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TUDOSZ jótékonysági opera- és dalestje
az MTA Zenetudományi Intézet támogatásával,
Ónody Ákos közreműködésével
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a PRO VITA ALAPÍTVÁNY javára,
az árva gyermekekért
1996. november 15-én 18 órakor

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
Azokban az országokban, amelyekhez hasonlítani szeretnénk, évszázados a felismerés, hogy vannak hosszú
távú kutatási feladatok, amelyek megoldását sem a versenyszférára, sem
az egyetemekre nem célszerű bízni.
Mivel ezekről a kutatásokról stratégiai voltuk miatt távlatokban gondolkodó ország nem mondhat le, kutatóintézeteket hoztak létre. ezeket hívhatják nemzeti vagy királyi (kutató)intézeteknek, mint Angliában illetve az Egyesült Államokban, csoportosíthatók egy vagy több hálózatba,
mint Franciaországban, Olaszországban, illetve Németországban.
Magyarországon különböző főhatóságokhoz, most már zömükben, hasonlóan például Ausztriához, a tudományos akadémiához tartoznak ezek
az intézetek. Törvény módja ki: az
Akadémia a tudományok művelésére
kutatóintézeteket létesít és tart fenn.
Ha tehát MTA-ról beszélünk, a tekintélyes tudós testület és az impozáns
székház mellett gondolni kell egy intézethálózatra, amely méretében egy
nagy egyetemmel, tudományos tevékenységét tekintve pedig az egyetemhálózattal mérhető össze.
Egyelőre!
Mert történhetett itt rendszerváltás,
kormányváltás, pénzügyminiszter- és
koncepcióváltás, az akadémiai kutatóhálózat ellehetetlenítése töretlenül
folyik. 1988-ban ezért alapítottunk
független tudósszakszervezetet. Eddig sikerült elérnünk, hogy az akadémiai kutatóintézetek még nem jutottak az ipari— vagy agrárkutatás sorsára, ahol intézetek sorát számolták
fel, most azonban kritikus pontot értünk el. A kutatóintézetekben dolgozók létszáma tovább nem csökkenthető kutatási területek feladása nélkül. Átlagbérük a költségvetési adatok szerint az utolsó előtti valamennyi
közalkalmazott és köztisztviselő kö-

Az nem lehet...
zött. Most ehhez jön a bérfejlesztésnek álcázott újabb 10 százalékos létszámcsökkentés onnan, ahonnan az
utóbbi 5 év alatt a jelenlegi létszámnak több mint 50 százalékát már lefaragták.
Mi ez?
Tudóshoz méltatlan magatartás, ha
valaki a tapasztalati tények évtizedes
sorozatát figyelmen kívül hagyva elvárásaira, reményeire hagyatkozik.
Magyar tudósként azonban képtelenek vagyunk levonni az egyetlen logikus következtetést. Az nem lehet,

hogy egy ország tudatos öncsonkítással szabaduljon meg attól a tudományos potenciáltól, amelyet évszázados múltjától örökölt, amelyet nemzetközileg elismert kutatók műveinek,
és amely jövője szempontjából nélkülözhetetlen...
Tóth Attila
szóvivő
TUDOSZ
P.S.
Kiszámoltam: az akadémiai kutatóintézetek egyetemekkel összemérhet ő bérfejlesztésének költségigénye
850 millió forint. Ismerős szám, nemde? 1 tocsik. Szégyellem magam,
csak nem tudom, ki helyett.

az MTA Zenetudományi Intézete Kodály termében
(Budapest I. Táncsics Mihály u. 7.)

M űsoron Bizet, Erkel, Gounod, Mozart, Verdi, Schumann,
Kálmán, Lehár művei, valamint olasz dalok.

Közreműködik:
ASZÓDI MÁRIA operaénekes
ÓNODY ÁKOS operaénekes
RÉVÉSZ RITA operaénekes
Zongorát? közrem űködik:
BÁRKÁNYI ÉVA zongoramű vész
Jegyek a TUDOSZ-irodában igényelhetők,
illetve a helyszínen kaphatók.
A támogatás alpítványi befizetésnek minősül.

Támogatások

NOBEL—DíJASOK

A kutatásra, a kísérleti fejlesztésre fordítható anyagi erőforrások az
utóbbi években jelentős mértékben beszűkültek a hazánkban végbement gazdasági átalakulás során. Tavaly a Központi Műszaki Fejlesztési Alapnak (KMüFA) juttatott állami támogatás, 1988-hoz viszonyítva és folyóáron számolva, a negyedére esett vissza. Ezt ,Nyíri
Lajos, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) ügyvezető elnöke hangoztatta a szervezet október 30-án, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.
A tavalyi év mérlegének ismertetése során Nyíri Lajos a továbbiakban
arról szólt, hogy a KMüFA-ra az elmúlt évben a központi költségvetés
nem tervezett hozzájárulást. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
azonban a Gazdaságfejlesztési Alapból mintegy 2 milliárd forintot utalt
át az OMFB—nek erre a célra. Ennek köszönhetően az állami támogatást, együttes összege az egyes tárcáknál lévő pénzekből és az úgynevezett visszatérítésekből végül is elérte a 3,5 milliárd forintot. Az OMFB
saját forrásaiból további 6 milliárd forintot tudott erre a célra fordítani.
Igy a nemzetgazdaság műszaki színvonalának emelését, a műszaki
fejlesztés felgyorsítását, valamint a tudományos és mű szaki eredmények elterjesztésének támogatását mintegy 9,5 milliárd forinttal segítette tavaly az OMFB.
A pénzösszeg több mint felét már a korábbi években beadott pályázatok
finanszírozása kötötte le. Az új pályázatokra felhasználható összeg valamivel több mint 4 milliárd forint volt. Ennek felét a termelő szervezetek
kapták, de jelentős anyagi segítséghez jutottak a felsőoktatási kutatóhelyek, a költségvetési K+F intézetek, valamint egyéb szervezetek is.

Az alapkutatás elsorvadásáról

Honoráriumok társadalombiztosítási járuléka

A Reuters hírügynökség október 18-án adott hírt öt új amerikai
Nobel—díjas tudós washingtoni sajtótájékoztatásáról, amelyet az
Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapítványa (National
Science Foundation, NSF) szervezett. Az újonnan kitüntetett tudósok igen sötét képet festettek az amerikai alapkutatások helyzetéről és annak leépülési folyamatáról, amely szerintük komoly veszélybe sodorhatja az emberiség fejlő dését a túlzsúfolt XXI. században.

Richard Smalley, a Rice Egyetem, Houston professzora, a kémiai Nobel—
díj egyik nyertese szerint "a folyamat e pillanatban már a bomlás állapotában van". Az alapkutatás "rosszindulatúan rövidlátó" aláásásnak visszahatásai azonban néhány évig még nem lesznek szembeötlő ek — jelentette ki
a sajtókonferencián.
Ahogy a Föld lakossága növekszik, létfontosságú lesz a minél gyorsabb
fejlődés a technológia, a megújuló energiaforrások kihasználása, a nyersanyagok előállítása és a mezőgazdasági termelés területén. Ennek az előrelépésnek az alapjait azonban egyedül a tudományos alapkutatások teremthetik meg — mondták egybehangzóan a Nobel—díjasok.
Az American Association for the Advencement of Science (AAAS) elemzése szerint a polgári célokat szolgáló kutatás—fejlesztés támogatása 2003ra nominálértékben 23 százalékkal fog csökkeni.
A Nobel—díjasok arra is felhívták a figyelmet, hogy a csúcstechnológia
olyan alkalmazásai, mint a számítógépek, lézerek és félvezetők, amelyeket
a modern ember élete magától értetődő és természetes részének tekint,
egy-két generációval ezelőtt éppen az alapkutatásoknak köszönhető felfedezések nyomán fejlődhettek ki.
Ahogy mondani szokás, senki sem próféta a saját hazájában, ezért a
részt a szellemi élet, a kultúra, a tu- Nobel—díjasok aggodalmas vészjelzése esetleg nem kelti fel a kongresszus
domány és a mű vészet területeinek figyelmét. A mi országunk parlamenti képviselőinek azonban — pártállástól
sajátosságai alapján kialakítandó függetlenül— talán nem ártana elgondolkozni azon, amit az igen tisztes
adó— és társadalombiztosítási rend- sikerdíjjal jutalmazott kiemelkedő (és külföldi) tudósok mondanak!
bgy
szer átgondolt létrehozásában.

Petíció a halasztás érdekében
DR. MEDGYESSY PÉTER
MINISZTER ÚRNAK
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

szeti élet szereplői munkavállalóként
vagy kényszervállalkozóként ,ma is
fizetnek társadalombiztosítási járulékot, miközben nem részesülnek telTisztelt Miniszter Úr!
jes kör ű ellátásban, így esetükben
A tudományos, kulturális és művé- nem helytálló az az érvelés, amely Budapest 1996. október 29. •
szeti intézmények vezetői, a magyar szerint a tervezett intézkedés a köz- Tisztelettel.
szellemi, kulturális és művészeti élet teherviselés elvének sérelmét hivatott
Dr. Keviczky László
munkaadóinak és munkavállalóinak orvosolni.
a Magyar Tudományos Akadémia
érdekképviseletei tisztelettel kérik a
Az aláírók meg vannak győződve
főtitkára
Miniszter Urat, kezdeményezze, hogy arról: a tervezett intézkedés nem alKereszty András
a kormány vizsgálja felül a jövő évre kalmas arra, hogy egyensúlyba hoza Magyar Újságírók Országos
Szövetségének elnöke
tervezett — a szerzői jogvédelem za a társadalombiztosítás áttekintheDr. Frenyó V. László
alapján kifizetett szerzői, alkotói és tetlen költségvetési helyzetét. Félő via Magyar Rektori Konferencia
előadói díjakra vonatkozó — társa- szont, hogy ellehetetleníti a szellemi
elnöke
dalombiztosítási járulékalap szélesí- élet intézményeinek, szervezeteinek,
Pomogáts Béla
tésével kapcsolatos előterjesztését. alkotóinak és előadóinak további teaz Írószövetség elnöke
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a vékenységét.
Dr. Tóth Mihály
szellemi, kulturális és mű vészeti élet
Az aláíró szervezetek a tervezett
a Főiskolai Főigazgatói
szervezeteinek képviselői akkor, ami- intézkedést nem tartják megfelelően
Konferencia elnöke
kor ebben a levélben adnak hangot előkészítettnek, és hatásait illetően
Török Imre
véleményüknek, nem elsősorban sa- rendkívül károsnak ítélik meg. Ezért a KIÉT munkáltatói oldal soros elnöke
Szabados Árpád
ját érdekeik miatt emelik fel szavu- kérik a Miniszter Urat, hogy az erre
a Művészeti Egyetemek
kat, hanem azért, mert ezzel a terve- vonatkozó szabályozás bevezetését
Rektori Székének elnöke
zett intézkedéssel a szellemi, tudo- szíveskedjék elhalasztani, a jelen előVictor Máté
mányos és kulturális élet alapvető terjesztést visszavonatni a kor. a Magyar Zenei Tanács elnöke
működését, így az ország felemelke- mánnyal azért, hogy egy év alatt
Gyimesi László
déséhez nélkülözhetetlen alkotások közös munkával ki lehessen dolgozMűvészeti Szakszervezetek
létrejöttét, a kultúraközvetítést látják ni egy hosszú távon is kedvező hatáSzövetségének elnöke
veszélyeztetve.
sú megoldást.
Vadász János
Fontosnak tartjuk megemlíteni,
Az aláírók ezúton is ismételten ki- a Közgyűjteményi és Közművelődési
hogy a szellemi, kulturális és művé- jelentik, hogy készséggel vesznek Dolgozók Szakszervezetének elnöke
, Dr. Vígh László
telmiségi Szakszervezeti
az Ér
Tömörülés elnöke
Dr. Kuti László
a Tudományos és Innovációs
Dolgozók Szakszervezetének elnöke
Illés József
A társadalombiztosítási rendszer reformjának semlegesnek kell maaz Orvosegyetemek Szakszervezeti
radnia, következésképpen a járulékalap szélesítése alól a honoráriumok
Szövetségének elnöke
sem képezhetnek kivételt — szögezte le Medgyessy Péter pénzügymiMezey Katalin
niszter a tudományos, kulturális és mű vészeti érdekképviseletek vezeaz Írók Szakszervezetének elnöke
tőivel folytatott megbeszélés után. Az átmeneti helyzet enyhítésére azonDr. Kis Papp László
ban a miniszter azt javasolta, hogy a költségvetésben e célra előiránya Felsőoktatasi Dolgozók
Szakszervezetének elnöke
zott, összesen 6 milliárd forintos kompenzációs keretből az eredeti 2,5
Kádár János Miklós
milliárd forint helyett 4-4,5 milliárd forintot különítsenek el az érintett
az Alkotóművészek Országos
munkavállalói kör számára.
Szövetségének elnöke

A honoráriumok sem képezhetnek kivételt
Pénzügyminiszteri nem

Az intézetek m űködőképessége

TU DOSZ-sajtótájékoztató
Az 1997. évi költségvetési tervezet nem biztosítja a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinél dolgozóknak a kormány által a közalkalmazotti szférának ígért átlag 17 százalékos béremeléshez szükséges összeget— erre hívta fel az újságírók figyelmét október 17-én az MTA kutatóintézeteinek igazgatóival tartott konzultációt követően a TUDOSZ.
Kuti László, a TUDOSZ elnöke elmondta: a tervezet szerint 170 millió
forint plusz keret jutna az MTA-intézetek 1997. évi béremelésére, s ez az
összeg 5 százalékos béremelésre ad lehető séget. A 17 százalékos bérnöveléshez még 663 millió forint kellene. Hozzátette: a Pénzügyminisztérium
tíz százalékos létszámcsökkentést javasol, de az ebből származó megtakarítás sem fedezné a hiányt.
Balázs Lajos, az MTA Csillagászati Intézetének tudományos igazgatóhelyettese elmondta: miután megtörtént az intézetek átvilágítása, két lehet őséget prognosztizáltak: ha az intézményekre fordítandó összeg nominális szinten 20 százalékkal csökken, az intézetek 2-3 év alatt tönkremennek.
Amennyiben nominális szinten marad a támogatás, az összeomlás 3-4 év
múlva következik be
Tehát jelentős támogatás hiányában néhány év múlva a magyar kutatóhálózat
m űköd őképtelenné
válik.
A TUDOSZ reméli,
hogy módosulhat az
jelenlegi tervezet a
következő tárgyalásokon: a KIÉT-ben, az
Érdekegyeztető Tanács ülésén. Kapcsolatban vannak a
Pénzügyminisztériummal, és kérték az
Akadémiai Érdekegyeztető Tanács
összehívását is.
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Kétpólusú rendszerré alakult a magyar tudomány

A tudományos érdekegyeztetés csírája
A Szószólónak nyilatkozott Boros László kormány-f őtanácsadó, a Tudománypolitikai Kollégium titkára
Boros László: szociológus, politológus. Szombathelyen,
1950-ben született. T.: ELTE, JTK, 1969-74. E.: 1974-79 az
MTA Szociológiai Kut.int. szerv.szociológiai oszt. tud.
ösztöndijas gyakornoka, tud. segédmunkatársa, 1978-83 az
ELTE JTK áll.- és jogelmélet tanszék tanársegéde, adjunktusa. 1983-87 a Társ.tud. Int. Ifj.kut. Csop. munkatársa, a pol.
szocializációt, az értékorientációt, az újratermelési folyamatok
generációs metszeteit kut., 1987-89 a Pol. Főisk. szociológia,
majd pol.elmélet tanszéke adjunktusa, 1989— az ELTE jogszociológia tanszék docense, szociológiát, politológiát, jogszociológiát oktat, kut., 1994— tszv., 1995-.- a JTK nközi és
tud. dékánh. 1994-ig a Rekontra Kut., Képzési, Szervezési és
Tan.adó Szövetkezet ügyvez. eln. A szociológia tud. kand.
[1996 áprilisától kormány-főtanácsadó, a Tudománypolitikai
Kollégium titkára.]
- Szószóló (Sz.): A kormány az
1082/1994. számú határozatával
hozta létre a Tudománypolitikai
Kollégiumot. A politikai és jogi döntéshozatali rendszerben hol lehet
ennek a pontos helyét kijelölni?
- Boros László (B. L.): A tudománypolitikai kollégium a kormány
tanácsadó testülete, ez a státusza.
Azzal, hogy a miniszterelnök a kollégium elnöke, ezzel egyben a miniszterelnöknek is tanácsadó-testülete. A
kollégium állásfoglalásokat hoz. Az
ilyen döntés a jogi szabályozásban
nem rögzült. Tehát az, hogy „normatereit" tekintve a Tudománypolitikai
Kollégium állásfoglalása valójában hol
is helyezkedik el a magyar normatív
rendszerben, ez jogilag nem megragadható, ennek tényleg csak szociológiai összefüggései vannak. Azáltal
ugyanis, hogy a miniszterelnök is
részt vesz ebben a sajátos döntés-

hozatalban, a dolog szociológiai ereje mérhetetlenül megnő. Az pedig,
hogy a szakminiszter és a pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára szintén részese a döntések kialakításának, az ott elfogadott állásfoglalások kormányzati realizálását majdnem teljes mértékben valószínű síti.
Ez együttesen már olyan döntési és
érdekérvényesítési erő, amelyet már
nem nagyon lehet „legyűrni" a későbbiek során.
A Tudománypolitikai Kollégiumnak
a Tudománypolitikai Bizottság volt az
elődje, amely művelődési miniszteri
irányítás alatt állt. Ez egy sokkal nagyobb létszámú grémium volt, hiszen
az egész kormányzati szférát átfogta, de nem miniszteri szinten, hanem
minden minisztérium csak tagokat
delegált bele. Nagyon fontos, hogy
akkor létezett a tudománypolitikai
alap, amely egy olyan pénzösszeg

volt, amely felett a tudománypolitikai
bizottság rendelkezett. Ma nincs tudománypolitikai alap, nincs tudománypolitikai bizottság és nincs hivatali
apparátus sem. Van Tudománypolitikai Kollégium, amely lényegesen
emeltebb szintű testület. Ez sokkal
szűkebb, ezért ebből következően
döntésképesebb szervezet. Itt nem
delegáltak vannak, hanem maguk az
érintett szervezetek vezetői vannak
jelen, és ez igaz az akadémia elnökére, és az összes többi tagra is. Viszont nem dönt a testület — miután
nincs tudománypoltitikai alap — közvetlen pénzfelosztásról. Ez a testület
elveket határoz meg, illetve állást
foglal leendő kormányzati döntésekről vagy a tagok elkövetkezendő időben elvégzendő feladatairól. Ez vonatkozhat az akadémiára, az OMFBre vagy a rektori konferenciára. Ha
tehát itt születik egy állásfoglalás,
akkor a tagok — miután részt vettek
a döntésben, és ezt elfogadták —
közvetve egy olyan kötelezettséget
vállalnak, hogy végrehajtják és az általuk irányított szervezettel végrehajtatják ezeket. És miután ezek között
a döntéshozók között az egyik a miniszterelnök, ez a kormányzati álláspontot is jelenti.
- Sz.: Vajon a korszak értelmiségellenes, vagy pedig — ahogyan
gyakran elhangzik — a kormányzat?
- B. L.: Hát ez egy nagyon érdekes
dolog. Aki ismeri a világ politológiai
irodalmát, az tudja, hogy ez a szembeállítás és ez a konfliktus nagyon is
ősi, és a fejlett országok demokráciáiban is állandóan előkerül. Az első
számú konfliktus ugyanis a politika
természete és a tudomány természete között van. Ahogyan Max Webernél
a politika mint hivatás, az igazgatás

mint hivatás és a tudomány mint hivatás megkülönböztetett, ez máig is
igaz. Tehát szerintem a politika soha
nem lesz teljes egészében konform
az elit — tehát a tudományos — értelmiséggel. Általában értelmiségellenesnek pedig semmit nem érdemes
nyilvánítani, mert az értelmiség ma,
a magyar társadalomban olyan hihetetlenül tagolt, hogy egészen biztos,
hogy mindig vannak olyan értelmiségi csoportok, amelyek a legmeghökkentőbb politikai döntéseknek is kedvezményezettjei lesznek. Tehát én
úgy gondolom, hogy a kérdés akkor
racionális, hogyha azt mondom, hogy
a túlnyomórészt a tudomány körül
mozgó vagy a gyakorlatban kiemelkedő eredményeket felmutató elit értelmiség és a politika között húzódhatnak frontok, és ebből konfrontáció
keletkezhet. Ebben a tekintetben ma,
Magyarországon kétségtelenül kiéleződött a helyzet.
Most azért az egyik nagyon fontos
ok óhatatlanul a restrikció, és ilyen
értelemben nemcsak az értelmiség
érzi úgy, hogy a politika értelmiségellenes. Az ipari munkásság úgy érzi,
hogy munkásellenes jelen pillanatban
a politika, és ha valaki elmegy egy
faluba, akkor a magyar parasztság, a
magyar mezőgazdaságból élő emberek jelentős része is úgy érzi, hogy
ez a politika, ami jelen pillanatban
működik, mezőgazdaság-ellenes. Ennek, természetesen, alapvetően a
nemzetközi elvárásoknak megfelelni
próbáló magyar gazdaságpolitika az
elsőszámú gyökere. Az, hogy a politikusi elit és az értelmiségi elit között
koncepcionális eltérések vannak a
társadalom irányításának prioritásait
illetőleg, az szintén tény Magyarországon. Ez azonban egy meglehető-
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Az intézeti igazgatók
szerint
TUDOSZ-elnökség október 17-re
tanácskozásra hívta meg az MTA
kutatóintézeteinek vezetőit. A szakszervezet tájékoztatót adott a kormány által a központi költségvetési intézményeknek biztosított 1
milliárd forintos keret tárcák közötti
felosztásának elveiről, a következő
évben bevezetésre kerülő új
besorolásirendszer- és illetménytáblázat-tervezetről. (Mindezeket a
TUDOSZ-titkároknak is természetesen rendelkezésre bocsátottuk legutóbbi megbeszélésünkön.) Legfontosabb megbeszélnivalónk az
MTA költségvetési terve volt. A
tervezett létszámleépítés ellen a
TUDOSZ kötelességének tartja,
hogy tiltakozzon. A megbeszélésen
29 intézet vezetői vettek részt, attól függetlenül, hogy mű ködik-e
náluk TUDOSZ vagy sem. Az alábbiakban a hozzászólásokból
felevenítünk néhányat:
„...- A média mindig 19,5 százalékos ez évi béremelésről beszél, pedig ennél lényegesen kevesebb a
valóság. A szakszervezetek is törekedjenek arra, hogy pontosabb információk jelenjenek meg.
- Az intézetekben 'komoly gondot
jelent, ha valaki nyelvvizsgát tesz le,
vagy ha tudományos fokozatot szerez, mert az ezzel járó pótlékokat nem
biztosítja a költségvetés. Az intézeti
költségvetésből a működési költség
tetemes része hiányzik.
- Méltánytalan, hogy az akadémikussá való választással együttjáró
alapbéremelést az intézetnek kell kigazdálkodnia.
- Az MTA vezetői 14 százalékos
létszámcsökkentésről tájékoztatták az
intézetvezetőket.
- A tudományos fokozat elérésével
járó pótlékokat a költségvetésnek kell
biztosítania, mert másként az intézetek forráshiány miatt ellenérdekeltek
a minősítések megszerzésében.

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
- 1991 óta a dologi kiadás nominálértéke nem változott.
- Amputációt át lehet élni, konszolidációt nem. Az épületek lerobbantak, a műszerezettség rossz.
- Az intézeteket érintő elvonások a
társadalom értékítéletét tükrözik. Ennek megváltoztatására kell törekedni.
Be kell látni, hogy az akadémiai
intézethálózat átalakításra szorul. Az
alapján, hogy az országnak milyen
jellegű kutatásra van szüksége, meg
kell tervezni az átalakítást, és 3-4 év
alatt kell végrehajtani. Ennek a tervezésnek az elkészítésére az Akadémia
létrehozott egy kilenctagú bizottságot,
amely megkezdte munkáját ..."

Finn vendégek
az ÉSZT-nél

Nőtt a nyugdíjkorhatár
Az országgyű lés új törvényt alkotott az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről (1996. évi LIX. törvény, Magyar Közlöny 56 (3524)), amellyel
módosította a Társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényt.
Az öregségi nyugdíjkorhatár 62 év,
az átmenet pedig az alábbiak szerint
alakul: férfiaknál az 1938. január elseje előtt születetteknél 60, az 1938ban születetteknél 61 betöltött év. A
nők esetében, aki
1940. január 1 előtt született, az 55.
1940-ben született, az 56.
1941 vagy 42-ben született az 57.
(választható)
1943-ban született, az 58.
1944-ben született, az 59.
1945-ben született, az 60.
1946-ban született, a 61. életév betöltésével válik öregségi nyugdíjra
jogosulttá.
Az 1993. július 1 után nyugdíjkort
elérteknél a teljes nyugdíjhoz legalább 20 év szolgálati idő szükséges,
az 1997. január 1-jével életbe lépő
törvény szerint.
Ugyanez a törvény módosította a
Munka törvénykönyvének és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a végkielégítésre vonatkozó
egyes részeit.
A vállalkozói szférában (Mt.) három
havi átlagkeresetével nő a végkielégítése a munkavállalónak, ha munkaviszonya a nyugdíjkorhatár elérése előtt 5 évvel szűnik meg. A közalkalmazott esetében négy havi átlagkeresettel nő a végkielégítés 1977.
január 1. után.
Nem jár végkielégítés a munkavállalónak akkor, ha a munkaviszony
megszűnésének napján (a felmentési idő lejártával) öregségi, korengedményes vagy rokkantsági nyugdíjat
állapítottak meg számára.

Finn szakszervezeti delegációt látott vendégül az ÉSZT elnöksége.
Megismerhettük országuk szakszervezeti mozgalmának felépítését. A
munkavállalók végzettség szerint
szerveződnek szakszervezetekbe,
amelyek három, egymással együttműködő szövetséget alkotnak. Az országos szervezettség 85 százalék, az
AKAVA területén 90 százalék. Szervezetükben nagy múltú, 100 éves
szakszervezetek vannak, külön szerveződnek a tanszékvezetők, a kutatók, a katonatisztek, de a papok szakszervezete is ide tartozik. Legfontosabb feladatuk a 16 százalékos munkanélküliség csökkentése. A Kormányukkal kötött jövedelempolitikai megállapodás azt ígéri, hogy két év alatt
7-8 százalék reálbérnövekedésre
számíthatnak. Másik fontos feladatuk
az EU-tagság előkészítése volt. Szoros kapcsolatot tartanak fenn sz északi országok hasonló területen működő érdekvédelmi szervezeteivel. A ta- Heller Farkas
pasztalataik megismertetésére, egy- Nyugdíjpénztár
más szakszervezeti munkájának megismerésére február első hetében
,
köMár több mint 13.000 tagja van a
zös konferenciát szervez az ESZT és közalkalmazottak és köztisztviselő k
az AKAVA.
Heller Farkas Nyugdíjpénztárának. A

tagok befizetéseinek 95 százalékát a
Creditanstalt Értékpapír Rt. állampapírokba fekteti, az elmúlt évben a „befektetések abszolút hozama átlagos
tőkére vetítve 18,73 százalék vagyonnövekedést jelent, ami éves szinten
34,53 százalékos hozamnak felel
meg" — olvasható a nyugdíjpénztár
beszámolójában.
A költségvetés külön keretet biztosított a pénztártagok támogatására,
ebből most a november 15-i taglétszámnak megfelelően támogatást igényelhetnek ismét a munkáltatók: ez
az összeg is a pénztártagok egyéni
számlájára kerül. Örvendetesen nő a
kutatóintézetek száma, amelyek igényelhetnek ebbő l a költségvetési
másfél milliárdos keretből.

TUDOSZ-titkárok
Balatonvilágoson
A FES (Friedrich Ebert Alapítvány)
támogatásával ismét lehető ségünk
volt arra, hogy két napon keresztül a
Balaton mellett összejöjjünk, és megbeszéljük tennivalóinkat. Az idő ugyan
mostoha volt hozzánk, és a Balaton
egyfolytában háborgott, de a forró tea
segítségével hasznosan tudtuk az
időnket eltölteni. Vendégünk volt
Náray-Szabó Gábor, az MTA főtitkárhelyettese, akivel kellemes hangulatú beszélgetés alakult ki a szakszervezetek szerepéről, feladatairól. Természetesen a kutatóintézetek jövőjéről való eszmecsere sem maradhatott el. Az első nap programján volt
egy kommunikációval foglalkozó előadás, és egy ahhoz kapcsolódó szituációs játék is, amit egykori kolleganőnk, Vajda Zsuzsa tartótt. Az esték
és a szombati nap a kutatóintézeti
körülmények megbeszélésével, tennivalóink áttekintésével, lehetőségeink felmérésével telt.
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sen általános konfliktus a parlamentális demokráciákban, és itt nagyon erősen státuszhoz kötött viselkedésformákkal találkozhatunk.
Ugyanis ha valaki „lovat vált", és a
tudományos elitből a politikai elitbe
kerül, akkor általában ellentétbe kerül saját, eredeti közegével. Tehát én
ez-t a problémát ezen az általános
szinten csak így tudom megközelíteni. Nyilvánvalo, hogy azok az értelmiségi csoportok, amelyek számára
a jelenlegi politika egyértelmű en térvesztéssel, a térvesztésen belül állás, presztízs és pénzügyi veszteségekkel jár együtt, azok számára a
konfontráció élesebb.
- Sz.: Érezhető-e valamilyen módon a kormány tudománypolitikájában a kormány koaliciós jellege?
- B. L.: Én úgy gondolom, hogy a
két kormánypártnak, mint pártnak, a
tudománnyal kapcsolatos koncepciójában van különbség. De miután ilyen
típusú közvetlen reprezentáció a
Tudománypoltitikai Kollégiumban
nincs, igy a koalíciós kormány mögötti politikai érdekösszefüggések
funkcionalitásban jelennek meg a
kollégium működésében, a miniszterelnök az egyik koalícióS pártot, a
mű velődési miniszter pedig a másik
koalíciós pártot képviseli. De az eddig általam tapasztalt praktikus működési folyamatban és különösen
a kollégium mint testület mű ködésében ezt nem éreztem. Természetesen a mindennapok gyakorlatában
megjelennek a saját apparátok. Ebben a tekintetben tehát nem annyira
a kollégium működésében, inkább a
kollégium által figyelemmel kísért
vagy korábbi állásfoglalásaik által
érintett napi döntésekben jelentkezhetnek különbségek.
- Sz.: A kollégium saját maga által
meghatározott munkaterv szerint
ülésezik. Hogyan sikerült ennek a
rendjét kialakítani?.
- B. L.: Az elvi koncepció, amit én
szájhagyomány útján örököltem, az
az, hogy jó lenne egy nagyjából két
havonkenti ülésezést elérni. Ezt azonban én most már így közel hat hónap
távlatából úgy látom, hogy tisztán
nem lehet megvalósítani. Egyrészt a
kormányzati munka természete, másrészt a tudományos szféra időtagoltságának a 'természete, például az
akadémiai év, nem nagyon teszik lehetővé az abszolút rendszeres mozgásokat. Tehát ilyen értelemben
nagyjából az az elv, hogy körülbelül
a két havonkénti ülésezés az kijöjjön egy évben, de ezen belül bizonyos eltolódásokkal. Most, amióta én
vagyok a titkár — április közepe volt,
amikor beléptem —, egy ülést májusban és egy ülést júniusban szerveztem. Tehát a júniusi ülés után
most ez a novemberi lesz a következő, amit én csinálok, és a novemberi
ülésen eldő l, hogy mikor lesz a
következő. Lehet, hogy decemberben.
Tehát végső soron az lesz a helyzet,
hogy áprilistól az év végéig összességében a 8 hónap alatt meg lesz a
4 ülés, de úgy, hogy kétszer egymás
után és közben kimaradt 5 hónap.
- Sz.: Fogyatkozó türelemmel várják a tudományos dolgozók a kormány tudománypolitikai irányelveit. Hol tartanak jelenleg ezek a munkálatok?
- B. L.: Jelen pillanatban a munka
gondolati részét tekintve az utolsó
fázisban vannak, tehát több változat
létezett már, és több változatot meg
is tárgyalt már a testület. Az első
változatot akadémiai berkekben fogalmazták, a másodikat azt az OTKA
elnökeként Andorka Rudolf hozta a
testület elé (ez volt a júniusi ülésen).
A mostani munkálatoknak Glatz Ferenc a felelőse, de a kollégium úgy
foglalt állást, hogy kollektív munkában szülessen meg a végleges változat. Itt az eredetileg elhatározott időpontokhoz képest késésben vagyunk,
mert a kollektív munka alapját képező anyag sem került még végleges
állapotba. Ennek valószínűleg egy tömör, a struktúrát tükröző, tartalmilag
pedig az alaptéziseket közvetítő változata kerül a november 13-án tartandó Tudománypolitikai Kollégium
elé. Itt egyébként a vitaanyag kiegészül az OMFB által elkészített innovációs koncepcióval, tehát a kutatásfejlesztési stratégiából a fejlesztési
résszel, valamint azzal a programmal
is, amelynek a pénzügyi feltételeit a
kormány az akadémiával való megállapodás alapján elfogadta.
Az irányelveknek értelemszerű en
két idő beli dimenziója létezik. Az
egyik aktuális, rövidtávú, tehát be
(Folytatás a 3. oldalon)
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látható időre, azaz 1998-ig szóló feladatokat fogalmaz meg. Es van egy
tágabb perspektívája, amely mindenképpen átívelni szándékozik az ezredfordulón, és általános tudománypolitikai irányelveket próbál megfogalmazni az esetleges kormányzati változásokat is figyelembe véve. Egyfelől tehát tudomásul vesszük azt a
realitást, hogy most '98-ig fennáll egy
alkotmányos helyzet, és amennyiben
a kollégium a kormány tanácsadó
testülete, annyiban ezzel a kormánnyal számol. Ugyanakkor a tudománypolitikai irányelvek megpróbálnak egy abszolút, ha úgy tetszik egy
szakmai indíttatású olyan ívet is kidolgozni, amely áthidalhat több kormányzati ciklust, függetlenül a regnáló kormányok politikai karakterétől.
- Sz.: Van-e a történetileg kialakult tudományirányitási rendszerek
között olyan, amelynek jobban érződik a hatása az irányelvek kidolgozására?
- B. L.: Nem, nem hiszem. Ugyanis
praktikusabb szinten mozog a politikai irányelvek megfogalmazása, minthogy keressen magának egy modellt.
En úgy látom, az angolszász szisztémából is csak elemeket vesz át az
egész magyar tudományos mechanizmus, s nem is biztos, hogy mindig
teljesen átgondoltan kerülnek a különböző modellekből egymás mellé bizonyos elemek. Számomra erre
klasszikus példa az amerikai típusú
Ph.D és a német típusú habilitáció
egymás mellé helyezése a felsőoktatásban. De az egész modell, és ennek különösen az irányítási kompetenciával rendelkező pontjai, úgy lá-

tom, hogy sokkal inkább a saját hagyományokra alapozódnak, sem mint
a külső modellekre. Ez ebben a pillanatban számomra szerencsésebbnek
is tűnik, mint a '89-90 táján elindított
változások, amikor lényegében változatlanul emeltünk ki — ráadásul különböző rendszerekből — egyes elemeket.
- Sz.: Milyen azonos és eltérő célkitűzéseket kivánnak az irányelvek
kitűzni a tudományos élet más és
más irányitás alá tartozó kutatóintézetei elé?
- B. L.: Mindenképpen nagyon fontos az egész magyar tudomány intézményrendszerének a modernizálása, és az intézményrendszer különböző területeinek és a különböző területek elemeinek a harmóniába
rendezése. Tehát itt szó van a kifejezetten kormányzati tudománypolitika,
a minisztérium, az autonóm testület,
az Akadémia, a nem Akadémiai és
nem is a felsőoktatás keretébe tartozó tudományos intézmények, továbbá a mű szaki kutatásfejlesztés, az innováció területén tevékenykedő intézmények és a tisztán politikai, de valamilyen módon a tudománypolitikával is foglalkozó különböző testületek, szervezetek egymáshoz való viszonyának a rendezéséről. Mindenképpen ma a magyar tudománypolitikának az egyik kritikus pontja a különböző típusú kutatóintézetek közös
érdekeinek a megtalálása. És a
tudománypoltitikai irányelveknek
egyik feladata, hogy oldjon ezeken a
feszültségeken, és ez valamilyen
módon — hangsúlyozom —, az
egésznek egy rendszerbe szerveződése irányába mutasson. Ahol lehe-

Haditudósítás
Kuti László négy esztendeje vesz részt az —
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Erdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés
„harcmezejéről".
Kedves olvasóim, az érdekegyeztetés kerekei lassabban őrölnek, mint ahogy feltételeztem, ugyanis
hiába szakadt nyakunkba a költségvetés és a vele
kapcsolatos témak sorozata, plenáris ülés az Erdekegyeztető Tanácsban (ET) csak egy volt a múltkori
jelentkezésem óta. S ez is meglehetósen furcsán alakult. A tárgyalásokat több kerdés megvitatására a
kormány kezdeményezte. Nekünk, mármint a munkavállalói oldalnak nem is volt különösebb kifogásunk,
annak ellenére, hogy a felkészülésre meglehető sen
rövid idő állt volna a rendelkezésünkre, ugyanis nem
egy új, hanem már korábban első menetben tárgyalt
témákról volt szó. Kiderült viszont, hogy a másik szociális partnernek, a munkáltatói oldalnak nem felel meg
az ajánlat, s így végül is csak a társadalombiztosítással kapcsolatos kérdéscsoport (összefoglaló címmel:
Konzultáció a társadalombiztosítással kapcsolatos törvényjavaslatok hatásáról a munkavállalok és a munkáltatók jövedelem pozíciójára, valamint a Munkaerőpiaci Alapra), továbbá a Magyar Nemzeti Bank
pénzügypolitikájáról szóló szóbeli tájékoztató került napirendre.
Az október 25-i ülés, ahol a kormányoldal új titkára
debütált a levezető elnöki szerepben, rövid 20 perces
késéssel kezdődött, ugyanis a mi oldalunk kora reggel még egy utolsó egyeztetést tartott, s ez némiképp
elhúzódott, ezért a reggelit pótló süteményt is csak
kapkodva voltunk kénytelenek megenni. A tárgyalás
előtti kora reggel egyébként azért jöttünk össze, mert
előző nap a megszokott délután helyett délelőtt tartottuk oldalegyeztetésünket, s ez egyidőbe esett az ET
Szociális Bizottsága ülésével. Ahol viszont az ET témáit, a tb-vel kapcsolatos témákat tárgyalták, mintegy
előkészítve a másnapi ülést. Igy joggal feltételezhettük, hogy ott esetleg olyan eredmény születik, ami
formálhatja álláspontunkat. Reggelre azonban kiderült: nem született, de akkorra már összejöttünk ...
A plenáris ülés visszatért a régi, megszokott kerékvágásába, ismét napirend előtti felszólalások voltak,
olyannyira, hogy majd egy órát elvettek a napból, az
előzetes elképzelések szerinti, meglehetősen feszített
program ellenére. A Nemzeti. Bank elnöke ugyanis 13
órára volt bejelentve, hogy 15 óráig előadhassa mondanivalóját, és mi azt még meg is vitathassuk.
Először a munkáltatók oldalelnöke szólt: kifejtve,
hogy az előzetes tervek szerint szeptemberben kellett
volna tárgyalnunk az államháztartási reform koncepcióról, de az még nem került elénk. Vajon mikor fog? —
kérdezte.
A kormány nevében a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára válaszolt. Szerinte az államháztartási reform elindult, hiszen van új köz- és felsőoktatási törvény, és a tb reformjának egyes kérdései is az
„asztalon vannak". A kérdés föltevője nem fogadta el
az államtitkári választ. Ot erősítette a munkavállalói
oldal képviselője is, aki kifejtette: kérdéses, hogy az
államháztartás megváltoztatásának milyen hatásai
vannak, s hogy a reform részeként meg kell határozni
a reform irányát és lehetséges mértékét.
A Munkaügyi Minisztérium államtitkára hiányolta
ugyan, hogy az oldalak eddig nem szorgalmaztak e
téma tárgyalását, de kijelentette, hogy megfelelő elő-
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tőleg mindenki a helyén van, és akkor ezen azt kell érteni, hogy helyén
van funkcionálisan, és a helyén van
a finanszírozás szempontjából is. En
úgy gondolom, hogy az új tendenciák során — amelyek az elmúlt időszakban kibontakoztak, és nagyon
sok jogot visszaadtak a felsőoktatásnak, amelyekkel korábban nem
rendelkezett — az akadémiacentrikus
rendszerből egy kétpólusú rendszerré alakult a magyar tudomány. Ez a
kétpólusúság egyben diszkrimináció
a harmadik nagyobb területtel, a sem
nem akadémiai, sem nem felsőoktatási intézményekkel kapcsolatosan.
En úgy gondolom, hogy az akadémiai és a felsőoktatási rendszer viszonya jelen pillanatban többé-kevésbé
kiegyensúlyozottnak tekinthető. Azt
tudomásul kell venni, hogy természetesen ez a kép változik, de nagy általánosságban kiegyensúlyozott. A
nem akadémiai és nem is felsőoktatásban tevékenykedő kutatóhelyek
helyzete az, ami tisztázatlan, és
amiről a legtöbbet kell gondolkodnia
a tudománypolitikai irányelveknek.
- Sz.: Megkerülhetetlen a kérdés:
milyen elképzelések vannak az
irányelvekben a kutatóintézeti státuszok létszámával kapcsolatban?
- B. L.: Kétté kell választani mindenképpen ezt a kérdést. Ma teljesen logikusan, érthetően és praktikusan a tudományos intézményeknél
dolgozó emberek számára a létszámgazdálkodás abban a tekintetben
merül fel, hogy vajon csökken-e a
költségvetési háttere a jelenleg fennálló státusz-mechanizmusnak, azaz
változik-e, és ezen belül csökken-e.
Ilyen összefüggésben nem foglalkoz-

készítés után, konzultálva az oldalelnökökkel és a PM
illetékes vezetőivel, sort keríthetünk rá.
Ezek után, mivel a kormánynak nem volt napirend
előtti kérdése, mi következtünk. Most az Autonóm
Szakszervezetek képviselője konföderációja nevében
(a Ligától és a Munkástanácsoktól támogatottan) ecsetelte, hogy a kormány nem tartotta be az év elején tett
ígéreteit a bérekkel (jövedelmekkel) kapcsolatban, s
ezért „lépni kell", megjegyezte azt is, hogy további
lemaradást már nem viselnek el a munkavállalók.
A kérdésfölvetésre a kormányoldal nevében a munkaügyi államtitkár annak rendje-módja szerinfválaszolt,
ecsetelve a bérek ez évi alakulását. Kifejtette, hogy
az ez évi bérajánlások minimuma, középértéke es
maximuma 13-19, 5-24 százalék volt, s a versenyszférában a tényleges emelkedés átlagosan 23-24
százalék körüli. Gond szerinte is (hát meg szerintünk)
csak a költségvetési szférában jelentkezik, de itt intézkedések történtek, s további tárgyalások folynak a
kialakult helyzet enyhítésére. (Megjegyzem: minden
akaratunk, és az itt ténylegesen létezó megállapodás
ellenére sem sikerült a bérolló további szétnyílását
enyhítenünk.)
A napirend előtti felszólalások után rátérhettünk az
első napirendi pont megtárgyalására, ami meglehetősen összetett volt, és a következő konzultácios résztémákból állt:
1. Tövényjavaslat a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjainak 1997. évi költségvetésér ől
2. Törvényjavaslat a társadalombiztosításról szóló
1975. évi II. törvéhy módosításáról
3. Törvényjavaslat az egészségügyi hozzájárulásról
4. Törvényjavaslat az egészsegügyi természetbeni
ellátások finanszírozásának változásával összefügg ő
törvénymódosításokról
5. Törvényjavaslat a foglakozás elősegítésér ől és a
munkanélküliek ellátásárol szóló 1991. evi IV. törvény
módosításáról.,
Ez a szép csokor az utolsó pillanatban kiegészült
egy újabb pénzügyminisztériumi tájékoztatóval, amely
„A belföldi jövedelemtulajdonosok helyzetének változása" címet viselte.
A felsorolt témák együttes tárgyalása során annyira
belemelegedtünk a vitába, hogy amikor a levezető elnök közölte, hogy itt az ebédszünet ideje, s egyébként
is hamarosan kezdődik a második napirendi pont tárgyalása, amelyre személyesen jön a Magyar Nemzeti
Bank elnöke, a munkáltatói oldal elnöke kijelentette: az
ebéd ráér, a Nemzeti Bank elnöke pedig várhat, mi
viszont nem. Várjuk meg a vita végét. Az oldalelnök
határozott föllépése nyomán pillanatok alatt eldőlt, hogy
a második napirendi pont tárgyalása elmarad. Erről
azonnal értesítették is az MNB elnökét, aki föltételezhetően nem lett túl bánatos e hír hallatán ...
Kedves olvasóim, azért ne higgyék, hogy valami
tragédia történt amiatt, hogy nem ebédelhettünk a
kijelölt időben. A vita befejezese után, mintegy másfél
óra múlva kerítettünk időt az ebédre, amikor kiderült,
hogy az ET fönnállásának teljes ideje alatt most kaphattunk volna először meleg ebédet. Mikorra azonban sort kerítettünk erre, az már nem volt meleg.
Az ebéd után folytattuk a napot, illetve a félbeszakadt tárgyalást. Aminek következtében először is a
munkáltatói oldal képviselője elnézést kért, hogy majdnem megfosztott minket a finom ebéd élvezetétől.
Elnéztük neki, s visszatérve a tárgyalás témájára
hamarosan megállapíthattuk, hogy bar apróbb részletekben egyetértés uralkodik a kormány és a szociális
partnerek véleménye között, alapjaiban mindkét oldal
elutasította a kormány előterjesztését. A több órás vita
eredményeként végül is rögzítettük az eltérő álláspontokat, s nem lévén több napirendi pont befejeztük
az ülést.
Q-ti

nak a kérdéssel a tudománypolitikai
irányelvek. Másrészről azonban mind
az intézményi kérdések tekintetében,
mind a személyi feltételrendszer tárgyalása során alapvető kérdésként
kezeli ezt a problémavilágot, de koncepcionálisan. Ezért abból indul ki,
hogy a magyar tudományos élet jelenlegi foglalkoztatásos struktúrája
elavult. Ezt, azt hiszem, minden titoktartási kötelezettség mellett is előre jelezhetem. Tehát egészen biztos,
hogy ezek a tudománypolitikai irányelvek koncepcionálisan nem védik a
jelenlegi tudományos foglalkoztatási
szervezetet.
- Sz.: Lesz-e lehetőségük a kutatóintézeteknek bekapcsolódni az
irányelvek előkészitő munkájának
mostani szakaszába?
- B. L.: Korábban már volt egy köre
ennek az előkészítő munkának, lévén, hogy az eddigi koncepciók is
vitára kerültek. A második változat,
amiről szólni tudok — mert éppen akkor lettem a Tudománypoltitikai Kollégium titkára, amikor ez a változat
elkészült —, a teljes kormányzati
szféra által megvitatására került.
Emellett bizonyos érdek-képviseleti
és egyéb más érintettnek vélt szervezeteknek, illetve testületeknek is
elküldtük véleményezésre. De már
akkor is nyilvánvaló volt, hogy az még
mindig nem az a változat, amely a
legszélesebb körű társadalmi vitára
lenne jogosult. Azt, hogy ez a vita
milyen keretek között bonyolódjék, és
kiket vonjunk bele ennek a megvitatásába, azt majd a Tudománypolitikai Kollégium ülésének kell eldöntenie, szintén novemberben, amikor a
tervezettel kapcsolatos további lépéseket is meghatározza. Az már most

is világos, hogy messzemenően nem
egy végleges, vitára bocsátható változat kerül ekkor a testület elé, hiszen még a testület is véleményt
nyilvánít arról, hogy az elé kerülő
anyagon milyen irányokban kell tovább dolgozni, és majd azt a változatot lehet véglegesíteni.
Annyit talán még hadd tegyek ehhez, hogy miként azoknak, akik az
én hivatalba lépésem előtt végezték
a Tudománypolititkai Kollégiumnál ezt
a munkát — tehát itt nemcsak a Révész Tamásra gondolok, hanem a
Várnagy Józsefre is — úgy nekem is
nagyon fontos az, hogy a tudományos
érdekegyeztetés előbb-utóbb intézményes formákba terelődjön. És ha
az alapkérdéseken túljutunk, tehát
lesznek tudománypolititkai irányelveink, leSznek innovációs koncepcióink,
az intézményi financiális alapkérdések egy része tisztázódni látszik, a
rendszer természetesen csak akkor
lesz kész, hogyha érdemben előbbre
tudunk lépni a tudományos érdekegyeztetés valamifajta fórumának a
megteremtése tekintetében, amelyre
még mikor én hivatalba léptem, már
voltak előkészületek, és vannak dokumentumok is erre vonatokozóan, de
eddig, személy szerint nekem, az
energiáimat elég erősen lekötötték
azok a feladatok, amiket az alapösszefüggések tekintetében kaptam
frissen, amikor elkezdtem dolgozni.
Én úgy gondolom, hogy ennek az
alapszerkezetnek minél hamarabb ki
kell alakulnia.
- Sz.: Várható, hogy még 1996ban megszületnek az irányelvek?
- B. L.: Igen. Szerintem elfogadásra kerülnek még ebben az évben.
R. B.

Révész Márta:

MTA-költségvetés '97
Amikor még nem teljesedett ki a
demokrácia ily mértékben, mint napjainkban, a költségvetés előkészítése során, főtitkári tájékoztatón a szakszervezeteknek módjában állt megkérdezni, hogy mi mennyi és miért
annyi.
Azóta a tárcáknál és az Akadémiánál is intézményesültek az érdekegyeztető fórumok, szépen fogalmazott ügyrenddel, úgy, ahogyan kell.
Amikor a nyáron megismertük az intézetek átszervezésére vonatkozó
kormányhatározatot (augusztus 27én), kértük az Akadémiai Erdekegyeztető Tanács sürgős összehívását.
A szakszervezetek ez évben is folyamatában követhették az ország költségvetésének alakulását, a pénzügyminisztériumi államtitkártól és államtitkár-helyettestől megnyugvással hallottuk, hogy: „a bérek 17 százalékos
emelése a központi költségvetési szerveknél biztosított', meg azt, hogy
„Nincs további tartalék a költségvetési
intézetekben, ezért ezt a szférát kedvezőbben kell kezelni.". A kormánytól
megkaptuk a költségvetési tervezetet
a részletes indoklással együtt az országgyűléshez való benyújtással egyidőben. Megismerhettük az Akadémia
részletes költségvetését is. A többi
tárca gyakorlatától eltérően a mi területünkön a költségvetésre vonatkozóan „tárcaszinten" nem működik az érdekegyeztetés, így ekkor szembesültünk azzal az elképesztő ténnyel, hogy
a költségvetés ad ugyan 600 millió forintot a „kutatóintézeti hálózat átalakításának és reformjának támogatására", viszont „az átlagkeresetek tervezett 17 százalékos növekedéséhez az
intézményrendszernél biztosított többlettámogatás 170 millió forint, amely
összeg a saját bevétellel és támogatási megtakarítással együttesen önmagában 5 százalékos átlagkeresetnövekedést tesz most lehetővé. Ezt
a forrást b ővítik az átalakulásból
származó megtakarítások és a külön finanszírozott feladatok előirányzatar, így a fent említett 600 millió
forint, amelyet „természetesen nem
béremelésre használnak fel". Az idézetek a költségvetési törvénytervezet szöveges indoklásából valók.
Ezek után következett a lobbyzás. A
KIÉT szinte hetente ülésezett, közben szakértői megbeszélések teljesítették ki az életünket. A kormányt
képviselő pénzügyérektől is alkalmanként új és új válaszokat kaptunk
arra, miért és milyen megfontolásból
kényszerítenek rá az akadémiai intézetekre nagymérvű létszámleépí-

tést azok után, hogy az intézetek létszáma az elmúlt években már közel
30 százalékkal csökkent. A válaszok
időrendi sorrendben:
Válasz 1. A költségvetést az Akadémia készítette.
Válasz 2. A költségvetést az Akadémiával egyeztették.
Válasz 3. Az MTA létszáma eddig
csak azért csökkent, mert kiszervezték a KFKI-t. Szó nincs arról, hogy
az energia és egyéb kiadások emelkedése miatt küldtek volna el embereket. Az idén az Akadémia hatékony
finanszírozási rendszerre térhet át. A
kormány úgy döntött, hogy a támogatandó helyekre több bért ad, a többire kevesebbet.
„Ki van tömve" pénzekkel az Akadémia és a felsőoktatás. Egyéb kormánytisztviselő jóindulatú megjegyzése: „értsétek meg, az Akadémia kap
egy kalap pénzt, úgy osztja el, ahogy
jónak látja".
Parlamenti képviselő 1.: Az elmúlt
években az MTA-t érte a legkisebb
elvonás, 1997-ben az MTA költségvetési támogatása 1 milliárd forinttal
nő. Az MTA közgyűlésén ott van 200
választott képviselő, miért nem képviselik 'hatékonyabban az intézetek
érdekeit?
Parlamenti képviselő 2.: Hiszen
most kapott pénzt az Akadémia az
akadémikusok tiszteletdíjának emelésére, mi a gond?
Parlamenti képviselő 3.: Értsétek
meg, a költségvetés úgy működik,
hogy ha valahova plusz pénzeket
tesznek, akkor meg kell nevezni egy
forrást, ahonnan azt elveszik.
Közben a PM államtitkára kérte,
ahol a költségvetésben probléma van
a személyi juttatások keretével, a
számokat juttassák el hozzá a szakszervezetek. Az MTA Pénzügyi Főosztályával egyeztetett adatokat elküldtük, azóta bólogatnak, hogy igen,
megkapták. Most itt tartunk. Az Akadémiai Erdekegyeztet ő Tanácsot november 14-re összehívták ...

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

4

1996. NOVEMBER

SZÓSZÓLÓ

Két alkotmánybírósági határozatról

CSEPP A TENGERBEN

A közelmúltban két alkotmánybírósági döntés is foglalkozott a pedagógusok helyzetével, és mindkettő „főszereplője" a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
volt.
A pedagógusok első indítványa azt
a rendelkezést sérelmezte, amely
megtiltja az idegennyelv-tudási pótlék
fizetését a nyelvtanári munkakörben
foglakoztatott közalkalmazottak számára. Az alkotmánybírósági határozat
[50/1996.(X.30.) AB hat.] csak részbeni alkotmányellenességet állapított
meg. Jogszerűnek találta ugyanis a
nyelvpótlékból való kizárást azokban
az esetekben, ahol az idegen nyelv
használata a rendszeresen végzett
munka része — egyéb esetekben viszont nem tartotta indokoltnak a pótlék fizetésének a mellőzését.
A másik döntés szerint [44/1996.
(X.22.) AB hat.] a közalkalmazotti
törvény végrehajtásával kapcsolatosan hozott egyik kormányrendeletnek
a kifogásolt részei alkotmányellenesek. Ezért a Schmidt Péter alkotmánybíró vezette háromtagú tanács
a pedagógusok túlóradíjait 1992-től
szabályozó rendelkezést 1996. december 31-jei hatállyal megsemmisítette. Döntésének meghozatala előtt
az Alkotmánybíróság az ügyben érintett művelődési és közoktatási minisztert is megkereste, aki válaszában
maga is elismerte: azokban a pedagógusi munkakörökben, amelyekben
a kötelező óraszám 27 vagy annál
több, a díjazás valóban alacsonyabb
a Munka törvénykönyvében előírt túl-

Gondolkodjunk, ha már vagyunk!
Manapság szinte egymásba érnek
a (burkolt üzleti érdek miatt) tetemes
költségekkel szervezett UFO—konferenciák, csodagyógyász—találkozók
és más, divatos paranormális témával
foglalkozó rendezvények. Az irracionalitás e tengerében egy csepp üdítő
édesvíz volt a Szkeptikusok II. Országos Találkozója, amelyre október 26án Székesfehérvárott került sor. A rendezvény rendezői és támogatói Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Tényeket Tisztelők
Társasága (Magyar Szkeptikusok), a
Természet Világa szerkesztősége, a
Magyar Asztronautikai Társaság Székesfehérvári Csoportja, valamint a Szabadművelődés Háza voltak.
A találkozónak a szervezők a sokat mondó „New Age vagy elektronikus középkor?" címet adták, mivel
„gyakran hallunk olyan jelenségekr ől,
érdekes esetekről, amelyeknek vitatott a természetes vagy földi eredete.
Sokak szerint ezek az emberiség új
korszakának kezdetét, az úgynevezett ,new age>4 jelzik, mások szerint
viszont középkori babonák jelennek
meg újra, méghozzá elektronikus
köntösben..."
Amint azt bevetetőjében Bencze
Gyula, a Tényeket Tisztelők Társaságának alelnöke kifejtette, ma minden
eddiginél nagyobb szükség van a
szkepticizmusra. A modern szkepticizmus azonban korunk igényeinek megfelelően már nem terméketlen filozófiai álláspont, hanem olyan módszer,
amely minden részrehajlás nélkül, a
tudomány kritikus gondolkodásmódja
segítségével igyekszik elválasztani a
tényeket a társadalmat elárasztó áltudományos és esetenként rosszhiszem ű koholmányoktól. Az amerikai
szkeptikusok Descartes híres mondását átfogalmazva mondják: Sum, ergo
cogitó, amelyet mi, magyarok mai
valóságunkban úgy fogalmazhatunk
meg: Gondolkodom, ha már vagyok!
Az egynapos rendezvény programjában a hazai tudományos élet kiemelkedő tudósai, ismeretterjesztői,
köztük egy hivatásos bűvész is szerepeltek.
Beck Mihály akadémikus, kémikus
az ezredvég közeledtével újból lábra
kapott áltudományos hisztéria történeti előzményeivel és okaival foglalkozott előadásában. Czelnai Rudolf
akadémikus, meteorológus egy amerikai szkeptikus konferencia kapcsán
a posztmodern tudományellenességgel részleteiben is foglalkozó előadásának a „Tudomány az (l)információ
korában" címet adta.

óradíjazásnál. A kormánynak tehát az
év végéig adott határidőt az Alkotmánybíróság az alkotmánysértés orvoslására.
Általánosabb következtetések levonására is alkalmas viszont a határozat indokolási részében megfogalmazott néhány alkotmánybírósági megállapítás. A határozat abból az elvi
élű megállapításból indul ki, hogy az
alkotmány 36. § (2) bekezdése szerint a kormány a maga feladatkörében
rendeleteket bocsát ki és határozatot
hoz, amelyeket a miniszterelnök ír
alá, továbbá hogy a kormány rendelete és határozata törvénnyel nem lehet ellentétes. Ezek a tételek jelentik
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény esetében is a kormány jogalkotásának a korlátait.
A kormány rendeletalkotási jogköre ugyanis a törvényi felhatalmazás
értelmében arra terjed ki, hogy a
pedagógusoknak a rendkívüli munkaidőben végzett munka díjazására vonatkozóan a Munka törvénykönyvében megállapítottnál kedvez őbb
szabályokat állapíthasson meg. Addig tehát nem lehet alkotmánysértésről beszélni, amíg a rendelet szabályai szerint kedvezőbb túlmunkadíjazás illeti meg a munkavállalót.
A vizsgálat során az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy a túlmunkát végző dolgozó munkabérét egyrészt az erre az időre járó rendes
munkabér, másrészt pedig az 50 százalékos pótlék határozza meg. Az is
természetes, hogy a túlmunka idejére járó rendes munkabér a munka-

Növekvő támogatások, megmarad az ÁFA

Könyvpiaci kilátások
Döntő mértékben javulhat a könyvpiac helyzete az 1997-ben életbe lép ő
új költségvetési támogatási rendszer hatásaként — jelentette ki csütörtöki budapesti tájékoztatóján Magyar Bálint művelődési és közoktatási
miniszter. Hozzátette: a támogatások egyaránt érintik a kiadói és a
fogyasztói szférát.
• A kultuszminiszter elmondta: a könyvpiacon növekvő előállítási költségek
állnak szemben a stagnáló kereslettel. Ezt az is mutatja, hogy az elmúlt hat
évben, bár nőtt a kiadott könyvek száma, az összpéldányszám több mint a
felére esett vissza.
A növekvő árak miatt a vásárlók egyre többet költenek könyvekré: 1990ben hat milliárd, 1995-ben már több mint 11 milliárd forintot.
Újdonság, hogy a jövő évtől összesen 30 millió forinttal támogatják a
magyar m űvek idegen nyelvű kiadását. A kis- és középméretű kiadók, illetve könyvkereskedők jövőre 50 millió forint kedvezményes hitelt igényelhetnek az idei évre szánt 30 millióval szemben. Új lehetőséget kínál a piac
szereplőinek a fels őoktatási tankönyv- és szakkönyvkiadás támogatása, ami
az éves képzési normatíva 3 százalékát, vagyis 680 millió forintot jelent
1997-ben. A vásárlóerő növelése érdekében a jövő évtől a pedagógusok
könyvvásárlási támogatást kapnak a mindenkori minimálbér 75 százalékának megfelelően. Ez jövőre nettó 1,1 milliárd forint, vagyis személyenként
7000-8000 ezer forint lesz. Ugyancsak normatív módon részesülnek támogatásban az iskolai könyvtárak: tanulónként 1300 forintot, kistelepüléseken
pedig 2600 forintot kapnak majd az intézmények. Az éves hallgatói normatíva 5 százalékát — 555 millió forintot — fordít a költségvetés 1997-ben a
felsőoktatási intézmények könyvtárainak folyóirat- és könyvbeszerzésére. A
közkönyvtárak 40 millió forintot kapnak dokumentumok vásárlására.
A fogyasztásélénkítésről szólva Magyar Bálint hangsúlyozta: nem lenne jó
megoldás a könyvek mentesítése az áfa alól, ez ugyanis azt jelentené, hogy
az állam a „ponyva" megjelentetését is kedvezményben részesíti, vagy pedig
egyfajta „cenzori" tevékenységet kellene felvállalni, eldöntendő, hogy mi az
értékes irodalom és mi nem az. A Nemzeti Kulturális Alapról a miniszter úgy
vélekedett, hogy a járulékok kiterjesztéséből származó bevétel előnyösebb
lesz az alapítvány számára, mint az eddigi, évente meghatározott összegű
költségvetési támogatás.
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Ezüst Plakett
A Magyar Filmintézet
külföldi elismerése
Az olaszországi Pordenonéban
néhány hete megrendezett 15. nemzetközi némafilmfesztiválon a Magyar Filmintézet Ezüst Plakettet
kapott az archívgyűjtemény felújított darabjaiért.
A válogatásban az 1914 és 1920
között készült magyar játékfilmek,
többek között Kertész Mihály és Korda Sándor még Magyarországon készült alkotásai, valamint filmhíradók
szerepeltek. Vetítették a Tanácsköztársaság 133 napjáról szóló riportf ilmet is. A fesztiválon magyar plakátkiállítást is rendeztek az 1910-1920as évek grafikusainak munkáiból: filmes plakátokból, propagandaanyagokból, karikatúrákból. A magyar programot Szabó István nyitotta meg. A
kiállítást David Robinson angol filmtörténész állította össze. A díjat
Gyürey Vera, a Magyar Filmintézet
igazgatója vette át.

vállaló időarányos munkabére: Az időarányos munkabért viszont úgy határozzák meg, hogy a személyi bér és
a havi munkaidőkeret hányadosát
megszorozzák a túlmunka idejével.
Az így elvégzett számítások a pedagógusok esetében azt mutatják, hogy
a rendelet szabályozása szerinti túlmunkadíj csak abban az esetben
haladja meg a Munka törvénykönyve
alapján számított túlmunkadíjat,
amennyiben a pedagógus heti óraszáma nem haladja meg a 27 órát.
De ha elérte vagy meg is haladja a
kötelező óraszám a 27-et, akkor a
rendeletnek megfelelő díjazás már
alacsonyabb összegű, mint amit a törvény szerinti túlmunkadíj-számítás
állapít meg. Az ilyen esetekben tehát
a rendelet túllép a közalkalmazotti
jogállásról szóló törvény felhatalmazásain is, azaz alkotmányellenes módon, törvénnyel ellentétesen szabályozza a túlmunka esetére járó túlmunkadíjat.
Akár az alkotmánysértés súlyának
alkotmánybírósági megítélésére is lehet következtetni abból, hogy nem
semmisítették meg azonnali hatállyal
a rendelet vonatkozó részét. Ehelyett
— határidő kitűzésével — közel kéthónapnyi időt biztosítottak a kormánynak, hogy az alkotmány által támasztott feltételeknek megfelelő módosításokat végrehajtsa az inkriminált jogszabályon. Az eset azért is tanulságos lehet, mert kiderül belőle: nem
csak a pedagógusok a túlóradíjai alacsonyak, de a kormány jogszabályelőkészítő munkájának a színvonala is.

Angol tudományos
könyvek
A Fókusz Áruházban
A természettudományos könyveket
kiadó Addison-Wesley és a társadalomtudományi munkákat megjelentető Longman kiadó kiadványainak forgalmazását a közelmúltban
kezdte meg a Líra és Lant Rt.
A Fókusz Könyváruházban a két
angol kiadó összesen 600 könyvét
bárki megtekintheti, amelyek meg is
vásárolhatók a helyszínen. Az angol
nyelvű felsőfokú szakkönyvek árusításával egy szűkebb, szakmai réteget céloznak meg. Az érdeklődők a
legújabb megjelenésű orvosi, szociológiai, pszichológiai, történelmi, számítástechnikai, gazdasági, kémiai, fizikai és matematikai témájú könyveket vásárolhatják meg.

A sokak által ismert és népszerű
Almár Iván, a neves csillagász professzor a földön kívüli intelligencia
utáni kutatások (SETI) helyzetéről
adott részletes tájékoztatást, amelyben a legutóbbi fejleményekről is információval szolgált.
Csaba György Gábor csillagász
„Évezredek blöffje, az asztrológia"
című előadása számtalan, a jelenlévők számára meggyőző, tudományos
tényt és érvet sorakoztatott fel a ma
ismét nagyon divatossá vált horoszkópokból nem kis pénzeket kifacsaró
áltudományos tevékenység ellen.
Könnyen megjósolhatóan óriási érdeklődés kísérte Mészáros István orvosprofesszor, a KLTE tanszékvezető egyetemi tanára érdekfeszítő
videóbejátszásokkal tarkított, „Hipnózis — mítosz és valóság" című előadását„ amely egy viszonylag kevéssé ismert, de az áltudományos praktikák között annál fontosabb szerepet játszó jelenség tudományos alapjait és az alapvető tudományos tényeket ismertet igen élvezetes és szórakoztató stílusban.
Lukács Béla fizikus, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézetének tudományos tanácsadója a
marslakókkal és a földi élet eredetével kapcsolatos tényeket és tudományos elméleteket tekintette át.
A fénypont Molnár Gergely bű vész
(„Mr. Jupiter"), a Hivatásos Bűvészek
Világszövetsége elnöksége tagjának
fellépése volt, aki a közönségnek azt
a kérdést vetette fel racionálisan
megmagyarázhatatlannak tűnő mutatványaival: „Parajelenség vagy b űvésztrükk?"
A bár számában közepes, de érdeklődésében kiemelkedően aktív hallgatóság különösen a földön kívüli élet
esetleges létezésének jelentőségével,
annak életünkre gyakorolt hatásával,
valamint a hipnózis hasznával és alkalmazásával kapcsolatban tett fel
számos kérdést, és nyilvánított igen
bátran véleményt — sok esetben igen
átgondoltan és eredeti módon.
A találkozó — az anyagi lehetőségekből adódóan — szerény külsőségek között került megrendezésre, de
szellemi értéke annál nagyobb volt.
Az előadók ismét bebizonyították,
hogy bonyolult tudományos kérdésekről is lehet érdekfeszítően és az átlagos hallgató számára is érthető módon beszélni. A szervezők büszkék
lehetnek önzetlen munkájuk eredményére, és teljes joggal állítható, hogy
ma Székesfehérvár a józan ész hazai fellegvára!
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Zsargonárium
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Bicós
izmos, combos. Bicós egy program, mondhatjuk, amikor előkerül a dobozból 40 lemez. Ha környezetünk
már megszokta ezt a kifejezést, akkor fordíthatunk az
értelmén: Bicós a hálózat, azaz tüdő, haldoklik.
Bikkant
Főleg focizás közben használatos, ha valaki nagyot
rúg a labdába, úgy mondjuk, belebikkantott. A szó etimológiai gyökerei a belebikázik kifejezésünkre
vezethetők vissza.
Bláz
Csak cigi, lazabláz, szívás. A Windows 95 installálás
vagy vírus is ezt teteti velünk. Ráfaragunk, szívunk
mint az ipari porszívó vagy a 8 hengeres Vmotor.
Büfög
Tekintsük jó jelnek, ha a szakember kipillant abból a
romhalmazból, amiben nemrég még a szám ítógépünket tiszteltük, és megállapítja: büfög a rendszer.
Buherál
Ha pontosítani akarjuk, hogy Izé izéli izét, akkor azt
mondjuk, hogy Gipsz Jakab megbuherálta a kütyüt.
Gipsz Jakab annyira közismert, hogy akár a következő
választásokon jó eséllyel indulhatna.
Cikázik
Például: cikázok a városban, vagy kerestem valamit,
és cikáztam a szekrények között. Akinek nincs ideje,
és megteheti, hogy gyors legyen, az cikázik.
Csak az íze kedvéért
Nem ám azért, még kevésbé valamiért, hanem csak az
íze kedvéért. Nem azért iszunk, mert jól esik, vagy szomjasak vagyunk, hanem az íze kedvéért. Kultúrember nem
pénzért dolgozik, hanem csak az íze kedvéért.
Csikorog
Na min csikorogsz??? Min gondolkozol ennyit? Velős
utalás a hiányosan kent mechanikus agyra.
zsargonáriumot az internettoról válogattuk

C

a szerkesztő rovata

Csirke
Politikailag inkorrekt kifejezés fiatal nő kre. Az
idő sebb hölgyeket apáink tyúknak nevezték. Ha
valaki rosszallná ezt a kifejezést, védekezésül
hozzáf ű zhetjük: azért, mert nem vagyok feminista, még szeretem a nő ket. Szinonimája a csibe,
csak puhább.
Csobban
Eredetileg megmártózik. Az utóbbi időkben átvitt értelemben is használjuk: ellátogat, körülnéz, bepillant. Javasoljuk még átvittebb használatát: csobban az információtengerben: internetezik.
Csoda
Mindenféle program lehet csoda, akár mi hegesztettük, akár csak használjuk. éppenséggel hardverre is
alkalmazható, a lényeg a lekicsinylő felhang: No és
hány megán ketyeg ez a csoda?
Gebasz
Gond, zavar, z űr, hézag. Leggyakoribb igénkből a
német ge- képzővel generált kifejezés.
Kütyü
Minden mechanikus, de inkább 'tromos, 'tronikus, feltétlenül kisméretű berendezés összefoglaló neve.
Tocsni
[ige, ikes: tocsom, tocsol, tocsik, tocsnók!] személyi
(rokoni, iskolai, társasági, világnézeti, szexuális) kapcsolatok révén nagy értékű sült tésztához jutni.
- Össze-: grundolni, eredeti tőkefelhalmozni;
- be-: görcsös roham után arra ébredni, hogy tele van
a bankszámlánk;
- le-: gyomorrontásra hivatkozni idézésre meg nem
jelenni;
- ki-: (állami forrásokból) kisajtolni;
- meg-: állami szervezettel utólag pályázatot kiíratni,
azt megnyerni.
(Folytatjuk)

