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Nyugdijpénztárt keres?

Gondoljon idős napjaira
A Heller Farkas Nyugdíjpénztár
a közalkalmazottaké.
Havi legkisebb befizetés 500,—Ft,
ami tetszés szerinti időben
és mértékben növelhető.
Telefon: 113-1405
A TUDOMÁNYOS

ÉS

INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Már több mint tízezren vagyunk tagjai!

Káros folyamatok

Folyóiratok és könyvek nélkül
Nem új keletű gond a kutatóintézeti könyvtárak
pénzügyi kereteinek folyamatos és reálértékben egyre fokozódó mértékű csökkenése. A

káros folyamatok azonban az utóbbi időben
felgyorsultak, és ezt az elmúlt években többenis
szóvá tették különböző akadémiai fórumokon.
Az egyre sokasodó jelzések nyomán az Akadémiai
Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) is kénytelen volt foglalkozni az akadémiai kutatóintézetek könyvtárainak
egyre növekvő nehézségeivel, a folyóiratok és könyvek beszerzésének gondjaival. Voltak olyan javaslatok is (például Barna Péternek a Természettudományi Kuratóriumhoz benyújtott anyagában), amelyek
az érintettek összefogásával és jobb szervezéssel
szándékoztak volna a gondokon enyhíteni. Sajnos,
érdemi intézkedésre nem került sor: az Akadémia akkori vezetése, valamint az MTA könyvtárbizottsága a
felvetett problémára nem reagált!
Az elmúlt közel egy év alatt nagy biztonsággal
megjósolható módon tovább romlott a helyzet, az
alapkutatások infrastruktúrájában alapvető szerepet
betölt ő intézeti és tanszéki szakkönyvtárak lepusztulása ma már szó szerint a hazai tudományosság létét
veszélyezteti.
A helyzetet a fizikai tudományterület néhai legnagyobb kutatóközpontja, a KFKI utódintézeteinek közös könyvtárára vonatkozó adatok illusztrálják a legdrámaibb módon: az elmúlt hat évben a beszerzett
folyóiratok száma 57 százalékkal csökkent. A részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.
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Nem kell közgazdásznak és banki szakembernek
lenni ahhoz, hogy megállapítsuk: a „szellemi megújulás" teljes ráfordítása 1996—ban a hat évvel ezelőtti összegnek reálértékben csak a töredéke. Nem
világos tehát, hogy az Európai Közösségben csatlakozásunk okán mi kelt majd nagyobb eufóriát, a hajnali Moszkva tér „európai" látványa vagy a fenti

horrortáblázat számadatai. A helyzet a jövőre nézve
sem rózsás: az idén beérkezett folyóiratok jövő évi
előfizetési díja összesen 37,3 millió forint, a rendelkezésre álló összeg azonban mindössze 28 millió
forint, amelyből 5 milliót az üzemeltető kft. bocsát
rendelkezésre. Könyvek beszerzése a konkrét adatok
mellett szinte fel sem merülhet.
Közel 10 millió forint értékű folyóiratról kell tehát a
kutatóknak ismét lemondani, amelyek között a kényszerű döntés függvényében 5-10 olyan folyóirat lesz,
amely már eddig is az egyetlen példány volt az országban!
A KFKI-könyvtár helyzete természetesen nem egyedi, hasonló gondokkal küzd szinte valamennyi akadémiai intézeti és tanszéki könyvtár. Ha a drámai
helyzetet a jog oldaláról közelítjük meg — ahogy az
egyes tudományos osztályokon már felvetődött —,
az Akadémia felelő ssége még világosabbá válik. Az
OTKA kutatási szerződései megkötésének alapvető
feltétele, hogy a fogadó intézet a levont rezsi ellenében biztosítani köteles a kutatási feladat sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúrát. Miután
a jó szakkönyvtár ennek az infrastruktúrának pótolhatatlan és meghatározó alapeleme, a jelenlegi helyzet ismeretében az OTKA joggal vádolhatja szerződésszegéssel szinte valamennyi akadémiai kutatóintézetet és egyetemi tanszéket. Nem kell különösebb
fantázia annak felméréséhez, hogy az OTKA-szerződések felmondása az Európához csatlakozni kívánó
országunk tudományosságának gyors és biztos halálát jelenti!
A hírek szerint megalakulóban van az MTA új könyvtárbizottsága. Az idő azonban sürget: az Akadémia
vezetése nem hunyhat többé szemet a helyzet felett,
és felmérések, bizottságok létrehozása helyett most
már tettekre van szükség.
Nem irigylésre méltó azoknak a bizottságoknak a
feladata, akiknek dönteniük kell, melyik ujjukat vágják le — azaz melyik nélkülözhetetlen külföldi folyóirat megrendelését kell lemondaniuk. Igen csekély
vigaszt jelent csak az a körülmény, hogy politikusaink papagájként szajkózzák, Európába tartunk, ott a
helyünk, mindig is oda tartoztunk! Miért, kérdezhetjük, Európában majd nem kell többé olvasni?
Ha a tudományra fordított (a banki konszolidációhoz mérten csupán) garasok híján csak olyan tudósokra lesz szükség, akik könyv nélkül, „kívülr ől" tudják mesterségüket, könnyen lehet, hogy a jelző annak eredeti értelmében földrajzi helyzetet fog meghatározni!
b.gy.

Kiegészítő megállapodás
A költségvetési szféra 1996-os bérmegállapodásának
megvalósulását biztosító korrekciós intézkedésekr ől
I. A kormány és a költségvetési
szféra szakszervezetei — a költségvetési szféra 1996-os keresetalakulásáról a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztet ő Tanácsában
született megállapodás 2.6 pontja
szerint — áttekintették az I. félévi
tényleges keresetnövekedést, és
megállapították, hogy annak teljesülésében — első sorban a közalkalmazottak vonatkozásában —
elmaradások mutatkoznak.
A kormány és a költségvetési
szféra szakszervezetei megerősítették, hogy az 1996. január 24-én
kötött megállapodásukat továbbra
is érvényesnek tekintik, miszerint
a költségvetési szférában az éves
keresetnövekedés átlagos mértéke
19,5 százalékos legyen.
Megállapították, hogy a kormány
a megállapodás 2.1-2.5 pontjában
foglalt valamennyi vállalását teljesítette.
Ennek utolsó lépéseként szeptember 1-jei hatállyal sor kerül a közalkalmazotti illetménytábla további 5
százalékpontos emelésére oly módon, hogy az ennek alapján felemelt
illetmények első alkalommal október elején kerülnek kifizetésre. Az
ehhez szükséges központi költségvetési támogatást a február 1-jei állapot alapján kell meghatározni. Az
önkormányzatoknak a béremeléshez
adott támogatás mértékét nem csökkentik a február 1-jét követő en végrehajtott béremelések.

II. A kormány — a megállapodás
2.6 pontjában foglalt kötelezettségének megfelelően — a megállapodás teljesülése érdekében az alábbi korrekciós intézkedések meghozatalát vállalja:
1) A legkedvezőtlenebb helyzet ű,
dönt ően közalkalmazottakat foglalkoztató központi intézmények ré-

szére — ahol a saját hatáskör ű
keresetjavítás eszközei (támogatás,
bevétel, létszámcsökkenés lehetősége, célszerű sége) korlátozottak
— a kormány elkülönít 1 milliárd
forintot.
A felosztás módjáról a kormány
a KIÉT-ben soron kívül tárgyalásokat kezd.
2) Az önkormányzati körben —
az önkormányzati finanszírozású
teljesítés alacsonyabb, 2,1 százalékos szintje miatt, bár a megállapodás 2.1-2.5 pontjában foglalt
kormányzati vállalások teljesültek

Újabb bértárgyalások
A kormány és a közalkalmazotti területeken működő szakszervezetek aláírták a fenti megállapodást („senki sem veszítette el az
arcát"), és megindultak a tárgyalások a központi költségvetési szervek 1 milliárd forintjának felosztási elveirő l.
Ezek eddig a következők:
1. mindenki kapjon keresetkifizetést
2. egy összegú befizetés történjen
3. a kifizetés november 30-a előtt történjen
4. valamilyen módon vegyük figyelembe, az adott területen az
ezévi fizetésemelés mennyire tért el a 19,5 százaléktól
A kormány azt javasolta, hogy az összeg felét létszámarányosan
osszák szét, a másik felét pedig annak figyelembevételével, hogy
az idei emelés mennyire marad el a 19,5 százaléktól. A szakszervezetek ez utóbbira az összes pénz 20 százalékát javasolják, mondván, ott a legnagyobb a 19,5 százaléktól a lemaradás, ahol az új
táblához képest a legmagasabbak voltak a bérek.
r. m.
Lapzártakor fejeződtek be a tárgyalások, eszerint a központi költségvetési szerveknél, attól függően, hogy az ezévi béremelésük
milyen mértékben maradt el a 19,5 százaléktól, 75 százalékban létszámarányosan, 25 százalékban bértömegarányosan részesülnek
az egymilliárdos keretből.

Mit vétettek az MTA-intézetek?

Diszkrimináció?
Az 1997. évi költségvetési tárgyalás során a kormány 17 százalékos átlagos béremelést ígért a közalkalmazotti területnek. Akar
László államtitkár bejelentette, hogy a benyújtott költségvetési
törvénytervezet a személyi juttatásoknál fejezetként tartalmazza
már a jövő évi béremelést is. A tervezetet a szakszervezetek megkapták, ellenőrizhetik a kijelentés valódiságát. Ellenő riztük. Valóban, a jövő évi tervben a személyi juttatásokban az 1997. évi
béremelésekkel megemelt összegek szerepelnek, az MTA intézményei kivételével. Az MTA költségvetésében a személyi juttatások címén csupán öt százalék szerepel, ez több, mint az 1996.
évben kapott béremeléssel megnövelt összeg. Mit jelent mindez?
A kormány nem mondja azt ugyan, hogy tessék elkülöníteni a
kutatók-technikusok jelentő s részét, csak a bértáblában kötelezően előírt emeléshez központi keretből nem ad pénzt az MTA intézeteinek. A bértábla életbelépésével a bérek csak úgy lesznek
kötelezően emelhet ők, ha közben a létszámot csökkentik. Tudománypolitikai irányelvek továbbra sincsenek, van viszont PM,
amely úgy t ű nik, továbbra is saját tudománypolitikai(?) elveit
követi, amelynek eredményeként az MTA kutatóintézeteinek létszáma az elmúlt években több mint 30 százalékkal csökkent.
Valóban így kell ezt csinálni? Bízunk abban, hogy a folyamat megállítható.
Amennyiben nem sikerül a központi költségvetésből a jövő évi
új bértábla emeléséhez a fedezetet megszerezni, ez a tervezett
bérhiány közel 10 százalékos elbocsátást jelent az MTA-intézetekben.

Jereváni rádió
Több telefonhívást kaptunk, amelyekben kollégáink azután érdeklődtek, mi van a júliusi 10 százalékos fizetésemeléssel, ami a felsőfokú
végzettségűeknek jár. A jereváni rádióban hallották.
Rövid válasz: nem a közalkalmazottakról, a köztisztviselőkről volt
szó a hírekben.
Hosszabb válasz: az 1996. évi költségvetésben a köztisztviselők
illetményalapját 18 ezer forintról 20 ezer forintra emelték, emellett
a költségvetési fejezetgazdáknál, így a minisztériumokban, MTA titkárságánál dolgozó felsőfokú végzettségű köztisztviselők 35 százalékos, a középfokú végzettségűek 10 százalékos Illetménykiegészítést kaptak. Ez az illetménykiegészítés nem vonatkozott az országos hatáskörű szerveknél, főhatóságoknál, ezek megyei szervezetelnél dolgozókra, ezért a szakszervezetek és a kormány abban
egyezett meg, hogy ez utóbbi területen dolgozó felsőfokú végzettségű közhivatalnokok július 1-jétől visszamenőleg 10 százalékos
illetménykiegészítésben részesülnek. (Ez az illetménykiegészítés az
önkormányzatokban dolgozókra sem vonatkozik.)

— a keresetemelkedés várhatóan
5) A kormány szorgalmazza,
átlagosan 4 százalékkal elmarad a hogy a költségvetési szféra 1996megállapodásban foglaltaktól.
os bérmegállapodásának teljesítéAz önkormányzati közalkalmazot- se érdekében folyamatos egyezteti körben ez a 4 százalékos elma- tésekre kerüljön sor a munkavállaradás 9 milliárd forintot tesz ki.
lók és a települési önkormányzatEbbő l az összegből a kormány — ok, valamint az intézményi munkaaz önkormányzati teljesítés ala- adók között.
csony szintjének kompenzálására
6) A kormány kezdeményezi,
— 4,5 milliard forint finanszírozá- hogy a Költségvetési Intézmények
sát vállalja központi előirányzatként Érdekegyeztető Tanácsa az 1996.
a központi költségvetésből. A kor- I—III. negyedévi adatok ismeretémány felhívja az önkormányzato- ben december elején újból tekintkat, hogy további 4,5 milliárd fo- se át, hogy a költségvetési szféra
rintot fordítsanak a keresetek eme- 1996-os bérmegállapodásának alálésére.
írói miként teljesítették vállalásaiA végrehajtás módjáról a kor- kat.
mány a KIÉT-ben azonnal tárgyaláIll. A kormány és a szakszervezetek szükségesnek látják megvizssokat kezd.
3) A túlnyomórészt ugyancsak gálni a bérfinanszírozási és
önkormányzati körbe tartozó szo- bérmegállapodási rendszer olyan
ciális ágazatra vonatkozó bérmeg- átalakítását, amelyben a megallaállapodás teljesülésének előmozdí- podások jogi és pénzügyi garancitására a kormány a központi költ- ái biztosítottak.
ségvetésbő l további 1,2 milliárd
Budapest, 1996. szeptember
forintot biztosít. Felhívja az önkormányzatok figyelmét,
hogy ezen túlmenően a
2. pontban nevesített
Nyugalom, uraim,
konstrukcióban biztosítelőbb-utóbb
sanak további előiránymindenkire sor kerül!
zatokat a szociális dolgozók bérének emelésére.
4) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézményekben végrehajtott béremelés fedezetének biztonsága érdekében a kormány az
Egészségbiztosítási Alapnál a pótköltségvetés jó,
váhagyását kezdeményes- oh_
zi az Országgyűlésnél.

2

1996. OKTÓBER

SZÓSZÓLÓ

Valamikor a nyár közepén, a „Merész kijelentések nyomában" című
rádiómű sorban Zöld Ferenc, az
Akadémia Kiadó vezérigazgatója, a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökségi
tagja arról beszélt, hogy egyes
nyomdákból illegálisan többletpéldányok kerülnek ki a könyvárusok
pultjaira. Természetesen kíváncsi-

ak voltunk arra, hogy Zöld Ferenc
mivel tudja ezt bizonyítani. A vezérigazgatót emellett az Akadémia
Kiadó privatizációja óta eltelt időszakról is megkérdeztük.
— Nem vagyunk rendőrség, és bizonyítani sem tudom, de igen sok
gyanús jelet tapasztaltunk az utóbbi években. A kiadó megbízza a
nyomdát, hogy bizonyos paraméte-

rek mellett gyártsa le a megrendelt
példányszámban a könyveket. A
szerződésekben általában az is szerepel, hogy a megrendelt példányszámtól plusz-mínusz mennyivel lehet eltérni. Ez rendszerint 1 és 3
százalék között mozog, ami megegyezés kérdése. Tehát mondjuk,
hogy egy kiadó ötezer példányban
rendel meg egy könyvet, kifizeti,
aztán a terjesztőkkel szerződést köt
a mai gyakorlat szerint fix áron,
negyvenszázalékos árréssel, teszem
azt hatvan napra. A nyomda eközben úgy gondolja, hogy elég „pia-

Az MTA
a nagylexikonról

Közoktatási Minisztérium illetékes
vezetői azonban az MTA elnökségi
ülésén ilyen kötelezettséget nem vállaltak, így az MTA elnöksége olyan
véleményt alakított ki, hogy az Akadémia egyedül ne lépjen be gazdasági eszközökkel a vállalkozásba. Ajánljon fel viszont minden szellemi és
tudományos segítséget a munka folytatásához. Az előzményekr ől az Aka-

démia közölte még, hogy az MTA Elnöksége 1991 júniusátol nem gazdája a Magyar Lexikonnak. Az elnökség
akkori határozatában kimondta: sem
a munka szervezését, sem kiadását,
sem pedig szakmai ellenőrzését nem
tekinti feladatának. Az Akadémiai Kiadó ezután feloszlatta a korábbi szerkesztőbizottságot, és helyette nem
kért fel újat.

Túltermelési válság a könyvpiacon

Kaotikus állapotok

„A Magyar Tudományos Akadémia
nem tulajdonosa a Magyar Nagylexikonnak, így arra vonatkozó döntést nem hozhat, ám minden szellemi és tudományos segítséget felajánl a munka folytatásához."—
szögezte le egy akadémiai sajtóközlemény, amelyben arra reagáltak, hogy a nagylexikon szerkesztősége az Akadémia támogatásának megszüntetését panaszolja.
A közlemény a továbbiakban rámutat, az Akadémiai Kiadó privatizálása
után, márciusban a Magyar Nagylexikon a Capital Rt. tulajdonába került. Az MTA, valamint a Mű velődési
és Közoktatási Minisztérium azonban
— a nemzeti nagylexikon ügye iránti
elkötelezettségből — megegyezett a
tulajdonossal, hogy október 7-ig biztosítja a szerkesztő ség fennmaradását és mű ködési feltételeit. Az MTA
szű kebb vezetői kollégiuma úgy foglal állást, hogy amennyiben a tulajdonos, valamint a Mű velődési és
Közoktatási Minisztérium is vállalja
a megfelelő mérték ű anyagi kockázatot, akkor az Akadémia — maga
mellett tudva a Soros Alapítvány esetleges támogatását — mind anyagi,
mind szellemi kapacitásával lépjen be
a vállalkozói alapon létrejövő gazdasági társaságba. A M ű velődési és

A szerkeszt őség szerint

A Magyar Nagylexikon
A nagylexikon szerkesztősége szerint a Magyar Nagylexikon további
köteteinek megjelentetése kétségessé vált. Jelenlegi telephelyünket —
amelyet az MTA ajánlotta fel számukra október 7-ig — mindenképpen
el kell hagyniuk, mert az Akadémia eladta azt egy másik cégnek. A
vagyonuk (adatbázis, kéziratok, dokumentáció, könyvtár, bútorok) sorsa is bizonytalan.
Miután az Akadémia Kiadó külföldi tulajdonba került, a kiadás bizonytalanná vált, a szerkesztőséget elbocsátották volna, de az Akadémia, a kulturális kormányzat, valamint a tulajdonos Capital Rt. megállapodása megteremtette a lehetőséget arra, hogy hosszabb távon biztonságosan dolgozzanak. A munkabéreket a Mű velődési és Közoktatási Minisztérium és az Akadémia Kiadó jogutódja — a Pro Cultura Kft. — biztosította. Az MTA és a
Capital Rt. átvilágító bizottságot hozott létre. A szerkesztőség nem hivatalos információja szerint a bizottság a kiadvány folytatását javasolta. Tudomásunk szerint a Pro Cultura Kft. azt javasolta, hogy hármas tulajdonosi
konstrukcióval — MTA, MKM, Capital Rt. — jöjjön létre egy nagylexikont
kiadó kft. Az előterjesztés szerint: a lexikon ügyét támogató akadémikusok
úgy képzelik, hogy akadémiai intézetként mű ködjön a könyvet kiadó szervezet. Felmerült az is, hogy a szerkesztőség valamely jelentős könyvtár
közelében, ahhoz kapcsolódva kapjon helyet -- tartalmazza a közlemény. A
szerkesztőség egyébként már elkészítette a „C" betű s címszavakat tartalmazó ötödik kötet nyomdakész kéziratát.

cos" lesz ez a könyv, s eleve nem
ötezer, hanem hat—hét ezer példányt nyom belőle. Aztán ezek a
pluszpéldányok már a megjelenést
követő harmadik napon kikerülnek
a pultokra, féláron vagy negyedáron.
Sőt, már olyanra is volt példa, hogy
a könyvújdonságot egységesen
negyven forintért árulták.
— Nyilván tudja, mely nyomdákról van szó. Ön szerint hány nyomdát lehet ilyesmivel gyanúsítani?
— Őt—hat nyomda jön számításba, de mivel nem tudom állításomat
konkrétumokkal bizonyítani, nem
kívánom nevesíteni őket. Általában
kisebb cégekről van szó, de már egy
nagy nyomda is gyanúba keveredett.
— Legalább egy kiadványt nevezzen meg...
— Ha megmondanám a mű címét,
abból a nyomda is kiderülne. De
mondanék egy érdekes esetet. Az
egyik nagy sikerű lexikonunkat már
a megjelenés napján fél áron árulták Salgótarjánban. Amikor ezt jeleztem az illető nyomdának, ők azt
válaszolták, hogy ez lehetetlen, mivel infravörös berendezéseik vannak, teljesen kizárt, hogy pluszpéldányok készüljenek és kikerüljenek.
— Ilyenkor nem fordulnak a rendőrséghez?
— A könyvszakmában is mű ködik maffia, ezért az illető, aki jelezte
a salgótarjáni esetet, nem vállalta,
hogy tanúskodjék.
— Megítélése szerint a könyvpiacon mekkora az aránya az effajta
túlnyomásoknak?
— Nem tudnám pontosan megítélni, de úgy vélem, hogy az ilyen törvénytelenségek, beleértve a kalózkiadást és a nyomdai túlnyomást is,
a könyvpiac húsz százalékát jellemzik.
— Hogy kívánnak fellépni ezekkel a negatív jelenségekkel szemben?
— Szeptemberben szeretnénk lép-
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Az iskolai végzettség a következőképpen tükröződik
az országos keresetátlagokban:
Végzettség

Havi kereset átlag

Szakmunkásátlag
%-ban
85%
100%

27 500
általános iskola
A Népszabadság a nyáron összehasonlító adatokat közölt egy, a Mun32 000
szakiskolai v. szzakmunkásképző
kaügyi Minisztériumban készült tájékoztatóból, amely a tavalyi keresegimnázium + szakirányú v.
teket hasonlította össze.
123%
39 400
szakközépiskola
A tájékoztatót a MüM a KIÉT tagjainak is eljuttatta, ezért most egy
159%
50 800
technikum
kicsit kevésbé szű kszavú és szándékaink szerint árnyaltabb ismerte172%
55 000
főiskola
tést nyújtunk. A MüM-ben már készül az újabb tájékoztató, amelyben az
80 000
250%
egyetem
1996. első félévi bérátlagokat hasonlítják össze.
A foglalkozásonkénti országos alapbér- és kereseti adatokból a kutaA nem vezető ként alkalmazott főiskolai alkalmazottak átlagkeresete
tóintézeti dolgozók érdeklő dési körébe tartozó számokat választottuk
ki. Az adott foglalkozásúak havi bérátlagai országos átlagok, tehát a 47 000 forint (147 százalék) az egyetemi diplomával rendelkezőké pedig
63 000 forint (197 százalék). Az elmúlt évtizedekhez képest nagymérvállalkozói és költségvetési szférában dolgozókét átlagolták.
tékben csökkent az az idő, amely ahhoz szükséges, hogy az egyetemi
Egyetemi, főiskolai végzettség önálló alkalmazását
végzettségű ek életkeresete elérje a szakmunkásokét. Már 40 éves koruk előtt, 15 év munkaviszonnyal össze tudják gyű jteni azt az életkereigénylő foglalkozások:
setet, amit a szakmunkások elérnek 6 évvel korábban munkába állva,
Foglalkozás megnevezése Alapbér Ft/fő/hó
Tényleges
38 éves korukra.
kereset Ft/fő/hó
*Elmúlt havi lapszámunkban ez az írás már megjelent, a közölt tábláVegyészmérnök
56 698
64 688
zatok azonban nehezen olvashatóak voltak. Olvasóinktól ezúton kérünk
Gépészmérnök
54 345
60 196
megért ő elnézést.
61 086
Fizikus
41 327
• Felsőfokú tanint. tanár, oktató
(pl. egyetemi)
40 604
53 084
71 410
83 258
Közgazdász
35 776
Az MTA kutatóntézeteinek egy részé- alapvető kutatási tematikai irányok
Könyvtáros
42 426
ben az intézetigazgatói kinevezések meghatározásában.
lejártak, és pályázati kiírásra került sor.
Általános orvos
36 011
52 030
Ennek kapcsán tájékoztatásul közöljük Az MTA-ról szóló törvény 23.§
Szakorvos
41 781
56 258
(2) Az igazgatót pályázati eljárás alapa
kapcsolódó részeket az Akadémiáról
Szakgyógyszerész
54 267
67 304
szóló törvényből, a kutatóintézetekre ján az AKT javaslatára, legfeljebb öt évre
Középiskolai tanár, oktató
46 088
34 961
vonatkozó kormányrendeletből, és az az Akadémia elnöke bízza meg.
Általános iskolai tanár,
(3) Az igazgató megbízásához az inAkadémia alapszabályából.
tanító, oktató
38 431
30 775
tézet kutatói közösségének véleményét
Bíró
112 039
88 711
— az intézet szervezeti és működési szaAz MTA-ról szóló törvény 23.§
bályzatában meghatározott módon —
(1)
A
kutatóintézet
tevékenységét
A szakgyógyszerészek és vegyészmérnökök átlagát a gyógyszergyátitkos szavazás útján ki kell kérni.
rakban és privatizált nagyvállalatoknál dolgozók bére emeli. Az orvo- a tudományos tanács vagy más intéködésésok bére szégyenletesen alacsony, még akkor is, ha ilyenkor mindenki zeti testületi szerv közremű
A kormány 49/1993. (Ill. 26.)
a paraszolvenciát és a magánpraxist emlegeti. A pedagógusoknál a vel az igazgató irányítja.
Korm. rendelete 5.§
kereset a túlórák díjazása miatt magasabb, az orvosoknál főként az MTA-alapszabály 69.§
(1) Magasabb vezető beosztás elügyelet miatt, mint az alapbér. A táblázat a Kjt. bértáblájának elvét
(1) A kutatóintézet szervezetét és mű- látására, valamint a munkáltatóra votükrözi, a magasabb végzettségű ek bére magasabb.
ködési rendjét az intézeti szervezeti és natkozó szervezeti és mű ködési szabályzat szerint meghatározott tudoműködési
szabályzat határozza meg.
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget
(2) Az intézeti szervezeti és mű kö- mányos szervezeti egység vezetéséigénylő foglalkozások
dési szabályzat határozza meg, hogy re történő megbízás csak nyilvános
az intézet sajátosságainak megfele- pályázat elfogadásával adható.
Foglalkozás megnevezése
Tényleges kereset
Alapbér
(3) Az (1) bekezdésben említett meglően milyen testületi szerv segíti az
Ft/fő/hó
Ft/fő/hó
igazgatót az intézet feladatainak el- bízás csak határozott időre, legfeljebb
Vegyésztechnikus
39 037
46 740
latásában, az egységes vezetés biz- öt évre szólóan adható. A megbízás
tosításában, és milyen tanács támo- (...) többször is módosítható, de
Pénzügyi ügyintéző
42 946
38 738
gatja az igazgatót az intézet kutatási összeszámított időtartama folyamatoSzámviteli ügyintéző
41 279
46 313
tevékenységere vonatkozó stratégiai san az azonos vezetői megbízásban a
Számítástechnikai programozó
52 854
47 252
döntéseinek meghozatalában, az tíz évet nem haladhatja meg.

Igazgatói kinevezések és a jogszabályok

ni, amikor is a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjeszt ő k Egyesületén
belül elkészül egy új versenyszabályzat, amely erre a problémára is
megoldást kínál. Emellett kidolgozunk egy közös stratégiát is, ami azt
jelentheti, hogy a gyanúba keveredő nyomdák könnyen feketelistára
kerülhetnek, vagyis nem kapnak
megrendelést a kiadóktól.
— Az Akadémia Kiadó háza tá.
ján milyen változások következtek
be azóta, hogy a céget hollandok
vették meg?
— Ugyanazt csináljuk, amit eddig,
a nagylexikont kivéve, csak most
megfelelő anyagi háttér áll mögöttünk. Úgy szoktam fogalmazni, hogy
a hollandoknak van tőkéjük és türelmük, mi pedig nyugodtabban tudunk dolgozni. A holland tulajdonosoknak továbbra is az az elképzelése, hogy a tudományos könyvek kiadását kell erő síteni első sorban magyar szerzőkkel. Ez vonatkozik mind
a kézikönyvekre, mind pedig az
összefoglaló mű vekre. A tulajdonos
fontos feladatának tekinti a tudományos folyóiratok megjelentetését,
miután ennek jelentő s része, mintegy nyolcvan százaléka folyóiratexport.
— Hány folyóiratot adnak ki jelenleg, és mekkora példányszámban?
— Ötvenkettőt. Ezek döntő többsége angol nyelvű, és persze az érdeklődést tekintve tudományáganként
nagy a szóródás. Akad olyan is,
amelynek 188 előfizetője van, és há-.
romszáz példányban nyomjuk, ez a
legkisebb. A legolvasottabb pedig
1200 példányban készül.. Folyóiratainkat a világ bármely részéről meg lehet rendelni. Elsősorban azok a tudományterületek népszerűek külföldön,
amelyek, hogy úgy mondjam, magyarspecifikusak, például a matematika, az
elméleti kémia vagy az orientalisztika.
— Nyári sajtótájékoztatójukon
elhangzott, hogy a tankönyvkiadásban is előre akarnak lépni. Ez már
az idei tanévkezdésre is vonatkozik?
— Nem csak a jövő tanévre, mivel a tankönyveknek hosszabb a
kifutási idejük. Viszont a CD ROMok területén elmondhatjuk, hogy a
legtöbb eredeti magyar mű vet mi
adjuk ki.
— A privatizációt illetően nem lett
volna szerencsésebb, ha a nyomda megmarad a kiadónál?
— Amikor az első komolyabb válság jelei mutatkoztak, készítettem
egy reorganizációs tervet, és ebben
már az szerepelt annak idején, hogy
a kiadó és a nyomda váljon szét,
mivel annyira eltérő a profiljuk. Ebben a perszonálunióban állandó
egymásra mutogatás folyt. A nyomdászok azt mondták, hogy a kiadó
elnyomja „megeszi" a nyomdát. A
kiadósok pedig a,zzal replikáztak.
hogy miért kell nekik minden munkát odaadni, amikor esetleg más
nyomda olcsóbban megcsinálná. Én
már 1991-ben megkezdtem az alkudozást, hogy a Gerlóczy utcából kiköltözzön a nyomda, ami végül is
csak 1995 decemberében sikerült.
— Amióta különváltak, az Akadémia Nyomda Kft. kap-e önöktő l
megrendeléseket?
— Természetesen, hiszen ismerjük őket. Mindig jó minő ségben szállítanak, és a határidő t betartják.
Megmaradt közöttünk a régi kapcsolat, bár az árakon vitatkozni szoktunk, de hát mindenki a piacból él.
— Hogyan látja a magyar könyvkiadás jelenlegi helyzetét?
— Sokkal több a szereplő, másrészt a viszonyok kaotikusabbak
lettek. Túltermelési válság van a
könyvpiacon, emiatt rengeteg az
árleszállítás, és ez devalválja a
könyvet. A legfőbb gond pedig véleményem szerint az, hogy a magyar
értelmiség elszegényedett, ezért a
fizet őképes kereslet iszonyatosan
lecsökkent. Tragédiának tartom már
csak a fölvetését is annak, hogy
esetleg nem lesz érettségi tantárgy
a magyar történelem, netán a magyar irodalom. Ez azért tragédia,
mert ebben a mai vadkapitalista világban, amelyben élünk, a tudásnak,
az intelligenciának már így is sokkal kisebb a szerepe, mint az agresszivitásnak.
Kovács Györgyi
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Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT)

ÁLLÁSFOGLALÁSOK
Az Akadémiai Kutatóhelyek
Tanácsa 1996.
június 17-i ülésének
(AKT 5/96.) állásfoglalásai
Az AKT a következő napirendi pontokat tárgyalta:
1. Tájékoztató a kutatóintézeti tevékenység értékelésének jelenlegi állásáról.
2. A fiatal kutatói álláshelyek tudományterületi felosztása. Az alkalmazási feltételek megtárgyalása.
3. Tájékoztató az év végén lejáró
kutatóintézeti igazgatói megbízásokról.
4. Egyebek:
— az AKT tagok delegálása a Támogatott Kutatóhelyek Hálózati Tanácsába.
— Kötetlen eszmecsere az AKT eddigi működéséről, a tapasztalatokról.
— Az AKT II. félévi programja.
Az AKT elnöke üdvözölte, hogy az

Akadémia elnöke jelenlétével megtisztelte a testületet.
Az Akadémia elnöke bevezető jében
hangsúlyozta nemcsak az akadémiai
vezetés (elnök-főtitkár), hanem az
egész kulturális terület (AkadémiaMKM) egységességének fontosságát.
Az Akadémia vezetése az intézeteket
a tudományszervezés és a reformok
alapvető bázisainak tekinti, amelyre
építhet. Az Akadémia elnöke ezután
válaszolt az akadémiai intézetekben
folyó tudományos munka problémáit
felvető kérdésekre. Az elnök válaszában a felvetett problémák jórészt új
megközelítését és kezelését ígérte, a
következő időszakban az Akadémia
életében a stratégiai kérdések előtérbe kerülését prognosztizálta, elismerte a prioritások felállításának szükségességét, miután pótforrások csak
a változásoktól, az intézetek korszerű sítésétől remélhetők. Ebben mint
konszenzust teremtő szervezetre szá

Széchenyi professzori ösztöndíj
A Szószóló legutóbbi lapszámában megígértük, hogy az MTA doktorainak, rendes és levelező tagjainak járó tiszteletdíj után a Felsőoktatási
törvényben szereplő Széchenyi professzori ösztöndíjról is tájékoztatást
adunk. A mű velődési és közoktatási miniszter kuratóriumot állit fel, amely
pályázati rendszerben, a mindenkori minimálbér ötszörösét ítéli évente
ötszáz minő sített oktatónak a tudományos és oktatói teljesítményük alapján. Az ösztöndíj négy évre nyerhető el, és minden évben újabb ötszáz
fő részesülhet belőle. A Széchenyi professzori ösztöndíj odaítélésének
részletes feltételeit miniszteri rendelet állapítja meg, ez még nem jelent
meg. Az érvényben lévő adótörvény szerint az ösztöndíj nem személyi
jövedelemadó köteles, de ez az ösztöndíj az SZJA szempontjából nem
számít ösztöndíjnak ( LXI. tv. Magyar Közlöny 61. szám 3817. o.).

Haditudósítás
Kuti László négy esztendeje vesz részt az —
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rend-

szeresen (hadl)tudósít az érdekegyeztetés
„harcmezejéről".
Kedves olvasóim, azt hiszem, nem tévedtek,
amikor a békés nyár után feltételezték, hogy szeptembertől újra beindul az Érdekegyeztető Tanács
„nagyüzeme". Mert valóban így történt. Még ki sem
fújhattuk magunkat, s a kormány máris tonnányi
papírral árasztott el minket. Jöttek az adótörvények, a tárgyévi költségvetés módosítása, a költségvetési irányelvek, a tb-költségvetés irányelvei,
s folytatódott mindaz, amit úgy hagytunk abba,
hogy majd ő sszel visszatérünk rá.
Azért, hogy nekifutást tudjunk venni, az első
plenáris ülésre csak szeptember 20-án került sor,
igaz, mindjárt négy súlyos témával:
1. Tájékoztató a gazdaság 1996. évi helyzetér ő l.
2. Törvényjavaslat a magyar Köztársaság 1996.
évi költségvetésének módosításáról.
3. Előterjesztés a kormány részére az adótörvények módosításáról:
- az általános forgalmi adóról,
- a fogyasztási adóról,
- a helyi adókról,
- a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről,
- az illetékről,
- az adózás rendjérő l.
4. Törvényjavaslat a foglakoztatás elő segítésérő l, és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény módosításáról.
Ami szinte hihetetlen, az ülés a napirendek megtárgyalásával kezd ődött, ugyanis egyik oldalnak
sem volt napirend előtti hozzászólása.
Az első napirendi pontnál — melynek tárgyalását valamikor a télen még mi kértük — a Pénzügyminisztérium államtitkára „vezette föl" a témát.
Megtudtuk, hogy a stabilizáció halad. Míg 1994ben a fizetési mérleg hiánya még a GDP 9,5, az
államháztartásnak pedig 8,2 százaléka volt, addig
1996-ban már feltételezhet ő, hogy mindkettő 4 százalék körül alakul, amely már közelít (pont egy
egésszel) a hosszútávon tervezett 3 százalékos
hiányhoz. Megnyugtatott minket, hogy nem kellenek már restrikciós intézkedések, ugyanakkor közölte, hogy a kormány kevésbé elégedett az infláció alakulásával, és a beruházási kedv lanyha voltával, valamint az 1 százalék körüli gazdasági növekedéssel.
A kormány-előterjesztés után szóvivő nk közölte,
olyan szép kerek anyagot kaptunk, hogy sokáig
gondolkoztunk: egyáltalán kell-e err ől tárgyalnunk... Végül is úgy döntöttünk, ha már ÉT, akkor
tárgyalunk, s elmondta: sajnáljuk, hogy az első
félév adatai arra utalnak, hogy csak a stabilizációs
lépések sikeredtek, a szakszervezetek által fontosnak tartottak (pl. a gazdasági növekedés, az inflációs folyamatok alakulása) nem. Összegezve: a terheket továbbra is a munkavállalók cipelik. Majd
kijelentette, hogy kérdéseinket továbbra is fenntartjuk, reméljük, valamikor megfelelő választ
punk rá. Ezek után még a költségvetési szféra
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mít az AKT-ra és kuratóriumaira.
2. A 100 álláshelyet az alábbi arányAz egyes napirendi pontokkal kap- ban osztják meg:
csolatban a következő állásfoglalás- matematika és természettudook születtek:
mányok 45
- élettudományok 30
AKT 5/1/96.(V1.17.)
- társadalomtudományok 25

állásfoglalás:
Az AKT áttekintette a kutatóintézeti tevékenység értékelésének jelenlegi állását az irásban kiküldött mutatók táblázatait figyelembe véve.
Az AKT elnöke úgy értékelte, hogy
az elemző bizottságok tartózkodó
magatartást tanúsítottak a különbségek kimutatása terén, a rendelkezésre álló adatok nagyobb arányú különbségtételre is alkalmasak.
Az AKT 18 igennel, egy tartózkodással egyetértő leg állast foglalt
amellett, hogy az intézetek közötti
minőségi különbségtételben az AKT
és kuratóriumai vállaljanak szerepet.
Az intézethálózat korszerű sítésével
kapcsolatban felmerült továbbá, hogy
folytatni kell a belső számításokat, az
adatok ellenőrzését s tovább finomítani az értékeléseket. Ebben közremű ködik az AKT két bizottsága: a
gazdasági és költségvetési kérdésekkel foglalkozó (Pálinkás Gábor) és a
tudománypolitika kérdéseivel foglalkozó (Bencze Gyula—Makara Gábor),
amelyek anyagot készítenek az AKT
szeptember 16-i ülésére.

AKT 5/2/96.(V1.17.)
állásfoglalás:
A fiatal kutatói álláshelyekkel kapcsolatban az AKT az alábbi döntéseket hozta:
1. A fiatal kutatói álláshelyekhez a
jelenlegi illetményt és pótlékot kell
biztosítani a központi keretből, s így
100 álláshely osztható el (12 igen
szavazat, szemben a módosított változat mellett leadott 5 szavazattal).

szemszögéb ől nézve is értékeltük a helyzetet, ami
nem tekinthet ő rózsásnak. A munkaadók képviselője elismerte, hogy az egyensúly a tervezett mértékben javul, de szerinte a 0,5-1 százalékos gazdasági növekedés megtorpanást jelent, ezért ők
nem tudnak azonosulni a vállalatok kedvező
helyzetéről alkotott kormányzati véleménnyel.
A második napirendi pont egyik legfontosabb
információja volt, hogy megtudtuk, nem pótköltségvetés készült, csak a jelenlegi módosul némiképp.
Például a közalkalmazotti keresetek forrásával.
Szóviv ő nk kifejtette, hogy a módosításban benne
van a bérintézkedések összege, de gondolni kell
(megfelelő tartalék képzésével) a novemberi végelszámolásra is. Ezután, csakúgy mint késő bb a
munkáltatók, a privatizációs bevételekkel kapcsolatban tett fel kérdéseket.
Az adótörvények vitájánál hagyományosan a
munkáltatói oldalé volt a fő szerep. Nekünk csak
néhány észrevételünk volt, nekik viszont számtalan, de az eredményességben körülbelül azonosak
voltunk. A visszautasított javaslatokban azonban a
munkáltatók végeztek az első helyen. Nekik ugyanis több javaslatuk volt.
Hasonló „sikerrel" végz ődött a negyedik napirendi
pont tárgyalása is. Némi szópárbaj után rögzítettük
az eltérő álláspontokat, majd megállapodtunk a folytatásban.
Szeptember 25-én szokatlan időpontban és helyen került sor a következő ülésre. Ezt ugyanis
szerdán tartottuk a Munkaügyi Minisztérium tárgyalójában, két napirendi ponttal:
1. Tájékoztató a társadalombiztosítási alapok
1997. évi költségvetéséről, a járulékreform egyes
lépéseiről.
2. Tájékoztató az 1997. évi központi költségvetési törvényjavaslatról.
Azonban nem az eltér ő id ő és hely tette eredménytelenné a napot, hanem az, hogy a kormányzati álláspontok még nem alakultak ki véglegesen.
Ezért csak abban állapodtunk meg, hogy a következő hetekben folytatjuk e témák vitáját. Ez egyébként nem szokatlan, hiszen az el őz ő években is így
történt. Most viszont — eltér ően a korábbi évekt ől
— lényegesen korábban, már a kialakulás folyamatában megismerhettük az el őterjesztéseket, és észrevételeinkkel megkísérelhettük befolyásolnia kormány döntését is.
A két napirend közötti szünetben sor került még
egy fontos eseményre. Kihasználva ugyanis az alkalmat, hogy a pénzügyminiszter, aki személyesen
(és igen sajnálatosan rendkívül náthásan, de betegen is vállalta) volt el őadója a második napirendi
pontnak, itt van a házban, a munkaügyi miniszter
meg egyébként is itt van, sort kerítettek, hogy aláírják azt a megállapodást, ami korábban a KIÉTben köttetett a közalkalmazottak keresetének további néhány százalékos emeléséről. Részünkről a KIÉT
munkavállalói oldala ügyvivő je volt az aláíró, s
kézjegyükkel látták el a megállapodást a negyedik
oldal, a munkáltatói szervezetek képviselői is. Az
önkormányzatok — azt lehet mondani, szokás szerint — távol tartották magukat az eseménytől. Gyanítom, mire e sorok kedves olvasóim kezébe kerülnek, már a pénz elosztásáról is megtörtént a megállapodás, hiszen még novemberben ki akarják fizetni. Remélem, úgy is lesz...

AKT 5/3/96.(V1.17.)
állásfoglalás:
Az AKT tagjai áttekintették az 1996.
december 31-én lejáró igazgatói megbízások betöltésére kiírandó pályázat
feltételeit, és a módosításokat együtt
elfogadták.
A pályázati kiírás az Akadémiai
Értesítő következő számában jelenik
meg.

AKT 5/4/96.(V1.17.)
állásfoglalás:
1. Az AKT elsőként a Támogatott

Kutatóhelyek Hálózati Tanácsába
AKT-képviselő k delegálásának kérdését tárgyalta meg. Ezzel kapcso-

latban a következő döntéseket fogadta el:
a) A TKH Tanácsa elnökét, Halász
Bélát állandó jelleggel meghívja az
AKT üléseire. 11 szavazattal 8 ellenében kimondta, hogy a meghívás kizárólag az elnök személyére vonatkozik.
b) Delegálja a TKH Tanácsába
a társadalomtudomány területéről
Poszler Györgyöt (egyhangúlag),
az élettudományok területéről Kéri
Györgyöt (15 igen szavazattal),
a matematika és természettudományok területéről Hudecz Ferencet
(16 igen szavazattal).
2. Az AKT a kiegészítések figyelembevételével elvben elfogadta a második félévi munkaprogramot.
3. A kutatói fórumok ügyrendjének
hiányát az AKT pótolni kívánja. Az
AKT állásfoglalása szerint a Kutatói
Fórum által választott AKT-tagok
tegyenek ajánlást az AKT számára a
felmerült kérdések megoldására.

Alapkutatás alkalmazott kutatás
A Szószóló júliusi lapszámában bemutattuk Náray—Szabó Gábort
, az Akadémia új főtitkárhelyettesét. Munkatársunknak adott
nyilatkozatára reagált Tóth József, a kémiatudományok doktora
— az MTA Matematikai és Természettudományi Kuratóriumának
tagja. Az alábbiakban Náray—Szabó Gábor r eagálását adjuk
kőzre, amellyel a polémiát a magunk részéről befejezettnek tekintjük.
Érdekes és rendkívül fontos problémát vet fel Tóth József a Szószólóban megjelent nyilatkozatom kapcsán. Válaszom személyes véleményemet tükrözi, ugyanis ezzel a kérdéssel kapcsolatban a Magyar Tudományos Akadémia testületei a közelmúltban nem foglaltak állást. Helye
van tehát a vitának, ehhez ismerni kell az érdekeltek széles körének
véleményét, emellett meg kell nyilatkozni a tudományt finanszírozó adófizető knek, illetve az ő ket képviselő országgy ű lésnek és a kormánynak
is.
Míg a tudomány célja általában az, hogy kíváncsiságunkat kielégítve
az élet minő ségének javítása érdekében gyarapítsuk ismereteinket, a
magyar tudomány feladatai, szerintem, négy pontban határozhatók meg:
— kutatunk, hogy jobban taníthassunk, és ezáltal növeljük a magyar
szellemi potenciált
— a nemzetközileg elismert tudományos iskolák révén javíthatjuk az
ország nemzetközi megítélését
— mű veljük a nemzeti tudományokat (pl. nyelv, néprajz, Balaton-kutatás), mert ezt helyettünk senki nem teszi
— alkalmazott kutatások révén gazdasági elő nyök elérésére törekszünk.
Míg az első feladat főként az egyetemekre hárul, az MTA meghatározó szerepet kell játsszék a második és harmadik területen. Vitapartnerem az utoljára említett feladattal foglalkozik, ezért ezt a kérdést részletesebben boncolgatom.
Igaza van Tóth Józsefnek abban, hogy a vezető ipari országokban a
tudomány mű velésére fordított anyagi és szellemi potenciál jelent ős
bő vítésének következtében egyre inkább összeolvad, megkülönböztethetetlenné válik az alap- és az alkalmazott kutatás. Míg alapkutatás
szerintem az, amelyet csak a tudásvágy motivál, anyagi haszna még
középtávon sem biztosítható, alkalmazott kutatásoknak azokat nevezem, amelyeknek kalkulálható, nem csekély anyagi kockázata, ugyanakkor jelentő s profitkilátásai vannak. A polimeráz láncreakció (kifejlesztő je nemrégiben kapott Nobel-díjat) felfedezése után néhány évvel
már kereskedelmi diagnosztikai termékek részévé vált, az alap-, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés szinte összeolvad a témával
foglalkozó laboratóriumokban. Két évtizede az amorf szilícium alapkutatások tárgya volt, ma pedig a félvezető ipar érdeklő désének homlokterében áll. Nem véletlenül, hiszen alkalmazása óriási profithoz vezetett.
A nemzetközi irányzat magyarországi honosítása során különös figyelemmel kell eljárnunk, tisztázni kell, hogy a profit elérése érdekében
a gazdaság mely szereplő je kockáztassa anyagi forrásait, és siker esetén ki legyen a haszonélvező. Azt hiszem, természetes, ha az nyer, aki
kockáztat. Ezért van az alkalmazott kutatások, különösen pedig a kísérleti fejlesztések helye elsősorban a vállalatoknál, ezek képezik a gazdasági tevékenység legalkalmasabb színterét. Igy van ez az USA-ban,
Japánban és az Európai Unióban is, míg az alapkutatásokat első sorban
az állam finanszírozza (a megtérülés még a gyorsuló időben is évtizedeket vesz igénybe, sokszor nem is abban az országban realizálódik,
ahol a kutatást támogatták), az alkalmazott kutatások megrendelő je és
haszonélvező je a gazdaság, amelynek persze a tulajdonában lév ő vállalatok révén részese az állam is.
Hogy egy példával éljek, az árapály-erőmű vekkel kapcsolatos kutatások az emberiség szempontjából igen fontosak, sok helyen állami támogatást is élveznek, Magyarországon azonban csak akkor lenne értelmük, ha (nyilván külföldi) vállalati megrendelésre folynának, a fizetség
reményében. Mi ugyanis, kontinentális ország lévén, sohasem fogunk
árapály-erőmű vet építeni, ezért az állami támogatás nem lenne indokolt. Érdemes azonban az Akadémia forrásaiból támogatni egy alkalmazott kutatási témát akkor, ha az valamelyik intézetünkben elért alapkutatásokra támaszkodik, ezért anyagi haszonnal kecsegtet, amelyet később visszaforgathatunk az alapkutatásokba. Más alkalmazott kutatásoknak csak átmenetileg, a tudományfinanszírozás mostoha helyzetének javulásáig látom értelmét, akkor, ha azokat a megrendelő finanszírozza, ezáltal az intézet bevételhez jut, amelyből fedezheti alapkutatásainak költségeit. Az alkalmazott kutatás állami támogatása (kellő
mértékkel) inkább az egyetemeken indokolható, mert itt hozzájárul a
tudásbázis bő vítéséhez, és így segíti az oktatást. Tekintsünk most el az
ipari kutató intézetektől, amelyek javát azért (kellett volna) az államnak
megmenteni, hogy biztosítsa a lassan lábra álló hazai ipar számára az
annyira fontos alkalmazott kutatási és fejlesztési kapacitást.
Az alapkutató eredményességének megítélésekor nem várunk el gazdasági hasznot, a mérce a tudományos közösség értékítélete, a vállalatnál viszont mit sem ér a tiszta tudományos teljesítmény anyagi haszon nélkül. Nálunk az elmúlt évtizedekben az alap- és alkalmazott
kutatások, a kísérleti fejlesztések is állami kézben voltak, elmosódott a
felelő sség, nehezen volt tettenérhet ő az igazi teljesítmény. Ezért alkalmaztam a Rubik-Egerszegi hasonlatot: mindenki mutatkozzék annak,
ami, kapjon elismerést azért, amit valóban cselekedett. Kerüljük a mimikrit, mert csak a célok és eszközök tisztázása vezet megfelelő eredményre!
Náray-Szabó Gábor

4
Az írástudók klienssé válása
„A magam részéről demokratikus
szocialista értékeim alapján..." kezdi tanulmányának egy mondatát Szalai Erzsébet. Legutóbbi
könyve olvastán pedig felmerül a
kérdés, ma vajon leírná-e így ezt a
mondatot. Az idézet ugyanis tíz
évvel korábban megfogalmazott
álláspontját, akkori beállítódását
volt hivatva kifejezni. És hogy miért volt szükség (és bátorság) akkoriban ilyen konfessiót tenni?
Talán világosabbá teszi ezt a megkezdett mondat folytatása: „meggyőződésem, és azt a Fordulat és
reform c. írás megszületése és a
nyomában kibontakozó mozgalmi
jellegű vita is bizonyítja, hogy az
utóbbi évek egy-két és fejleményeivel összefüggésben a magyar értelmiség nagyobbik hányada foglal állást egy korábbinál radikálisabb, átfogóbb társadalmi-gazdasági reform mellett." Hogy valóban szükség volt ekkor némi bátorságra is, azzal kapcsolatban —
no meg a nosztalgia kedvéért is —
érdemes felidézni, hogy 1988 februárjában az MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztályának az ellenzéki-ellenséges tevékenység újabb vonásairól szóló
tájékoztatója — az „alternatív" gondolkodás megtestesülését látva a
Fordulat és reform tanulmányban
valamint a Nyilvánosság klub működésében — felhívja a figyelmet,
hogy világossá kell tenni: az
MSZMP egypártrendszer keretei
között keresi a politikai intézményrendszer korszer űsítését, és elfogadhatatlannak tartja a politikai
pluralizmust.
Akkoriban nyilván Szalai Erzsébet sem sejthette, hogy tíz év múlva a legélesebb társadalmi konfliktust abban fogja látni, hogy vajon
az adott és várható küls ő és bels ő
gazdasági feltételek mellett megoldható-e egyszerre, egy id őben
három feladat: a vállalkozói középrétegek megszületésének, meger ősödésének ösztönzése, a középosztály körében megindult leszakadási folyamat megállítása, és a
szegények alapvet ő létfeltételeinek
biztosítása? Ha sorra vesszük a
közgazdász-szociológus az utóbbi
években megjelent könyveit (Gazdaság és hatalom, 1990, Munkástanácsok (1989-1993), 1994, Útelágazás. hatalom és értelmiség, az
államszocializmus után, 1994) és a
legutóbb kiadott Az elitek átváltozása* cím ű tanulmánygy ű jteményét, akkor a társadalmi szerkezet
és a hatalmi struktúra átalakulásának nagy ív ű, átfogó képe bontakozik ki az írásokból. Éppen az elitek átváltozása az a szempont,
amelynek az optikáján keresztül az
utóbbi évtized legkülönbözőbb változásait egy közös aspektusból
képes láttatni.
Az elitnek mint a rendszerváltás
kezdeményezésében majd irányának későbbi kialakításában domináns társadalmi csoportnak négy
belső rétegét különbözteti meg (a
tagolás azért is figyelemre méltó,
mivel nagyrészt Szalai Erzsébet
nyomán terjedt el ez a gyorsan
közismertté vált kategorizálás). A
magasan kvalifikált és a liberalizmussal rokonszenvező késő kádári technokrácia már a 80-as évektől a párt- és az állami bürokráciában dolgozott. Az első választást
követ ően — nagyrészt technokrata
szakért ő ként — a magánszférába
szorultak, innen kezdtek az 1994es választások után visszaszivárogni a szocialista-liberális irányítású államapparátus vezető pozícióiba. A rendszerváltás ideológiaielméleti hátterét nagyrészt a kritikai értelmiség, a demokratikus ellenzék (filozófusok, szociológusok,
közgazdászok, jogászok, történészek) alakította ki, akik közül sokan váltak professzionális politikussá. Sorsuk pártköt ő déseikt ő l
függően alakult, egy részük viszont
nem adta fel értelmiségi kötő dését.
A politikai lojalitáshoz való viszony
termelte ki a gyors karriert befutó
klientúrát, amelynek tagjai tudatában is vannak gazdasági, politikai
pozíciójuk kurzushoz kötöttségével, és amely teljesen független
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(esetleg nem is létező) szakmai tudásuktól. A fiatal gazdasági szakemberek ezzel szemben a kurzusfüggetlen, szakmai tudásra alapított, karriert építő yuppie-k, akik —
naív módon? — a tiszta és szabályozott verseny hívei, és ezért gyanakvással szemlélik az előző csoportoknak a háttérben zajló informális különalkuit.
A legnagyobb csalódást a szerző számára azzal okozták a különböző értelmiségi csoportok, hogy
tulajdonképpen éppen ők akadályozták meg, hogy a hatalom civil
kontrollja — mint a rendszerváltás
egyik célja — megszilárdulhasson.
1989-90-ben még az volt az elterjedt felfogás, hogy az állami tulajdon lebontása során egy széles
tulajdonosi bázis fog létrejönni,
amelybe természetesen bekerülnek
a munkavállalók egyes csoportjai
is. Ez a tulajdonosi kör lett volna
az egyén és a politikai társadalmat
összekapcsoló civil társadalom
alapja. Gyorsan kiderült azonban,
hogy az elit szinte kizárólag olyan
civil társadalmi mozgalmak mellé
állt, illetve olyan civil mozgalmakat szervezett ő maga, amelyek
közvetlenül megfeleltek napi politikai érdekeinek. A munkástanácsokkal foglakozó könyvében éppen
azzal magyarázza a mozgalom ku-

darcának okát, hogy voltaképpen
nem létezett olyan értelmiségi réteg, amelynek az érdekeinek megfelelt volna a fennmaradásuk. Mint
mondja, a kulturális elit gyakorlatilag nem is tudott a létezésükr ől.
Amit a Horn-kormányzat kliensrendszerének kiépítésével kapcsolatban magyarázatként megállapít,
az a megértés weber-i módszerének pontos alkalmazására is példa
lehet. A klientúra elsődleges értelmezése a hatalomkoncentráció
személyfüggő hierarchiáját jelenti,
vagy egyes ellenzéki értelmezésben ez nem más, mint a közelgő
választásokra tekintettel a fontosabb érdekcsoportok megnyerésére tett lépés. Szalai Erzsébet viszont abból indul ki, hogy mindennek az alapját abban kell keresni,
hogy a gazdasági elit csak látszólag értett egyet a Bokros-csomag
restrikciós elképzeléseivel. Éppen
a Bokros-csomag az egyik, de jelent ős oka annak — írja egy helyen —, hogy a klientúraépítés még
soha nem volt olyan er ős Magyarországon, mint az MSZP-SZDSZ
koalíció alatt. Hiszen a megszorító
intézkedések rákényszerítik a gazdasági elitet és a különböz ő érdekcsoportokat arra, hogy kedvezményekért és kivételezésért a politikusokhoz forduljanak. Eszerint
nem a politika kíván támogatottságot szerezni a különböző érdekcsoportoknál, ellenkezőleg, az egyes
lobbik vágya az, hogy odakerülhes-

senek a legváltozatosabb irányú
preferenciák közelébe.
A restrikciós spirált, azaz a növekv ő ütemű belső piacszű kítést,
fizetés — és a fogyasztáscsökkentést nem egyszerű en azért kritizálja, mivel annak nincs semmiféle
társadalmi bázisa. Sokkal inkább
azért, mivel a redisztribúció sajátos újjáéledését véli felfedezni benne, ugyanis a restrikció az állam
erő szakos beavatkozása a jövedelmek elosztásába (és egyben a társadalom intézményes kettészakítása). Több mint udvariasság, sokkal inkább az olvasó előzékeny kiszolgálásának a jele, hogy ezen a
ponton szóhoz engedi jutni könyvében az övétő l eltérő véleményen
lévőket is. Nem tesz úgy, mintha
az egyedüli igazság letéteményeseként csak az ő privilégiuma lenne nézeteinek a meghirdetése.
„Meghívja" könyvének lapjaira azokat is, akik bíráló-értelmező írásaikban vele vitatkozva vagy őt kiegészítve, de ugyanazon probléma
minél alaposabb feltárásán fáradoznak. Elek István, Csepeli György—
Orkény Antal, Fricz Tamás, Galló
Béla és Kiss Balázs írásaival együtt
tulajdonképpen egy tematikus vitagy ű jteménnyé válik az Elitek
átváltozásá-nak ez a fele.
Ami pedig a demokratikus szocializmust illeti? Az már a „nagy generáció" egészének a tragédiája,
hogy miközben egész létével a hőn
áhított polgárosodás élharcosaként

vett részt a késő kádári felbomlás
meggyorsításában, ugyanakkor elsőként utálta meg a tőkés piac, az
eredeti t őkefelhalmozás minden erőszakosságát és erkölcstelenségét. A
jogállam + piac morális víziója nem
találkozott a gazdasági kényszerek
racionális pragmatizmusával. Azért
maradtak jelei annak, hogy a civil
ábrándok sem tű ntek el végleg.
Szalai Erzsébet, tudván, hogy a Magyarországra nehezedő súlyos adóterhek visszafizetésének felmondása, akár átütemezése is elképzelhetetlen, egy igen eredeti ötletet fogalmazott meg: Arra gondoltam —
árulta el egy interjúban —, hogy a
magyar szellemi elit — a demokratikus ellenzék sikeres magatartásmintáját követve — megfogalmazhatna egy nyílt levelet a nyugati értelmiség számára, hogy vesse latba
befolyását az IMF-nél és egyéb nemzetközi pénzszervezeteknél: engedjenek az általuk támasztott követelményekb ől. Megfontolandó — teszi
hozzá — az aláírók körének kiterjesztése más országokba.
Ez olyan szép, nemes és mindenképpen civil bátorságra valló elképzelés, hogy a Napzárta valamelyik
1989-es adásában közkinccsé is
kellene tenni.
*Szalai Erzsébet: Az elitek átváltozása. Tanulmányok és publicisztikai írások 1994-1996. Cserépfalvi, Bp., 1996. 200 oldal
R. B.
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Bay Zoltán
Rendkívüli küldöttgyűlés
intézetavató
Miskolcon
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és
Gyártástechnikai Intézete új
épületét Pungor Ernő akadémikus avatta fel október elején.
A Miskolci Egyetem három
évvel ezelőtt alapított intézetben olyan otthonra leltek a
hazai és a nemzetközi kutatás
neves szakemberei, amelynek
révén Magyarország bekapcsolódhat Európa szállítási-információs hálózatába. A Miskolctapolcán most átadott csúcstechnológiát képviselő intézet,
azon kívül, hogy bekapcsolódik
a toptechnológia vérkeringésébe, biztosítékot nyújt arra is,
hogy a mostanáig válságövezetté nyilvánított északkeletmagyarországi régió számára
is megteremtse a korszer ű
technikához történő felzárkózás lehető ségét. A Bay Zoltán
Intézet avatásán a világ kilenc
legfejlettebb országát képviselő kutatási intézet, egyetem
legfelsőbb vezet ői, professzorai jelentették be együttműködési szándékukat a miskolci
intézettel, utalva arra, hogy
kölcsönös szerződések alapján
anyagilag is hajlandóak hozzájárulni az itt folyó magas szint ű kutatások közkinccsé tételéhez.
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Az ÉSZT tavaszi rendkívüli küldöttgyűlésén módosította alapszabályát. Eddig az ÉSZT-nek egy elnöke és két alelnöke volt, az alelnökök közül egy a leköszönő, egy
pedig a leendő soros elnök volt.
Ez a rendszer biztosította a folyamatos munkát és a képviseletet. Az
alelnököket a tagszervezetek delegálták, 1995 végéig csak az
AOKDSZ, az FDSZ és a TUDOSZ
élt a delegálás jogával. Az új alapszabály szerint a tisztségviselőket
a küldöttgyűlés választja, a tagszervezetek állíthatnak jelöltet minden
ti sztsé9 re.
Az ESZT elnöki tisztségére az
AOKDSZ Vígh Lászlót, a TUDOSZ
Kuti Lászlót, az OSZSZ (Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége)
Weltner Jánost jelölte.
Alelnöknek az AOKDSZ Vígh
Lászlót, az FDSZ Kis Papp Lászlót
(ő az elnökségre történő jelölést
tanszékvezet ői kinevezése miatt
nem vállalta), a MTSZSZ (Mérnökök
és Technikusok Szabad Szakszervezete) Buzásné Putz Erzsébetet,
a TUDOSZ Kuti Lászlót, az OSZSZ
Francia Istvánt jelölte. A titkári
posztra két jelölt volt, Bánk Gábor
(AOKDSZ) és Mayer György (FDSZ).
Az új alapszabállyal létrehozott
költségvetési bizottság elnökére
két jelölt közül választhattak,
Hajdúné Molnár Katalin (FDSZ) és
Szénássy Sándorné (TUDOSZ) között.
Az ÉSZT két évre megválasztott
tisztségviselői:
elnök: Vígh László (AOKDSZ)
alelnökök: Buzásné Putz Erzsébet
(MTSZSZ)
Kis Papp László (FDSZ)
Kuti László (TUDOSZ)
titkár: Bánk Gábor (AOKDSZ)
költségvetési bizottság elnöke:
Hajdúné Molnár Katalin (FDSZ)
számvizsgáló bizottság elnöke:
Pozsonyi Zoltán (OSZSZ)
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A jelöltek közül az orvosegyetemek képviselői nem kerültek a tisztségviselő k közé. Az OSZSZ delegáltjaként az ÉSZT munkájában
eddig részt vev ő kollégát nem jelölték, az elnöki tisztségre jelöltjük
viszont ismeretlen volt. Igaz, az
előző küldöttgy ű lésen hozzászólt,
de az ÉSZT elnökségének munkájában nem vett részt (az elnökség
ülései nyilvánosak), így sem arra
nem volt lehető ség, hogy a jelölt
folyamatában megismerje az ESZI
tevékenységét, sem arra, hogy az
ő elképzeléseit, vélekedéseit, emberi kvalitásait az ESZT-ben
tevékenykedő nem közvetlen kollégák megismerjék. Az OSZSZ alelnökjelöltje a számvizsgáló bizott-

(

ság elnökeként állandó meghívottja volt az ÉSZT elnökségi üléseinek, de elfoglaltságai nem tették
lehetővé, hogy a közös munkában
részt vegyen.
R. M.
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Nyertesek és vesztesek
Az eredmény ismert. Eljátszhatunk a gondolattal, ki nyert és ki
veszített azzal, hogy nem tartottuk meg a soros elnöki rendszert az
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésben (ESZT).
Ha elfogadja a neki (a régi rendszerben) járó alelnöki széket, az
Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) — amely az
egész folyamatot elindította — alelnöki, ső t a rotáció szabályai
szerint 1997-ben elnöki poszthoz juthatott volna. Ehelyett az általa
kierő szakolt választáson egyik sem sikerült.
A változtatást a végletekig ellenző TUDOSZ elnöke két hónappal
hamarabb vált meg ugyan az ESZT elnöki posztjától, de alelnök a
régi és új rendszerben egyaránt, és 2 év múlva újraválasztható
(szemben a rotációval, ahol minimum 4 évet kellene várnia).
Az átszabást teljes súlyával támogató Felső oktatási Dolgozók
Szakszervezete (FDSZ) alelnököt ad a régi és új rendszerben egyaránt, mivel azonban az alelnökök száma kevesebb (6 helyett 3), a
leterheltsége nagyobb, mint annakelőtte. A költségvetési bizottság
elnöki címe tiszta nyereség, korábban ilyen ugyanis nem volt.
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ)
nyert egy alelnöki széket, de ezt a régi rendszerben is megkapta
volna, ha kéri (sőt a rotációs rendszerben alelnökük egy évig automatikusan elnök lehetne).
A mérsékelt AOKDSZ elnöki és titkári pozíciót nyert. A titkárt
eddig is ők adták, az elnökük kicsit hamarabb került így sorra, és
két évig elnökösködhet (cserébe viszont visszahívható, bár újra is
választható).
A többi teljes jogú szakszervezet egy-egy potenciális alelnöki
pozíciót veszít az általuk is támogatott új rendszerben.
Mit kapott maga az ESZT?
Megtartottunk egy éven belül 3 küldöttgyűlést.
Három hónap bizottsági őrlődése után alapszabályunk rosszabb,
mint valaha.
Kaptunk egy-két évre választott (majd újraválasztható) elnököt és
3 alelnököt, ismétlő dő választási harccal és a visszahívás körüli
frakcióharccal.
Nem jobbat, de (most az egyszer) nem is rosszabbat, mint rotációval.
Akkor meg mire volt jó az egész?
A kérdés nem költői.
A viccbéli bölcs rabbit idézve: Arra, fiam, hogy lásd, milyen
emberekkel vagy körülvéve.
Tóth Attila

