossá vált a közszolgálati szféra valamilyen mérték ű reformja. Tendencia az, hogy a korábbiaknál igyekeznek hatékonyabbá és olcsóbbá
tenni a kormányhivatalok működését is. Egy OECD-vizsgálat feltárta,
hogy 1989-1992 között szinte minden tagországában történet valami
a közszolgálat jobbítása érdekében:
új törvényeket alkottak, kampányt
szerveztek a közszolgálatnál dolgozók szakmai színvonalának növelésére s csaknem mindegyik
OECD-tagország kidolgozott a közszférára vonatkozó
valamilyen modernizációs programot és
stratégiát.
1980-1990-es
évtizedet vizsgálva,
svéd kutatók megállapították, hogy az
OECD-országokban
a versenyszférában
dolgozók bére —
rövid időszakot kivéve — egyértelműen
gyorsabban nő tt,
mint a közalkalmazottaké. Ez nem utolsósorban annak volt
betudható, hogy a
kormányok erős ellenő rzés alatt tartották a közalkalmazotti szféra különféle kiadásait, többek között a bérköltségeket. Magyarországon
hasonló a helyzet. A
KSH-adatok azt mutatták, hogy a közalkalmazottak kedvezőtlenebb helyzetbe
kerültek a nemzetgazdaság átlagához
képest.

ta: az alapelvek elfogadása nem
azt jelenti, hogy a részletek kimunkálásánál ne vennék figyelembe a
különféle véleményeket, így a szociális partnerek észrevételeit is. Az
államháztartási reformot csak közmegegyezéssel lehet megvalósítani.
Az viszont bizonyos — fejtették ki
—, hogy amennyiben nem váttoztatnak a jelenlegi szisztémán, finanszírozhatatlanná válnak az ellátó
rendszerek. Az adók, a járulékok
magasak, alóluk mindenki igyekszik
kibújni, ezért nincs elegendő bevétel. A munkavállalói javaslatoknak
megfelelően valóban azt kell meghatározni, hogy melyek a jelenleg
vállalható közfeladatok, s mit lehet
elérni e téren az ezredfordulóra.
Azt is világosan leszögezte a kormányzati oldal, hogy nem kívánják
az állampolgárokra hárítani a feladatok egy részét öngondoskodás
címén; úgy, hogy ehhez adó-, járulékcsökkentés révén és más módon ne adnának kompenzációt. A
kormányzat nem diktálni kíván az
államháztartási reform megvalósítása során, csak közvetíti a makrogazdasági feltételeket az ágazatok
felé, kezdeményezi a változásokat,
illetve koordinálja azokat. Ehhez
kért a kormányzati oldal további
közös munkát a szociális partnerektő l.
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Kutatóintézet a „ Fehér házban"

Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT)

A Parlament reflektorfényei

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

A bejáratott parlamenti demokráciák törvényalkotásának szokásos technikái közé tartozik a legkülönbözőbb kutatómű helyek, szakért ői csoportok vizsgálati eredményeinek figyelembevétele, esetenként felhasználása a jogszabályi tervezetek kidolgozása során. Az ilyen irányú kutatások hozzájárulnak a társadalomelméleti absztrakciók általánossága,
valamint a társadalomirányítás pragmatizmusából fakadó
mindennapi igények közötti távolság csökkentéséhez is. Mint
alkalmazott tudomány közvetít a politikai elvárások és az
ezektől intakt(ságra törekvő) teóriák között.
A Képviselői Irodaház épületében
immár hatodik éve ilyen kutatóhelyként működik a Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány (PTIA).
Sajátos tevékenységi körébe a sokirányú parlamenti tanácsadás éppúgy beletartozik, mint a politika legkülönböz ő bb területeire irányuló
kutatásszervezés, a széles körű információgyű jtés, az adattárolás és
-szolgáltatás is.
Magától értetödik, hogy vannak
ennek a munkának olyan eredményei is, amelyek szélesebb érdeklő désre is számot tarthatnak. Ezért
született meg egy olyan kiadványsorozatnak a terve, amely lényegre törő tájékoztatást kíván nyújtani
a Parlament elé kerülő törvényjavaslatok hátteréről, azok tartalmáról, esetleges problémáiról is. A
Parlamenti Reflektor címmel az idei
év elején elindult kiadványsorozat
eddig megjelent számai az egyes
törvényjavaslatok bemutatásán túl
szakmai, jogi és politikai reflexiók-

kal ismerteti meg az olvasókat, se
gítve őket a különböző vélemények,
álláspontok közötti eligazodásban.
így például a területfejlesztési törvény előterjesztésekor a centralizált
közigazgatási döntéshozatalhoz
kapcsolódó bürokratikus területfejlesztési koncepciókkal kívánta
szembeállítani azokat az elképzeléseket, amelyek inkább az önszerveződő gazdálkodás decentralizászármazó
modelljéb ő l
ciós
előnyöket kívánják preferálni.
Egy további számban például
azokat az egyre idő szerűbb feladatokat veszi szemügyre, amelyek
Magyarország euro-atlanti integrációjával, ezen belül is a NATO-val
való kapcsolatok szorosabbá fű zésével függenek össze. Ezeknek a
kérdéseknek a tisztázása és szakszerű megvilágítása a széles közvélemény előtt ugyanis éppolyan
fontos feltétele a csatlakozásnak —
gondoljunk csak a kérdést végső
fokon eldönt ő népszavazásra —,

mint a NATO támasztotta követelmények fokozatos teljesítése.
A hazai változások ckozta belső
igényeken túl ugyancsak az integrációs feltételek sürgetik a pénzügyi
jogalkotási munka felgyorsítását is,
ennek legfontosabb kéréseit tárgyalja a Parlamenti Reflektor legutóbbi száma. A felgyorsult váttozások illusztrálására elég csak arra
gondolni, hogy a közeljövőben már
a magyar állampolgárok is vehetnek majd külföldi értékpapírokat. Az
amúgy is jelentősen átalakuló hazai bankrendszernek pedig a külföldi pénzintézetek magyarországi
fióknyitásainak engedélyezése jelenthet éles konkurenciát. Szintén
az európai normákhoz való alkalmazkodás indokolja a fejlett országokhoz méltatlan hazai jelzálogviszonyok megváltoztatását, amely
jelentősen javíthatja a vállalkozók
hitelhez jutását. A magánszemélyek
számára pedig a lakásgondok megoldásának egyik kulcsa lehet a nyugati országokban már évtizedek óta
bevált lakás-takarékpénztári rendszer meghonosítása.
Dr. Földi Tamástól, a PTIA igazgatójától a Szószóló végezetül
megtudta: közeli terveik között szerepel a magyar OECD-tagságról
valamint az Európai Unióval formálódó kapcsolataink jelenlegi állásáról szóló, újabb szám megjelentetése is. Úgy tű nik, hosszabb távra
is bírja fényerővel a Parlamenti
Reflektor.

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
Az Akadémiai Érdekegyeztető
Tanács (AÉT) hosszú szünet után,
a munkavállalói oldal kezdeményezésére, június 10-én plenáris ülést
tartott. Az ülést az akadémiai tárgyalócsoport vezetője, Náray-Szabá Gábor főtitkárhelyettes vezette.
Csomó István szóbeli tájékoztatást
adott az MTA intézeteinek gazdálkodását szabályozó PM-MTA tervezetről. A szakszervezetek és az
intézetigazgatók képviselő i kérték,
hogy a tervezetet írásos formában
ismerhessék meg. A szakszervezetek tájékoztatták a jelenlevőket az
1997. január 1-jével bevezetend ő
bértáblázat előkészítési munkálatairól, és kérték a munkaadókat, hogy
az új bértáblával kapcsolatos elképzeléseiket ismertessék a szakszervezetekkel. Az igazgatók elfogadhatónak tartották a szakszervezetek javaslatát, hogy az MTA intézeteinek munkaadói, az intézetigazgatók, mint munkáltatói szervezet
képviseltessék magukat a KIÉT és
egyéb háromoldalú tárgyalásokon.
Az AÉT mindhárom tárgyalócsoportja helyesnek tartja megkeresni az
MTA intézményhálózatában dolgozó nyugdíjpénztártagok munkáltatói támogatásának forrását.
Az intézetekben elő adódó gondok megoldására a munkaadói és
a munkavállalói oldal egyaránt
hasznosnak tartaná, ha az MTA titkársága adott esetekben tájékoztatóként felhívná a figyelmet egy-egy
probléma lehetséges megoldására,
illetve értelmezésekkel segítené az
intézeteket. Ennek kapcsán felvetett esetben (az egyik kutatóintézetben a szabadság idejére fizetendő távolléti díjba nem kívánják
beleszámítani az egészségügyi
pótlékot, ha az adott hónapban a
dolgozó többet van szabadságon,
mint munkában) egyetértés alakult
ki abban, hogy helytelen ez az értelmezés.

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
A szokásostól eltérő titkári tájékoztató oka a nyári hő ség,
talán nem t űnik komolytalannak. Mindenkinek szép időt, és
kellemes id őtöltést kívánok a
szabadsága idejére.
R.M.
Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi
Szervezete, az ILO a PHARE finanszírozásával egyhetes érdekegyeztetésre felkészítö továbbképzésre
invitálta a magyar kormány, munkaadók és munkavállalók képviselőinek csapatát Torinóba.
Az ILO torinói oktatási központja
a város szélén, a Po partján épült.
Munkaügyi kapcsolatok rendszerével, háromoldalú tárgyalásokkal foglalkozó oktatás jelenti a tevékenységük 80%-át, a többit az ENSZ
képzési igényeinek megfelelő en
szervezik. Itt történik az ENSZ-alkalmazottak továbbképzése, de a
békefenntartók oktatása is. .Ottlétünkkor számunkra sosem látott,
operettekből ismerősnek vélt katonai uniformisokkal is találkoztunk.
Kedvencem egy szikh katona volt,
aki naponta más, civil vagy katonai
nadrágja színével harmonizáló,
mesterien megcsavart turbánokban
pompázott.
•
Az oktatási központ gondosan
ápolt zöld parkrengetegben működik, számunkra botanikai ritkaságok
árnyékában. A szállodát U. THANTról nevezték el, a kulcsokon levő
fém tömbön is az 6 neve szerepelt.
Többen hálásak voltak, hogy nem
hosszú nevű utódja a névadó. Az
étteremben és a büfében mindenhez hozzájuthattunk, szigorúan az
előadások közti szünetben, a szállók folyosóin csupán jégautomaták
gyártották a jéggolyókat a tikkadt
hallgatóknak.
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A munkaadói és a munkavállalói
szervezetek egyaránt 11-11 fő vel
képviseltethették magukat, a kormány 4 képviselőt küldött a kollektív szerződésekkel foglalkozó képzésre. Az elő zetes elképzelés szerint azonos területről jött volna 1-1
munkaadói és munkavállalói képviselő. Az elképzelés elképzelés
maradt, hiszen a munkavállalók
között 5 közalkalmazott volt ugyan,
de a munkaadói szervezetek között
nincsenek közalkalmazotti munkaadók. Három f ő vel képviseltette

magát az Ipartestületek Országos
Szövetsége, az IPOSZ, melynek
tagjai 1-2 főt foglalkoztató kisiparosok, és természetesen nem kötnek kollektív szerződéseket, de türelmesen végigülte a tanfolyamot a
termelő szövetkezetek képviselő je
is, aki saját területét „kollektív szerződés veszély-mentes' területként
mutatta be.
A Phare-program tematikája elméleti, módszertani és gyakorlati
ismeretek, jártasságok elsajátítását
tartalmazta, ezért a szakszervezeti
képviselők számára vonzó programot ígért. A Phare-iroda azonban
úgy döntött, hogy az ismereteket az
alapoknál kell kezdeni, ezért 4x6
órán keresztül „átfogó képet kaptunk a munkahelyi és az ágazati
kollektív szerző dések közötti különbségekrör, példákkal illusztrálva. Az elavult gyakorlat példájaként
hallottuk, hogy Svédországban
1974-ig a munkaadók kizárólag
egyedül döntöttek a dolgozók felvételérő l, elbocsátásáról. (De már
vége ennek a csúf gyakorlatnak!)
Svájcban azok a munkavállalók,
akik nem szakszervezeti tagok, de
a kollektív szerződés rájuk is vonatkozik, a KSZ használatáért szolidaritási díjat fizetnek, ami a szakszervezeti tagdíjjal azonos összeg.
Japánban a munkahelyek döntő
többségében természetes a kollektív szerződés. Az első, és gyakran
egész életre szóló munkahelyre
való belépéskor a fiatal rendszerint
a szakszervezetbe is belép. Náluk
a viták viszonylag gyorsan lezárulnak, mindkét fél olyan megegyezésre törekszik, amely egyik fél méltóságát sem sérti.
Norvégiában a 2 millió munkavállaló 60 %-a szakszervezeti tag.
Náluk egy éve próbálják a „szolidaritási alternatívát', melynek lényege az, hogy a munkavállalók kisebb bérnövekedést fogadtak el (az
inflációnál csupán 2%-kal magasabbat), cserébe a munkaadók növelték a munkahelyek számát. A minimálbért ágazatonként az átlagbér
valahány százalékában állapítják
meg. A munkavállalók a szakszervezeti tagok számára kiegészítő
nyugdíjpénztári alapot, szakmai és
szakszervezeti továbbképzési alapot és segélyezési alapot képeznek. Ezek felhasználási módjáról a
szakszervezet dönt, és csak szakszervezeti tagok vehetik igénybe.
A tanfolyam végén saját költségünkön, de az ILO segítségével
ellátogattunk Milánóba. Megnéztük
a Dómot, a Scalat és konstatáltuk,
Az utolsó vacsora még mindig freskóként tekinthető meg.

A február 26-i ülésének (AKT 2/96.) állásfoglalásai
Az AKT a következő napirendi pontokat tárgyalta:
1. Főtitkárjelöltek véleményezése.
2. Tájékoztató a kutatóintézetek 1996. évi beruházási pótkereteinek
felosztásáról.
3. A kutatóintézetek tevékenysége értékelésének általános elveire
vonatkozó javaslatok áttekintése.
4. A Kuratóriumok 1995. évi tevékenységérő l szóló beszámolók megvitatása.
5. Egyebek.
- Javaslat Katona Gyula igazgatói kinevezésébő i adódó összeférhetetlenség feloldásának módszerére.
- Állásfoglalás ingatlanértékesítési ügyekben.
- Szervezeti és Működési Szabályzatok jóváhagyása.
- Javaslat a munkakapcsolatokat áttekintő bizottság összetételére.
Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban a következő állásfoglalások születtek:

AKT 2/1/96.(II.26.) állásfoglalás:
Az AKT zárt ülésen tárgyalta a főtitkárjelöltek testületi véleményezését.

AKT 2/2/96.(II.26.) állásfoglalás:

A kuratóriumok elnökei tájékoztatták az AKT-t a kutatóhelyek 1996. évi
beruházási pótkereteinek felosztásáról. Az AKT a tájékoztatást elfogadta.

AKT 2/3/96.(II.26.) állásfoglalás:

Az AKT megvitatta a kutatóintézeti tevékenység értékelésének eljárására, valamint a társadalomtudományi terület értékelési elveire vonatkozó eddig beérkezett javaslatokat. Az AKT elnöke tájékoztatást adott arról,
hogy az AKT, a Kuratóriumok és a tudományos osztályok javaslatai
alapján kialakulóban vannak a közös értékelő bizottságok.
Az AKT szerint a prioritások meghatározása fontos, foglalkozni kell
vele. Egyetértett azzal, hogy az elemző bizottságoknak a táblázatos
értékelésen túl, meghatározott szempontok alapján véleményt kell nyilvánítania az intézetek teljes tudományos tevékenységéről is. Felkérte az
AKT tagjait, küldjék meg írásban javaslataikat az értékelés elveire vonatkozóan és megvitatásuk napirendre kerül.
AKT 2/4/96411.26.) állásfoglalás:
A Tanács megtárgyalta a tudományterületi kuratóriumok elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolókat. A hozzászólásokat is figyelembe véve,
az AKT 22 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a beszámolókat.
AKT 2/5/96.(11.26.) állásfoglalás:
Egyebek:
1. Az AKT elnöke tájékoztatást adott a gazdálkodás szabályozásáról
készülő PM-MTA együttes előterjesztéséről különös tekintettel a Kincstári törvényre.
2. Az AKT 25 igen, 1 ellenszavazattal felkérte (a kuratóriumi tagságáról lemondott) Szász Domokos Természettudományi Kuratórium tag megüresedett helyére) Katona Gyulát, foglalja el.
3. Az AKT 23 igen, 2 tartózkodás, 1 ellenszavazattal felhatalmazta
elnökét, hogy a tudományterületi egyensúly érdekében az AKT üléseire
meghívjon 1 tanácskozási jogú személyt a matematika területéről a
Kutatói Fórum AKT-tagra vonatkozó döntéséig.
4. Az AKT 24 igen, 1 nem és 1 tartózkodással hozzájárult az előző
ülésen beterjesztett listán szereplő ingatlanok értékesítéséhez.
5. Az AKT 15 igen, 1 tartózkodással elfogadta a Zenetudományi Intézet
szervezeti és működési szabályzatát. A jövőre nézve módosította korábbi állásfoglalását: az intézetek SZMSZ-ét a Jogi és Igazgatási, a Pénzügyi, valamint az illetékes tudományterületi főosztályon kívül tekintse át
egy esetenként kijelölt AKT-tag és úgy kerüljön előterjesztésre.
6. Az AKT a Kuratóriumok és a Titkárság munkakapcsolatait áttekintő
bizottság összetételével kapcsolatban az AKT úgy foglalt állást, hogy
viszonylag független személyeket kell javasolni, nem célszerű sem a
kuratóriumi elnökök, sem a tudományterületi főosztályok részvétele.
Az AKT elfogadta, hogy a bizottságba az AKT tagjai közül 3 före az
AKT elnöke, a titkárság tagjai közül 2 főre a főtitkár, a kuratóriumok tagjai
közül 3 före a tudományterületi kuratóriumok tesznek javaslatot, de nem
jelölhetők sem a kuratóriumok elnökei, sem a tudománytestületi főosztályok vezetői.
Az április 1-jel ülés (AKT 3/96.) állásfoglalásai
Az AKT a következő napirendi pontokkal foglalkozott:
1. A Támogatott Kutatóhelyek Hálózata, felépítése, szervezeti és
működési szabályainak alapelvei.
2. Az 1997. évi költségvetés irányelvei.
3. A Kormánytájékoztató és a közgy űlési anyagi kutatóhelyek 1995.
évi tudományos beszámoló részének megvitatása.
4. Az AKT tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása.
5. Egyebek.
Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban a következő állásfoglalások születtek:
AKT 3/1/96.(IV.1.) állásfoglalás:
Tuschák Róbert terjesztette elő az előkészítő bizottság javaslatát a
Támogatott Kutatóhelyek Hálózata felépítésére, valamint szervezeti és
működési szabályzatára. Hangsúlyozta a szervezet elvei közt azt, hogy
a kutatócsoportok autonómiáját a pénzügyi gazdálkodás terén a ciklusokon belül biztosítani kell; ha pedig pótforrás nyílik, azt elsősorban a
meglévő csoportoknak kell juttatni az infláció ellensúlyozására, s csak
a legindokoltabb esetekben lehet szó cikluson belül új csoportok indítására. A képviseletet egyetemenként 3-4 csoport összefogásával
létrejövő egységekkel kívánják megszervezni. Az AKT a tervezetet 18
igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta. 19 igen szavazattal egy
évben állapította meg azt az időszakot, amelynek elteltével újra kell
tárgyalni a támogatott kutatóhelyek szervezeti és működési szabályzatát.

AKT 3/2/96.(IV.1.) állásfoglalás:
Az AKT elnöke bevezetőben értékelte a költségvetést előkészítő bizottság eredményes munkáját és indokolta az összefoglalásban szereplő
többletigény-összegeket. Közvetítette a bizottság azon véleményét, hogy
a költségvetési előterjesztésben nem szükséges különválasztani az intézethálózat és a támogatott kutatóhelyek igényeit, továbbá elégedetlenségét az előterjesztés szakmai indoklásával. Bizottságok felállítását javasolták tudományterületenként, amelyek április 19-ig gondoskodnak a
végleges szöveg elkészítéséről.
Az AKT 15 igen szavazattal jóváhagyta a végleges szöveg elkészítésével megbízott bizottságok felállítását.
AKT 3/3/96.(IV.1.) állásfoglalás:
A kormánytájékoztató és a közgyűlés elé kerülő anyag III. 2. fejezete
az intézetek 1995. évi tudományos eredményeiről adnak számot.
Az AKT egyetértett azzal, hogy a testület tagjai további konkrét szovegszen3
javaslataikat április 5-ig a tudományterületi főosztályoknak küldjék meg.

AKT 3/4/96.(IV.1.) állásfoglalás:
Több módosító észrevétel hangzott el az AKT tevékenységéről, a közgyű lés számára készített beszámolóról. Az anyag nem tükrözi eléggé az
AKT munkája kapcsán felmerült problémákat.
Az AKT a szövegmódosításokkal jóváhagyta a beszámolót.

AKT 3/5/96.(IV.1.) állásfoglalás:
A FEFA főbizottságába új képviselő kijelölésének szükségessége merült
fel Király Zoltán eddigi képviselő helyett. A javaslatok alapján a következő ülésen születik döntés.

Keviczky László s.k.
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INTÉZETI JUBILEUMOK
Mozaikok

Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet történetéből I.
(1896-1996)
„A mez őgazdasági kísérletügynek a növénytermeléssel
foglalkozó intézetei már javában m űködtek, amikor a
földmívelésügyi kormányzat belátta oly intézmény létesítésének szükségességét, mely szabatos tudományos alapon
foglalkozzék az állattartás egyik fontos kérdésével, a gazdasági haszonállatok racionális takarmányozásával" (Weiser
István, 1926)

Az alapítástól a századfordulóig
A XIX. század vége felé az állattenyésztés Magyarországon nagy átalakuláson ment át, különösen a szarvasmarhatartásban következett be nagy változás. Mindinkább előtérbe került az a törekvés, hogy az igázás és hústermelés
mellett nagyobb súly helyező djön a tejtermelésre. Kialakult
a hármas hasznosítású magyar tarka fajta, amely egyaránt
szolgálta a hústermelés, a tejtermelés és az igázás céljait.
Ezeket az állatokat, a termelés érdekében, már intenzívebben, körültekintőbben kellett takarmányozni, ugyanakkor állattenyésztő ink kizárólag külföldről származó adatokkal végezhették állatnemesítési, takarmányozási gyakorlati munkájukat. Ezeket a kutatási eredményeket azonban nálunk
alig lehetett céltudatosan felhasználni, mert mások voltak
klimatikus és termelési viszonyaink, más gazdasági állatfajokat, és fajtákat tenyésztettünk és tartottunk, de mindenek
felett, a Kárpát-medence sajátos takarmánybázissal rendelkezett.
Ezt a helyzetet és ennek jelentő ségét a gazdasági életben — az 1890-es évek elején — Liebermann Leó tudományegyetemi kémikus professzor, majd kis idő vel később, az
Állatorvosi Főiskola (ma Állatorvos-tudományi Egyetem) Állatélettani Tanszékét vezető Tangl Ferenc egyetemi tanár is
felismerte, aki kereste a lehető ségét annak, hogy az állattartó gazdák nehéz helyzetén segítsen. Ezért egy olyan kutatóintézet létesítését tervezte, amelyben egyrészt megvizsgálnák a nálunk termelt takarmányféleségek összetételét,
ezek emészthetöségét és értékesülését az egyes állatfajokban, másrészt kutatnák a nálunk (ki)tenyésztett állatfajták

Haditudósítás
Kuti László négy esztendeje vesz részt az — Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejérő l".
Kedves olvasóim! Amíg a múlt hónapban az okozott fejtörést,
hogy miről tudósítsak, addig ebben a hónapban az jelentett
gondot, hogy miről ne írjak. Ugyanis május első két hétvégéjét
még kihagytuk, de a hónap utolsó három hetének mindegyikén
volt plenáris Érdekegyeztető Tanács-ül¢s, s nem is akármilyen
témákban. A programban szerepelt az ET megújítása, az alkotmánykoncepció, a nyugdíjkorhatár emelése, illetve a nyugdíjreform, valamint az államháztartás reformja.
A nagy sorozat első állomása május 17-re esett. Ekkor az
eredetileg tervezett több napirendi pont helyett végül is csak
az ET megújítása került napirendre. Illetve a legutolsó pillanatban bővült a program, ugyanis a kormány kikérte a szociális
partnerek (munkáltatók, illetve munkavállalók) véleményét egy a
Munka törvénykönyvét módosítani szándékozó egyéni képviselői indítványról.
Ez az ÉT is napirend előtti felszólalással kezdődött. Most a
munkaadói oldal agrárszervezetei voltak a kezdeményezők. Kifogásolták, hogy a határmenti területeken az osztrák gazdálkodók — a náluk erősen támogatott gázolajjal — Magyarországon
olcsón vállalnak szántást, illetve egyéb földmunkákat, s ez előnytelen versenyhelyzetet okoz a magyar gazdálkodóknak. A kormány képviselői nem készül(het)tek a kérdésre, ezért csak
annyit tudtak mondani, hogy az osztrákoknak csak saját (bérelt) földterületeik művelésére van törvényes joguk. Mindenesetre ígéretet tettek, hogy a kormány szakmai egyeztetést
követően megoldást keres a problémákra az ellenőrzés szigorításával, vagy más módon.
A fő napirendi pontról — amely egy már unalomig ismert téma
volt — nehéz volt kitalálni, hogy miért kerül ide, hacsak nem
azért, hogy az ÉT e „magas" fóruma indítsa el a részletes
munkát. Ez elméletileg „össze is jött". A szövegen ugyanis
nem változtattunk, de elhatároztuk: fölállítunk egy ad hoc bizottságot, amelyikbe mindegyik oldal négy-négy tagot küld (az
már más lapra tartozik, hogy az oldal még mindig nem tudott
megállapodni a személyekben), hogy a tényleges szakmai
munkát — a részletek kidolgozását — elvégezze, s ismételten
ÉT elé terjessze. Mindenesetre több szervezetnek még volt
hozzáfűzni valója a témához, ezért a vita majdnem délig elhúzódott. De most legalább egyetértettünk...
Ezek után már csak a kormány által kezdeményezett napirend volt hátra, a már említett egyéni képviselői indítvány a
Munka Törvénykönyve módosításáról. Ennek ET elé hozatala
pusztán gesztus értékű volt a kormány részéről, ugyanis erre
nincs kötelezve (de egy korábbi önálló képviselői javaslatra
történt módosítást követő bírálat hatására megígérte, hogy a
jövőben minden ilyen esetben kikéri a szociális partnerek véleményét). A véleményt megkapta, s ennek hatására úgy döntött:
nem támogatja a javaslatot.
A következő plenáris ülés a szokásostól eltér ően május 23ra, csütörtökre esett. Ennek témája: a nyugdíjkorhatár emeléséről szóló előterjesztés megvitatása, a nyugdíjreform fő kérdéseir ől szóló tájékoztató meghallgatása és az alkotmányról szóló
országgy űlési határozati javaslat megtárgyalása volt. Először
azonban megint a napirend elő tti kérdések jöttek. A munkáltatók
sürgették a Munkaerőpiaci Alap önkormányzati jellegű irányításáról szóló törvény elfogadását. A kormányoldal válaszul jelezte, hogy a kormány is erre törekszik. Ezek után a munkavállalók
jelezték, hogy számításaik szerint az eddigi bér- és áremelések
alapján, a további 20-40 százalékos energiaár-emelés nélkül is,

szervezetében végbemenő életfolyamatokat, a hús-, a zsír- ennek megfelelő lesz, különböző okok miatt sohasem valósult meg, mindössze a szarvasmarha-tenyésztési osztály
és a tejképzés növelése érdekében.
Herceghalomról Gödöllő re, illetve néhány admiköltözött
ilyen
egy
hogy
segítette,
Tangl törekvéseit nagyban elő
részleg, Gödöllőn belül, az Isaszegi útról a köznisztratív
intézmény létesítését Liebermann Leó is — aki abban az
ponti épületbe.
—
volt
is
igazgatója
Intézet
Kémiai
Országos
az
időben
(Az AllattenyésztésI Kutatóintézet részlegei: szarvasmarnagymértékben pártfogolta s így közösen hívhatták fel a ha-tenyésztési osztály, sertéstenyésztési osztály, juhtenyészFöldmű velésügyi Minisztérium figyelmét javaslatuk megva- tési osztály, lótenyésztési osztály, baromfitenyésztési osztály,
lósítására.
prémesállat-tenyésztési osztály, méhtenyésztési osztály, geAz előterjesztést a Földmű velésügyi Minisztérium, és az netikai osztály, szaporodásbiológiai osztály, kultúrnövény
akkori miniszter, Darányi Ignác is helyeslő leg fogadta és megporzási csoport.
kész volt megvalósítani, ha mind a gazdaközösség, mind az
A Takarmányozási Kutatóintézet részlegei: kérő dzőtaérdekelt ipari körök ennek szükségszerű ségét igazolják. Az karmányozási osztály, sertésta,armányozási osztály, baromállattenyésztő gazdák nagy örömmel pártolták a kezdemé- fitakarmányozási osztály, prémesállat-takarmányozási osznyezést. Az ipari és kereskedelmi körök, nem csak szüksé- tály (az utóbbi kettő 1986-ban egyesült), takarmányozásgesnek és életrevalónak találták az intézmény felállításának élettani osztály, takarmányértékelési osztály, takarmánytartervét, hanem ennek érdekében anyagi áldozatra is hajlan- tósítási osztály, mikrobiológiai csoport (az utóbbi kettőt 1986dók voltak: a malom-, a cukor- és a szeszgyárosok — ma- ban összevonták).
A Központ egységei: főigazgatóság (titkárság), nemzetkögánadakozásként — 7.100 forintot (14.200 aranykoronát)
ökonómiai oszgy űjtöttek össze, hogy a tervbe vett építkezés költségeinek zi kapcsolatok osztálya, személyzeti osztály,
igazgatóság, benne a mungazdasági
osztály,
ökológiai
tály,
veFöldmű
a
részét
másik
költségek
A
fedezzék.
egy részét
a kísérleti telepek osztálya és a gondlésügyi Minisztérium vállalta és 1895. június 25-én kelt, kaügy, a könyvelés,
nokságok. A maximális létszám, az évtized közepén,
13.753 (VIII. 1.) számú rendeletével előbb hozzájárult az
meghaladta a 600 fő t).
intézmény felépítéséhez, majd nem sokkal később, a 85.124/
A Minisztérium szándéka ezzel a lépéssel, és még továb1896/FM számú rendeletével megalapította a
bi mezögazdasági intézmények Gödöllő re telepítésével, egy
Állatélettani
Királyi
Magyar
későbbi időpontban létrehozandó „Gödöllői Agrárcentrum'
és Takarmányozási Kísérleti Állomást. (...)
előkészítése volt. Mivel sem a pénzügyi lehetőségek, sem
az érintettek közös akarata nem volt meg, a terv nem vált
(1980-1991)
Évek
nti
A Kutatóközpo
valóra, így a félmegoldás minden hátrányát elszenvedte a
Az új intézmény az Állattenyésztési Kutató Intézet Kutatóközpont, mivel csaknem minden szervezeti egység(Herceghalom) és a Kisállat-tenyésztési Kutató Intézet nek mindkét telephelyen voltak osztályai, részlegei, sok volt
(Gödöllő ) összevonásával jött létre és az adminisztratív fel- a kettősség, és ezért drága a mű ködtetés.
adatok ellátásához megkapta a GATE Tessedik Sámuelről
Az új szervezet alapítólevelében újra meghatározásra keelnevezett, addig kollégiumként használt épületét, amit je- rült a tevékenységi kör:
lentős ráfordítással tettek használatra alkalmassá. A kutatóa/ A takarmányozás és takarmány-felhasználás új, gazdaközponton belül két intézetet alakított ki: az Allattenyésztési ságosabb módszereinek kidolgozása;
Kutatóintézetet gödöllői székhellyel és a Takarmányozási
b/ A szarvasmarha-tenyésztés, a sertéstenyésztés, a juhKutatóintézetet herceghalmi székhellyel. A központi egység tenyésztés, a kisállattenyésztés és lótenyésztés területén
gazdasági, szervezési és adminisztratív feladatot kapott. Azon alapalkalmazott és fejlesztő kutatási tevékenység folytatása,
elképzelés, miszerint a személyi állomány elhelyezése is és e témakörökben a kutatások országos koordinálása;
c/ A különböző helyeken folytatott hasonló jellegű kutatáfeladatok elősegítése érdekében, azok rendsi-fejlesztési
legalább 6 százalékos reálbércsökkenés prognosztizálható (a
szer-szemlélet ű összehangolása.
kormány által „bevállalt" 2 százalékossal szemben), s ezért az
Nem csak a szervezet, hanem a kutatásszervezés is válÉT-nek mihamarabb foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. A korJóllehet az alapítólevél tartalmazta a Kutatóközpont
tozott.
alamegbízható
tud
végén
augusztus
csak
mány jelezte, hogy
koordinációs feladatát, erre a Minisztérium gyairányú
ilyen
találkéseinek
mi
amit
erről,
pokon nyugvó áttekintést nyújtani
korlatilag nem tartott igényt, hiszen az AGROINFORM keretunk. Végül is ígéretet kaptunk, hogy a kormány negyedéventében már működni kezdett ezzel a feladattal egy iroda, és
ként készít egy áttekintést a pillanatnyi helyzetről az ET oldalai
ha mégis sor került ilyen tevékenységre, akkor az kizárólag
részére, amit már a bizottságokban meg lehet vitatni.
Ezek után bekövetkezett az, amiről azt hittem, hogy soha nem
szakmai vonatkozású volt. Az időszakra jellemz ő , hogy a
történhet meg. A nyugdíjkorhatár emelése és a nyugdíjreform
legfelsőbb szintű kutatásirányítás (MSZMP KB Tudománykérdésében ugyanis nem alakult ki oldalálláspont, így nem tudpolitikai Bizottság) ún. Országos Középtávú Kutatási Fejtunk szóvivőt sem kijelölni, tehát abba állapodtunk meg, hogy
lesztési Terveket (OKKFT) dolgozott ki és ezen kívül a szakminden szervezet a saját álláspontját mondja el. Így is történt,
ún. tárcaszintű (TCP) programokat írtak elö. Azokra a
tárcák
s ennek az volt az érdekessége, volt; a vita végére kiderült
, melyek kívül maradtak ezeken a progratudományágakra
azonban, hogy nagyon is egységes volt az oldal álláspontja a
mokon ún. „ intézeti feladat" elnevezéssel lehetett megbízást
főbb kérdésekben, csak objektív és főként szubjektív okok
szerezni. Ezek közül a Kutatóközpont a következőkben vett
akadályozták meg az összegzést. Velünk szemben viszont a
részt:
végig
során
vita
a
voltak,
összefogottak
rendkívül
munkáltatók
—OKKFT A/10: „A tömegtakarmányokra és tápokra alapocsak a szóvivőjük beszélt, képviselve a közös véleményüket.
zott állatitermék-elő állítás fejlesztése'.
A végeredmény azonban egységes volt, azaz elviekben nem
— TCP-1: „Az abraktakarmányokra és melléktermékekre
kifogásoltuk a reform szükségességét, és a korhatár emelését,
a gyakorlatban nem tudtuk elfogadni a kormány elképzeléseit.
alapozott állatitermék-el ő állítás fejlesztése'.
Sőt, az is elhangzott, hogy a Világbank egyes szakértőin kívül
— Intézeti feladatok: ló, prémesállat, méh kutatási terülesenki sem támogatja azt a modellt, amit be akar a kormány
tek.
vezetni. Az viszont kétségtelen: gondolkozni kell más alternatíAz OKKFT és TCP programokban mindig felülről irányítotvákon is. Sőt, nemcsak gondolkozni kell ezen, hanem meg is
tan, de mégis a Kutatóközpont részleges szakmai koordináÖnkormányzatkell vizsgálni azokat, miután a Nyugdíjbiztosítási
ciójában dolgoztak együtt a hazai kutatóhelyek. A kutatások
nak is van egy javaslata.
finanszírozásába már korábban is hatékonyan bekapcsolóA harmadik napirendi pont már csak könnyed levezetése volt
dott, a tárca mellett, az Országos Mű szaki Fejlesztési Bizotta tárgyalások eddigi izgalmának, mivel az alkotmányról szóló
ság, illetve annak Fehérje Program Irodája.
országgyű lési határozati javaslat parlamenti vitája már elkezdő(Az idöszak egyik legjelentő sebb eredményének ítélhetdött, s korábban volt lehetőségük a munkáltató, illetve munkajük, hogy a Kutatóközpont koordinációjában és konkrét részvállalói szervezeteknek, hogy véleményüket írásban is eljuttasvétele mellett kidolgozták, majd széles körű szakirodalmi és
sák a parlamenthez. Ezt a legtöbben, köztük az ÉSZT is megtették. A javaslatok közül a legfontosabb, amit itt is hangoztatott
szakképzési program keretében bevezették „A takarmányok
mind a két oldal, az érdekegyeztetés alkotmányban való megenergiaértékelése és a gazdasági haszonállatok energiaeljelenése volt.
látása' c. tanulmányban (1985) összefoglalt, új alapokra
A tejlesség kedvéért megjegyzem, a harmadik plenáris ülés
helyezett, adaptált takarmányenergia-értékelési rendszert.
a hónap utolsó napjára esett. Ekkor az államháztartási reformabban van, hogy a keményítő érték helyett új,
Jelentősége
törszóló
ról szóló előterjesztés, és a munkaügyi ellenőrzésr ől
is elfogadható fogalmakat vezetett be, a tanemzetközileg
vénytervezetről készült előterjesztés volt napirenden. A változaabban az állatfajban állapította
emészthetöségét
karmányok
tosság kedvéért most nem voltak napirend előtti hozzászólások
meg, mint amellyel azt etetni kívánja, egységesített in vivo
(de ettől még teljes volt az ülés).
és in vitro kísérleti módszereket vezetett be).
Az államháztartás reformjával kapcsolatos előterjesztés „felHúsz évi Intézeti tevékenység után, 1986-ban, Dr. Keser ű
vezetésekor" a Pénzügyminisztérium államtitkára hangoztatta:
János nyugdíjba vonult, és helyét, a Kutatóközpont főigazaz anyag nem a részletes tárgyalásokat célozza (arra alkalgatójaként, Dr. Holdas Sándor vette át.
matlan is), hanem a következő lépések megtételét alapozza
meg. Hangoztatta a reform szükségességét és azt, hogy ez
Az évtized második fele megint kisebb kutatásszervezési
egy olyan folyamat, ami még évekig-évtizedekig is eltarthat. A
változással kezdődött, mert a MÉM ekkor már ágazati szintű
munkáltatók és munkavállalók képviselői egyaránt hangoztatták,
programokban gondolkodott, melyek közül az AP-3: „Az állati
hogy a leírt szöveg még munkaanyagnak sem alkalmas és a
termék minő ségének és gazdaságosságának javítása' c.
látszatát is el kívánják kerülni, hogy az államháztartási reformK+F programot kapta meg a Kutatóközpont.
elképzeléseket megvitattuk. Kifogásolták többek közölt a kon(A program címében megfogalmazott célokat megalapozó
a
valamint
cepció, a hatásvizsgálatok és a hatásprognózisok,
szaporodásbiológiai, környezet-élettani és etológenetikai,
kereszthatások vizsgálatának a hiányát. A kormányoldal képvigiai alapkutatásokon kívül, célul tű zte ki a hústermelés fejselője igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy nincs vita a
lesztését és a hús minőségének, valamint előállítása gazdakormány és a szociális partnerek között, mert ők is úgy látják
ságosságának javítását — a tej minőségének és a tejtermea helyzetet, mint mi. Végül is megállapodtunk, hogy a folyamalés gazdaságosságának javítását — a tojástermelés fejlesztosan készülő egyes részkoncepciókat a kormány átadja a
szociális partnereknek, s azok az érdekegyeztetés megfelelő
tését — a gyapjú és prémtermelés fejlesztését — az állattartás
fórumain kerülnek megvitatásra. Kötelezettséget vállal a korkörnyezetvédelmi feladatainak megállapítását és a szüksémány arra még, hogy szeptemberre elkészíti az államháztartás
ges tennivalók sorának kidolgozását, — a takarmánybázis
reformjának a koncepciójat — a rendelkezésre álló háttéranyajavítása és hatékonyabb felhasználása érdekében a szángokkal, hatásvizsgálatokkal együtt —, s azokat átadja a parttóföldi tömegtakarmány-termelés alacsony színvonalának és
nereknek.
a melléktermék hasznosítás növelését akadályozó tényezők
A második napirendi pont, a munkaügyi ellenőrzésről szóló
okainak a feltárását — takarmányozás-élettani, anyagforgaltörvénytervezet, vitája viszonylag „sima" volt. Sikerült még a
részkérdésekben is megegyezniük. Ez azért fontos, mert mind
mi vizsgálatok és táplálóanyag-szükségleti adatok meghaa három oldalnak az lenne az érdeke, hogy a parlament még a
tározásával elő segíteni a jó min ő ség ű , gazdaságos
nyári szünet megkezdése elő tt megvitassa a tervezetet, és el
állatitermék-előállítást).
is fogadja a törvényt.
(Folytatjuk)
összeállította: Gundel János és Vígh László
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Arcképvázlat az elmúlt évekb ől

Glatz Ferenc
„Aki szellemileg medd ő, arra nézve veszélyes..."
Hát ha valaki még nem tudná (pedig a Szószóló májusi
lapszámában megírtuk!): az MTA idei tisztújító közgy űlésén
elnökké választották Glatz Ferencet. Ki is Glatz Ferenc?
Évekkel ezelő tti megnyilvánulásaiból készítettünk arcképvázlatot. Véleményünk szerint, ezek MTA-elnökként is elhangozhatnának...
Évekkel ezelőtt, amikor Bodor Pál
rövid arckép-vázlatainak sorában
éppen Glatz Ferencrő l írta meg
szokásos húsz sorát, nemigen gondolhatta, hogy ez a skicc milyen
pontos, találó adalék lehet a kés őbbi akadémiai elnök portréjához.
Bodor személyes benyomásairól
vall, amikor beismeri, tetszik, ahogy
benne az erélyes, koncepciózus
szellemi menedzser együtt val' a
tudóssal, a rámen ős szervez ő a
taktikus történésszel, a stiliszta a
lendületes, ügyes pragmatikussal,
a magyar hazafi az ironikus európaival, a tudományos monográfus
a publicistával... Kellékek nélkül is
felismerhet ő. Egyéniség. Aki ingatag vezetőt kíván, annak zsarnok.
Akit idegesít, ha a f őnök mások véleményére is kíváncsi, annak túl latolgató. Aki csak elvben hirdeti: mindenkivel beszél ő viszonyban kell
maradni', annak tán megalkuvó.
Akit dühít az elvek hajthatatlansága, az lázad ellene. Aki sikerein
mérgel ődik, annak túl ügyes. Aki
nem tudta átejteni, annak fortélyos.
Aki szellemileg medd ő, arra veszélyes...
•
Az elvek hajthatatlansága köréből álljon itt illusztrációként néhány
olyan probléma megfogalmazása,
amelyek Glazt Ferenctő l elnökként
is elhangozhatnának:
- Ha visszagondolunk arra, hogy

Klebersberg a történettudomány
beilleszkedését a modern társadalomba csakis az intézményes, az
átfogó szervezések révén találta
megvalósíthatónak, joggal merül fel:
nincs-e ellentmondás az állandó és
folyamatos fenntartást követelő intézetek, intézmények „üzemeltetésének' igénye és az anyagi alap
meglehetősen ingatag volta között?
Fizetnie kellett a Bécsi Intézet rohamosan felszök ő kiadásait, állandó alkalmazottakat, kutatókat, személyzetet; biztositani a kötetek kiadásához szükséges százezreket,
a külföldi kutatóutakat — s mindezt
rossz gazdasági viszonyok közepette, amikor a korona rohamosan
értéktelenedik, az árak kiszámíthatatlanul emelkednek.
Ez a gazdasági helyzet szinte
lehetetlenné tette, hogy a tudományszervezés az egyéni adományokra alapozódjék. Mind sürgetőbbé vált az állami beavatkozás, az,
hogy ha kell — a pénz romlásával
párhuzamosan — egyik hónapról a
másikra esetleg százezrekkel is
növeljék a támogatást.
Semmi jel nem mutat arra, hogy
Klebersberg a „tudományos nagyüzemre' vonatkozó elképzeléseinek
kialakításakor végiggondolta volna,
hogy a már akkor zuhanó koronaárfolyam, az alapítványok egyik
napról a másikra történő elértéktelenedése miatt nincs biztos alap

Kilencvenéves
a haltenyésztési kutatás

Ünnepség a HAKIBAN
Kétnapos halászati tudományos tanácskozást rendeztek a szarvast Haltenyésztési Kutató Intézetben. Az eszmecserét a magyar állattenyésztési kísérletezés kezdetének 100., s a haltenyésztési
kutatás hazai megindulásának a 90. évfordulója jegyében, a HAKI jogelő djének tekinthető budapesti
Magyar Királyi Halélettani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomás megalakulásának kilenc évtizedes
jubileuma alkalmából rendezték.
A tanácskozáson a részt vevő másfélszáz hazai s
külföldi szakember előtt mintegy harminc tudományos
elő adás hagzott el a magyar halászati kutatások legújabb eredményeirő l. Az értekezések közt fajtakutatási, halélettani, halegészségügyi, haltenyésztési és halászatfejlesztési témájúak egyaránt szerepeltek. A
szarvasi kutatóintézet jubileumi tanácskozásán szó volt
egyebek közt a balatoni angolnapusztulásról, az utóbbi
években tapasztalt kagylóvészről, a Körös-holtágak
állapotáról, a kiskörei tározó mocsári növényzetéről, a
Tisza halairól s a ráckevei Duna-ág süllöállományáról
is. A külföldi kutatások közül többek közt a romániai
halastavi kacsatenyésztés és az amazóniai édesvízi
halászatfejlesztés tapasztalatairól hangzott el beszámoló a szarvasi Haltenyésztési Kutató Intézet nemzetközi tanácskozásán.

Negyvenéves
az MTA Irodalomtudományi
Intézete
Negyvenéves a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. Az évforduló alkalmából
június elején — három napon át — kritikatörténeti
konferenciát rendeztek az intézet Eötvös Könyvtárában (Bodnár György igazgató előadásából részleteket közlünk a Szószóló legközelebb megjelenő lapszámában.) Annak idején kutatási előzménye alig volt
e témának, az alapoknál kellett kezdeniük. A mostani
ülésszak a legjobb kutatások eredményeit igyekezett
felmutatni fontos résztémákról szóló előadásokban. A
bevezető elő adások után az intézet új könyveit mutatták be.

Ingyenes
adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot tart
a TUDOSZ-irodában
(VIII. ker., Puskin u. 4. II. em. 83.)
minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós

tervezett programjához... Az állam
által tervszerű en és állandóan dotált tudomány gondolatával 1920ban találkozhatunk elő ször: ekkor
Klebersberg a szokásosnál sokkal
erösebb hangon kéri számon a
kultúrpolitikától a tudomány állami
támogatását, mondván, hogy a századfordulón megnövekedett gazdasági lehető ségek idején sem gondolt erre, aminek a mostani „szomorú helyzet" is következménye. Az
államtól most, ebben a rossz gazdasági helyzetben — mondja —
nem lehet kérni, hogy nagy összegeket fordítson a tudomány pártolására, ezért kell a tudományszervezésnek továbbra is a társadalom
anyagi erejére támaszkodni.
Minden vezető politikája gyakran
azzal vizsgázik, hogy képes-e maga
körül megfelelő felkészültségü és
operatív emberekbő l álló vezető
garnitúrát kialakítani.
(Kultúrpolitika és szaktudomány,
1919-1931. Századok, 1969. 5-6.
sz. 1198.p.)
— Évek óta vissza-visszatérően
hangoztatjuk: az oktatás legfontosabb tényezöje a diák és a tanár.
Minden újítás, reform a tanár révén
történhet, tehát az oktatáspolitika
tegye lehető vé a tanár számára az
új alapelvek egyéniesítését. Nagyon helyesen, ma már elfogadottan a tanár önállóságáról és az
iskolák önállóságáról beszélünk.
Ezen alapelv mögött azonban nem
bújhat meg az az oktatáspolitikai
bizonytalanság és a tudomány lustasága, hogy magukra hagyjuk az
iskolákat és magukra hagyjuk a
tanárokat. Könny ű és népszerű azt
mondani, hogy azt taníthatnak a
tanárok, amit akarnak. De vajon
lehet-e egy kormányzatnak — pontosabban egy társadalomnak — az
a célkitű zése, hogy az ideológiai
egyszínű séget most az anarchia
váltsa fel? Felmértük-e ennek esetleges következményét, a gyakran
értelmetlen civakodásokat, tanári
karok bomlását, az egészséges vi

GÖRBE TÜKÖR
Hároméves megállapodás
a közalkalmatlanok szférájában
1. Aláíró felek megállapítják, hogy négyen vannak, ezért az alábbiakban NEGYEDEKNEK nevezik egymást.
2. A megállapodás érvényességi ideje 2 év, vagy
4 év. Ha véletlenül 3 év lenne, akkor a megállapodás azonnal érvényét veszti.
3. A megállapodás nem terjed ki a közönséges
halandókra, a közömbösökre, a közért alkalmazottakra, a köztörvényesekre, valamint a Közraktár utcai örömlányokra.
4. A negyedek egyetértenek abban, hogy valódi
szándékaikat mindenkor szép szavakba burkolják. A negyedek által alkalmazott kifejezések
értelmező szótárát a megállapodás titkos záradéka tartalmazza.
5. A költségvetési támogatást — ide értve a bérkereteket is — éves bontásban kártyán lehet elnyerni
a Kormánytól. A Kormány vállalja, hogy a szociális partnerek által megnevezett játékot fogja játszani, de fenntartja magának a jogot saját pakli
használatára.
6. A negyedek közül a Kormány és a szakszervezetek felváltva utálhatják el egymás javaslatait. A
megszerzett elutálási jog mennyisége legfeljebb
egy negyedéven belül összevonható. Ez idő alatt
fel nem használt jogosítványok végérvényesen elvesznek.
7. A negyedek képviselői — fejenként — három év
alatt összesen 10 órát beszélhetnek egymással
plenáris ülésen, és ott legfeljebb 500 módosító
indítványt tehetnek. Aki ezt a keretet az első tárgyaláson kimeríti, köteles némasági fogadalmat
tenni.
8. A szociális partnerek az anyázást a társadalmi
béke részének tekintik.
9. A szakszervezetek vállalják, hogy a tüntetések
tömegméretét 1 főben maximálják. A tárgyalásokon a "TÜNTETŐEN HÁTAT FORDÍT' módszert a
tömegtüntetés minősített esetének tekintik, s csak
a negyedek konszenzusával alkalmazzák.
10. HA és AMENNYIBEN a Kormány megalakítja
saját szakszervezetét - volt, jelenlegi és jövendőbeli miniszterek, államtitkárok részvételével -,
azt létszámánál fogva reprezentatívnak kell tekinteni.

GARANCIÁK:
11. A megállapodás érvényességéhez valamennyi
önkormányzat egyhangú igenlő támogatása szükséges. A Kormány vállalja, hogy a renitens testületeket kizárja a Magyar Köztársaságból.
12. A megállapodást végszavazással kell megerő síteni. Szavazásra jogosult minden nagykorú
magyar állampolgár, aki legalább 7 éves KKDSZtagsággal rendelkezik, vagy hitelt érdemlő en igazolja, hogy ismer ilyen személyt.
Készült: Budapesten, 1996. március 5-én, a SZEF
ÜT ülésén, a Megállapodásról folyó tárgyalás
közben

Kozma Károly sk.
az MSZSZ f ő titkára, a SZEF ügyviv ője
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taszellem helyett az iskola nyugalmi kereteinek felbomlását. Érdekünkben áll-e — akár az akadémiai tudományosságban, akár a politikai adminisztrációban —, hogy a
történelemtanítás a napi politikai
pártküzdelmek csatatere legyen. És
érdekében áll-e ez az állampolgárnak? Azt hiszem, egyáltalán nem,
és főként nem áll a gyermekek érdekében.
(V. Országos Történelemtanár!
Konferencia, 1992. aug. 26.)

közösségi magatartásformáink
megjavítására.
(Megújító gondolkodást, Magyar
Hírlap, 1995. aug. 19.)
— Kutatni kell azokat a hosszú
távon érvényesülő erőket, amelyek
a mindennapi gondolkodásban, a
polgárok szokásrendjében meghatározóak. Nem titkolom, ilyen értelemben én a legfontosabb stratégiai tárcának mindig is a kultúrpolitikát tartottam az átmenetben. Képzés, önképzés, továbbképzés! Lehetőséget biztositani a világra nyitott modern polgár kiformálódásának! Enélkül nem jöhet létre az új
típusú, toleráns és felelősen gondolkodó polgári társadalom.
(Újragondolni mindent, Népszabadság, 1994. május 21.)

— Világosan meg kell fogalmazni azokat az általános preferenciákat, amelyek ezt a közösséget megtartják a következő évezredre is.
Kategorikus leszek: oktatás, oktatás, oktatás, valamint az önmű velés feltételeinek költségvetési biztosítása. A kifelé szóló, zászlót loEgyébként Bodor Pál az említett
bogtató magyarkodás helyett a
magunk kultúráját és emberi mivol- karcolatát így zárta: Jó, ahol ilyen
tát megújító gondolkodásra van embereké az els ő — vagy legalább
szükségünk, viselkedéskultúránk, az utolsó — szó.

Glatz Ferenc:
„Kutatóhelyek takaréklángon"
Befejező dött a Magyar Tudományos Akadémia hetven kutatóintézetének átvilágítása, és néhány héten belül elkészül ennek
értékelése is. Az eredmény támpontot adhat az Intézetek további
működéséhez — mondta Glatz Ferenc, az MTA elnöke június
közepén egy veszprémi sajtóbeszélgetésen.
Egyebek mellett hangsúlyozta: meggyőző dése, hogy az intézeteket fenn kell tartani, még ha ez átmenetileg csak takaréklángon
lehetséges is. Óva intette attól a kutatóhelyeket, hogy teljes egészében vállalkozásba menjenek, még ha most úgy tű nik, jól megélnének a költségvetési támogatás nélkül is. Nem lehet tudni ugyanis,
hogy szakterületükön két—három év múlva milyen változások következnek be, és a visszatérés nehéz. Glatz Ferenc a kutatóintézetek
plurális finanszírozásának a híve, azt tartja szerencsésnek, ha a
költségvetési pénz mellett szerző désekből, és elnyert pályázati pénzekből tartják fenn magukat.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke kifogásolta, hogy sem a
törvény-előkészítésbe, sem az egész ország jövőjét érintő programok kialakításába nem vonják be a kutatókat. Példának említette a
készülő modernizációs programot és a felsőoktatási törvényt. Ugyanakkor hangsúlyozta: fontos lenne, hogy a Magyarországon befektető
nagy cégek is adjanak megbízásokat az itteni kutatóhelyeknek és
részt vegyek azok szponzorálásban is. Glatz Ferenc szerint az önkormányzatoknak is érdeke, hogy az adott településen fennmaradjanak a szellemi mű helyek, azért a támogatásuktól sem zárkózhatnak el. Ebben a vonatkozásban példaadónak említette, hogy a veszprémi önkormányzat 30 millió forintos támogatást szavazott meg az
egyetemi könyvtár korszerűsítésére.

NÉZŐPONT ,

C

a szerkeszt ő rovata

Gyógyszerárak, gyógyszergyárak
- Elnézést kérek, doktor Veronál Veronikát keresem, a Gyógyszerforgalmazók Véd- és Dacszövetségének elnökét.
- Én vagyok, parancsoljon.
- Elnök asszony, miért emelkednek a gyógyszerárak újabb negyven-ötven százalékkal?
- Először is szeretném leszögezni, hogy semmiféle pártnak nem
voltam, nem vagyok és nem leszek tagja. A gyógyszerár nem politikai, hanem szakmai kérdés.
- Értem, kérem. De a lakosságot irritálja az a körülmény, hogy a
gyógyszerárak háromszor olyan gyorsan nőnek, mint az egyéb termékek és szolgáltatások árai, a bérekr ől nem is beszélve. Ezért
kíváncsiak az indokokra.
- Én úgy gondolom, hogy a gyógyszer különleges áru. Útját a
termelőtől a fogyasztóig szigorú hatósági előírások rögzítik. Ha ön
bemegy egy szupermarketben, olyan mosóport vesz, amilyet akar.
De a gyógyszerek többségét csak hivatalos papír ellenében, receptre lehet megvásárolni. Gondoljon csak a mérgekre, kábítószerekre,
lejárati időre, túladagolásra. Világos, hogy nem gyerekjátékról van
szó.
- Elnök asszony, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Tudjuk, hogy sok
gyógyszer import alapanyagból készül. De a forintleértékelések még
harmadát sem teszik ki az árnövekedésnek, a vámok pedig mostanában inkább csökkennek, mint növekednének. Minek köszönhetjük
azt, hogy egy sima megh űlés a családnak három-négyezer forintjába kerül?
- A közvélemény előtt minden orvosság egyforma. Pedig óriási
különbségek vannak. A magisztrális készítményeket a gyógyszertárakban fizikai módszerekkel állítják elő. Szemben a gyári készítményekkel, amelyeket, ugye, nagyipari módon, futószalagon gyártanak
vagy importból kerül a patikákba. A galenusi készítményeknek viszont a gyógynövény az alapanyaguk, ide tartozik például az ipekakuána.
- Az egészségbiztosítási önkormányzat harmincmilliárd forintos hiányt vár az év végéig. A cégek elbliccelik a tébéjárulékot. Ezt akarják a betegeken bevasalni?
- Személyes véleményem szerint az nem járható út, hogy a pénzügyi szabályozók egyre szigorúbbak, ugyanakkor elvárják tőlünk,
hogy úgymond adjuk olcsóbban a termékeinket.
- Árcsökkentésre álmában sem gondol senki. De ez a sorozatos
drasztikus áremelés mégiscsak elgondolkodtató. A családok jó része már nem tudja megfizetni a magas árakat, egyszer űen nem
váltja ki a medicinát, inkább tovább betegeskedik.
- A gyógyszerár nem szakmai, hanem politikai kérdés. Miért nem
támogatja a kormány közvetlenül a gyógyszergyárainkat? Például a
privatizációs bevételekből. Vagy akármiből. Be kell látni, hogy magasan képzett munkatársaink nem láthatják el feladataikat rohamosan csökkenö életszínvonal mellett. Különben is az egészségügy
intenzív fejlődése a társadalomtól anyagi áldozatokat követel.
- Milyen fejl ődésre gondol, elnök asszony?
- Hát például jelentő sen csökkent a lepra, sárgaláz, berí-berí,
álomkór, tropenkoller, Aleppo-szindróma, kékvakság, höguta és ámokfutás
száma.

