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A személyi jövedelemadó
egy százalékát kérjük,
utalják a Pro Vita Alapítvány
számlájára (adószám: 19020714-101)
a kutatóintézeti dolgozók félárván maradt gyermekei javára
Köszönjük

A TUDOMANYOS ES INNOVACIOS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA

A TUDOMÁNY JÖVŐJÉRŐ L
A PARLAMENT ELŐTT
Az Országgy ű lés Házszabálya
meglehető sen sz ű kre szabta azok
körét, akik -a képviselőkön kívül —
részt vehetnek a plenáris üléseken.
Míg a köztársasági elnök, a kormány
tagja, az Alkotmánybíróság elnöke, a
Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb
ügyész, az országgy ű lési biztos, az
Állami Számvevő szék elnöke fel is
szólalhat, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét már csak a részvételi jog
illeti meg az országgy ű lés ülésén. E
szigort enyhítendő a házbizottságnak
jogában áll javaslatot tenni arra, hogy
az országgyűlés valamely ügy tárgyalása soran a házszabály rendelkezéseitől térjen el. Ezt a rendkívüli utat
járta végig az a javaslat is, amely
elfogadása eredményeként az MTA
közgy ű lése által még májusban megvitatott, a magyar tudomány helyzetér ől szóló jelentést — első ízben —
maga az Akadémia elnöke, Glatz
Ferenc terjeszthette a képviselők elé
1996. december 3-án.
Azt mindenképpen a — közismerten igen nehéz helyzetbe került —
tudományos élet problémáinak elismeréseként lehet elkönyvelni, hogy
az ország legfelső szint ű döntéshozó
testülete foglalkozott e gondokkal - a
tudományos élet, első emberének tolmácsolásában. Eppen ezért — bár ismeretesek a képviselői részvétel szokásos mutatóit — akár megalázónak
is mondhat az a közöny, amely az
ürességtől kongó ülésteremben az
Akadémia elnökenek beszámolóját fogadta (illetve nem fogadta). A politikai spekulációkra hajlamos szakértők
tudni vélték ennek titkos értelmét is.
Két héttel később került sor ugyanis
a magyar-román alapszerződés ratifikácios vitájára. Ezért nem annyira a
tudományos élet problémáinak megismerése iránti olthatatlan vágy indította arra — ritka egyetértésben —
az összes frakciót arra, hogy egy
extraparlamentáris felszólalója is legyen a plenáris ülésnek, hanem azt a korábban Markó Béla, az RMDSZ
elnöke vonatkozásában már elutasított — az elgondolást élesztette fel
újra a Magyarok Világszövetsége,
hogy „Erdély is hallassa a hangját" ezuttal Tő kés László, Király-hágómelléki református püspök személyében. Márpedig az ellenzéki pártok ez
irányú javaslatát nehezebb elutasítani akkor, ha napokkal korábban már
sor került egy hasonló precedensre.
A megalapozott vagy éppen indokolatlan politikai találgatások mellett
jogi-technikai érveket is fel lehet hozni
a látszólag nagyfokú érdektelenség
magyarázatára. Az egyik az, hogy az
előkészítő munka során két bizottság
is — az oktatási, valamint a kulturális— megvitatta az Akadémia beszámolóját es mindkettő — gyakorlatilag
konszenzussal- egyetértését fejezte ki
az abban megfogalmazottakkal. A
másik szempont, ami miatt esetleg
nem tolongtak túlságosan az ülésterembe a képviselő k az is lehetett,
hogy úgy vélhették: maga az írásbeli
beszámoló olyan magas színvonalú,
hogy ahhoz nagyon nehéz lenne már
bármit is szóban még hozzátenni.
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény szerint a kormány évente, a parlament
pedig kétévente vitatja meg a magyar
tudomány általános helyzetét. A most,
ez utóbbi alkalomra készült (és minden képviselőhöz eljuttatott) „Beszámoló az országgy ű lésnek a magyar
tudomány helyzetérő l" című anyag
valóban alaposan, pontosan dokumentálja a kialakult helyzetet, összeveti ezt a nemzetközi tudománypolitikai tendenciákkal, elemzi a tudományos élet „civil" hátterének (társaságok, egyesületek, alapítványok) funkcióit, foglalkozik a tudományos élet
intézményeivel, a nemzetközi kapcsolatokkal és az utánpótlás problémáival is. A Mellékletben felsorakoztatott táblázatok bőségesen dokumentálják a Beszámoló megállapításait.

Nem valószínű, hogy túl sokan figyelmet fordítanának a Beszámoló Függelékének, pedig a „Szemelvények a
magyar tudomány kiemelkedő
teljesítményeiből" című rész egyáltalán nem csupán tudománytörténeti
érdekességeket sorakoztat fel. Tudományszociológiai jelentőség ű ugyanis annak a „piramis alakzat"-nak a leírása, amelyet' érvényesnek tartanak
a tudományos életünk egész szerkezetében. Eszerint a csúcsokon a nemzetközi élet által elfogadott és szervesen integrált (tankönyvi) teljesítmények lelhet ők. Alatta helyezkedik el a
jó középmez őny, amelynek tagjai
megütik a nemzetközi mércét, jelen
vannak a „nemzetközi piacon", bár
csak alkalmakként keltenek felt űnést.
E réteg fiatal tagjaiból választódnak
ki azután a „csucsok"; az ide sorolható kutatókat általában nagy szorgalom és szívós munka jellemzi. Kiemelkedő szerepük van a tudományos „importban", a fels őoktatásban,
a nemzetközi tájékozottság fenntartásában. S végül többé vagy kevésbé jelent ős csoportot alkotnak azok,
akik csak a hazai piacon vannak jelen. Ezek egyaránt lehetnek kezd ő
fiatalok vagy másodlagos rutinszer űségbe süppedt s megújulni nem képes kutatók, akiket a korábbi alacsony
teljesítménykényszer tartott meg a
kutató intézetekben.
Erre a problémára is utalt szóbeli
kiegészítésében az Akadémia elnöke, amikor a tudomány számára legfontosabb feladatként azt jelölte meg,
hogy „meg kell tanulnia mozogni ebben az új környezetben", amelynek
az alapelvei a piacgazdaság, a többpárti demokrácia, a világra nyitottság,
valamint az emberi szabadságjogok
biztosítása. Ezért felül kell vizsgálni
az állam szerepvállalását a tudomány
menedzselésében és finanszírozásában is. Ki kell tehát alakítani az állam
által támogatott tudományos mű helyek és tudományos intézmények
rendszerét, állást kell foglalni a finanszírozás elveinek és technikáinak
kéréseiben. Világosan meg kell fogalmazni, hogy az állam milyen feladatokat vállaljon magára az alap-, a
feladat- és a projekt finanszírozásokban. Állást kell foglalni abban a kérdésben is: vajon mit finanszíroz az
állam, és mennyiben tudja fenntartani a korábbi preferenciákat? Egyáltalán: ha egyszer a korábbi, állami
pénzen fenntartott intézményhálózat
mögül eltű nt az állami tulajdonú ipar,
illetve gazdaság, akkor mennyiben
kell és mennyire szabad a költségvetésnek és az államháztartásnak arra
vállalkoznia, hogy támogassa ezek
kiesését. El kell tehát dönteni, hogy
a törvényhozás és a végrehajtó hatalom kivan-e terheket magára venni
annak érdekében, hogy a tudományos gondolkodás jelen legyen a
köznapi gondolkodás minden fórumán, hajlandó-e a tudományos értelmiséget kiemelten díjazni, és tudomásul venni, hogy a tudományos
munkaerő önfenntartása több pénzbe kerül, mint a más szférában dolgozó munkaer ő újratermelése. „Cserébe" pedig magyar tudományos elit
— pártoktól függetlenül — részt vesz
az ország elő tt alló stratégiai lépések
kidolgozásában és „felkínálja"a magyar társadalom jelenleg leginkább
exportképes termékeit, hasznosítható tudását.
Az Akadémia elnöke beszéde végén feltette az országgy ű lésnek a kérdést: vajon kinek az integrált Európáját kívánjuk felépíteni? „A nagy
nyelvi kultúrák, az angolszász, a német, a francia, a spanyol kultúrák
Európáját? S mi lesz a sorsa a kis
anyanyelvi kultúráknak? Es most, az
informatika korában — amely informatika gyökeresen átalakítja az emberi kapcsolat — és ismeretközlési
rendszereket- fel kell tenni a kérdést:
mi legyen a kis nyelvi kultúrák viszonya a nagy lingua frankákhoz, a nagy

közvetítő nyelvekhez?" Válasza az,
hogy az „anyanyelvi kultúra magas
szintre emelése és a különböző tudományágazatokban magas szinten
való művelése a társadalmi liberalizmus kérdése is". A klasszikus liberalizmus ugyanis a kultúrában az esélyegyenl őség doktríner megkövetelését
jelenti. Végül Glatz Ferenc — nem
kis iróniával — a Tisztelt Ház üres
padsorai helyett inkább a Tisztelt
Jegyz őkönyvhöz fordult, remélve,
hogy két év múlva, amikor az Akadémia elnöke a magyar tudományos élet
újabb szakaszáról fogja beszámolóját tartani, már arról adhat számot,
hogy „a magyar tudományban a konszolidáció megkezdődött, intézményrendszerünk átalakítását megkezdtük,
hogy azok alkalmasak legyenek a
vállalt feladataink elvégzésére".
A beszámoló feletti vitában részvevő frakciószónokok közül tulajdonképpen csak a kisgazdák (Torgyán József) fejezték ki elégedetlenségüket.
Szerintük ez „túlzottan általános", s
nem fogalmaz meg „következtetéseket és nemzeti jövőképet", a kormánynak viszont nincs tudománypolitikája. Magyar Bálint kultuszminiszter viszont felszólalásában azt húzta alá,
hogy az 1997-es költségvetés már
lehetővé teszi a magyar tudomány és
felsőoktatási kutatás helyzetének „érdemi javulását". Szavainak alátámasztására felidézte, hogy míg 1996ban 170 millió forint jutott a felsőoktatási kutatásokra, addig 1997-ben
csaknem tízszeresét, 1,6 milliárd forintot szánnak erre a célra és tervezik a doktoranduszok keretének duplájára emelését is. Jánosi György
(MSZTP) az oktatási bizottság nevében elmondta, hogy miután az oktatási bizottság megismerte az Akadémia beszámolóját, úgy döntöttek, javaslatot terjesztenek a Ház elé, amely
megfogalmazza a kormány és az országgy ű lés feladatait (lásd: keretes
szöveg). Az előterjesztés módosítaná az állami szerepvállalást a kultúra
és a tudomány területén, javaslatot
tesz arra is, hogy a gazdasági élet
szereplőit nagyobb részvételre kell
ösztönözni a kutatás finanszírozása
terén. Szükségesnek tartják a magyar
tudománypolitika irányelveinek kidolgozását valamint a tudományos élet
utánpótlásának biztosítását is.
Glatz Ferenc válaszában valóban
elérkezettnek tekintette az időt a tudománypolitikai irányelvek meghozatalára és reményét fejezte ki, hogy
az a „megváltozott viszonyok szellemében készül el, és kijelöli a magyar
tudomány mozgásterét". Helyesnek
tartaná viszont, ha ezekről nem a
kormány, hanem az országgy ű lés
döntene majd. Egy felvetéssel kapcsolatban elmondta: az „agyelszívás"
nemzetközi jelenség, hiszen a tudomány nem tű r határokat. Az 'igazi
probléma inkább az, hogy Magyarország nem is tudja visszacsábítani az
országot elhagyó tudósokat. Emiatt
jön létre a Domus Hungaricus, amelyben szállást és ösztöndíjat biztosíta
nak a világban szétszóródott magyar,
illetve Magyarországgal foglalkozó
tudósoknak. Végül Glatz Ferenc beszámolt arról is, hogy az Akadémia
illetékes testületét felkérte: kezdeményezze az országgyű lésnél, hogy a
parlament nyilvánítsa a Magyar Tudomány napjává az MTA alapításának napját, november 3-át. Ezen a
napon kerülhetne sor a jövőben a
törvényben elő írt beszámoló megtartására, és ezen a napon a tudományos műhelyek megnyílnának a nagyközönség elő tt.
Ha máskor nem, legalább ennek a
javaslatnak az elfogadásakor szükség
lesz arra, hogy a tudományos életért
inkább csak a folyosón aggódó képviselők határozatképes létszámban
megtöltsék majd az ülésterem padsorait.

Kinek mi a dolga?
„Kinek mi a dolga?" — tehetjük föl a kérdést minden év vége felé, s
„elvégezte-e vagy sem?" kérdezhetjük a következő év januárjában.
Egy biztos, a szakszervezetek feladata a magasabb bérekért folyó
harc, s hozzáteszem lehető leg úgy, hogy ne veszélyeztessük vele tagságunk munkahelyi biztonságát. Igy következetesen fölléptünk a többi
szakszervezettel együtt, hogy az új közalkalmazotti bértábla minél nagyobb garantált béremelést tartalmazzon. Sikerrel is jártunk, közösen
fölléptünk, és még ma is dolgozunk azért, hogy a kutatóintézeti dolgozók, megfelelő mérték ű és garantált pótlékokban részesüljenek. Célunk,
hogy e tekintetben ne legyen különbség a kutatóintézeti és az egyetemi
közalkalmazottak között. Reméljük sikerrel járunk, bár nem mindenkinek
ez a célja.
Az is biztos, nem feladatunk a költségvetés készítése, még akkor
sem, ha sokan úgy vélik, hogy a magasabb közalkalmazotti bérekért
folyó tárgyalások valamilyen hatással vannak arra. Ez a mindenkori
fejezetgazda, a kormány és a parlament dolga. Ha itt valami nem stimmel, akkor hármójuk közül hibázott valaki, vagy olyan rossz volt közöttük az összhang, hogy nem lehettek eredményesek.
Ezek után a válasz: „Tudja-e mindenki, hogy mi a dolga?" S ha nem...
Kuti László

Emlékeztet ő
a Munkaügyi Minisztérium hivatalos helyiségében,
1996. december 4-én megtartott szakért ői megbeszélésr ől
Jelen voltak:
— a TUDOSZ képviseletében:
Kuti László elnök, Révész Márta
titkár;
— az AOKDSZ részéről Bánk Gábor főtitkár;
— a Pénzügyminisztérium képviseletében: Aradi Zsolt fő osztályvezető;
— a Munkaügyi Minisztérium részéről Herczog László helyettes államtitkár, Popper László főosztályvezető ;
— a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága képviseletében:
Náray-Szabó Gábor fő titkár-helyettes, Csomó István főosztályvezető,
F. Tóth Tibor akadémiai főtanácsos.
A jelenlévő szakszervezetek képviselői levélben kérték a munkaügyi
minisztert, hogy a kormánynak azon
vállalása, miszerint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak tekintetében a megvalósítandó
átlagkereset-növekedésb ő l legalább 14%-ot minden intézmény
költségvetési előirányzatában biztosít, az Akadémia kutatóintézeteire is vonatkozzon. Miután az Akadémia kutatóintézeteiben dolgozó
közalkalmazottak számára a költségvetési előirányzat csupán 5 százalékos átlagkereset-növekedést
tartalmaz, a szakszervezetek a
munkaügyi minisztérium elő ző leg
felajánlott, jószolgálati közvetítő
szerepét kérték a megoldáshoz.
Az Akadémia képviselői elmondották, hogy az 1997. évre meghirdetett 17%-os mérték ű béremeléshez 953,8 millió Ft-ra lett volna
szükség, ebb ő l saját forrásból
fedezhető:120,9 millió Ft, a hiányzó támogatás összege: 832,9 millió Ft. A költségvetési tárgyalások
során ezzel szemben a Pénzügyminisztérium csak 170,0 millió Ft-

ot tudott elfogadni költségvetési
támogatásként. Igy az Akadémia
költségvetésében a 17 százalékkal
szemben mintegy 5%-os bérfejlesztésre van csak lehetőség. A 17%os emeléshez 662,9 millió Ft-ra, a
14%-os mérték ű bérfejlesztés megvalósításához pedig 494,0 millió Ftra volna szükség. A költségvetési
tárgyalások során az Akadémia
vezető i eredménytelenül szorgalmazták az 5%-osnál nagyobb mérték ű béremeléshez szükséges forrást. Az Akadémia előirányzataiból
- figyelemmel arra, hogy az intézethálózat konszolidációjához biztosított többletforrást kizárólag dologi kiadások fedezetére kérte és
kapta az Akadémia - a betervezett
személyi juttatás keretet nem tudja
emelni
A Pénzügyminisztérium képviselő je szerint a fejezet korrigált 1996os és az 1997. évi költségvetési,
illetve létszám előirányzatai közötti
növekmény mintegy 13 "%-os mérték ű átlagkereset emelkedést tesz
lehető vé, az Akadémia más, meglévő és többlet előirányzatait, bevételeit is figyelembe véve 17%-os
átlagkereset-növekedés elérhet.
Hogy az Akadémia költségvetési
fejezeténél, illetve az egyes intézményeknél milyen mérték ű bérfejlesztés valósul meg, az a fejezet
gazda, illetve az intézeti vezető k
további döntésétől függ. Az 1997.
évi költségvetés fejezeti főösszegeit
a Parlament jóváhagyta.
A Munkaügyi Minisztérium képviselő je kérte, hogy e szakértő i megbeszélésről a résztvevők készítsenek emlékeztetőt.
Budapest, 1996. december 4
Az emlékeztetőt - a résztvevőkkel
egyeztetetten - készítette:
F. Tóth Tibor

Megjelent a Meteor
csillagászati évkönyv 1997!
A kiadvány beszámol a csillagászat legújabb eredményeiről, a
csillagászati intézmények tevékenységéről és ismerteti az 1997-ben
várható csillagászati jelenségeket, különös tekintettel a Hale-Boop
üstökösre, az ezredvég fényes kométájára.
Az évkönyv csak korlátozottan kerül könyvesbolti forgalomba!
Megrendelhetó rózsaszín postautalványon a Magyar Csillagászati
Egyesülett ől 1461 Budapest, Pf. 219.
Ára 600 Ft (az ár a postaköltséget is tartalmazza)
További információk: Mizser Attila, MTA Csillagászati Kutató Intézet
Tel: 175-4122. Ella: mizserbuda.konkoly.hu
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa

Állásfoglalás
Az AKT 1996. szeptember 16-i ülésének
(AKT 6/96.) állásfoglalása
Az AKT a következő napirendi pontokat tárgyalta:
1. A kutatóintézeti tevékenység ertékelésének néhány kérdése:
- Kutatóintézetek néhány átlagos mutatója és attól való eltérések felhasználása az értékelesnél.
- Az AKT különbizottságának javaslata (Bencze Gy.-Makara
G. 0) az értékelés szempontjaira.
- A kutatóintézet-hálózat működését szemléltető modell megvitatása.
2. Tájékoztató az év végén lejáró kutatóintézeti igazgatói megbízásokra beérkezett palyázatokról.
3. Egyebek:
- Tajékoztatás az 1997. évi költségvetési tárgyalások aktuális
kérdéseiről.
- Előterjesztés a kutatóintézetekkel kapcsolatos egyes kérdések rendezésére.

AKT 6/1/96.(IX.16.) állásfoglalás:

tatót. A megbízások javasolt időtartamáról döntés egy későbbi AKT 7/2/96.(X.28.) állásfoglalása:,
ülésen születik.
Az 1996. évi fiatal kutatói álláshelyek betöltéséről elhangzott
tájékoztatót az AKT a kiegészítő információkkal együtt egyhanAKT 6/3/96.(IX.16.) állásfoglalás:
gúan jóváhagyta. A maradvánnyal kapcsolatban az AKT 14
1./ Az egyebek keretében tájékoztatás hangzott el az 1997. igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az edévi költségvetési tárgyalások aktuális kérdéseiről. Az AKT el- digi gyakorlat fenntartása mellett foglalt állást, miszerint a Kjt.
nöke úgy értékelte a tárgyalásokat, hogy az akadémikusi/dok- alkalmazása mellett keletkező maradványt a tudomány területori tiszteletdíj emelkedése, 600 Mft konszolidációra, AKT-keret tenként érintett Intézeteknek juttatják.
emelése, összességében pozitív irányban történő elmozdulásAKT 7/3/96. (X.28.) állásfoglalás:
nak tekinthető. Problémás a közalkalmazotti 17%-os jövő évi
A kutatóintézeti tevékenység értékelésére vonatkozóan átbéremelés biztosítása.
2./ Az AKT 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadta az dolgozott javaslattal kapcsolatban az AKT egyetértet azzal, hogy
a 3 tagú bizottság a más vélemények feltüntetésével a követOKTK alap 11 Mft-tal történő forráskiegészítését az Akadémia
kező ülésre módosított előterjesztést dolgozzon ki. Az elhangrészéről.
zott vélemények alapján ebbe célszerű belevonni a 3 kuratóri3./ A KFKI RMKI névváltoztatási kérelmét az AKT nem támo- um 1-1 tagját.
gatta, 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodással az AKT felhatalmazta
elnökét, hogy tájékoztassa a kérdésről az MTA elnökét - szük- AKT 7/4/96.(X.28.) állásfoglalása:
ségesnek látja-e a közgyűlés elé vitelét.
Az AKT költségvetéssel foglalkozó albizottságának munkájá4./ A TAKI alaptevékenysége ellátása érdekében végzett ról és számításairól tájékoztatás hangzott el. A számítás évi
kisegítő, kiegészítő módosítási kérelmével kapcsolatban az AKT 500 millió Ft pluszforrás felhasználásával és 1999-ig 14%-os
létszámleépítéssel számol az intézethálózatban.
felhatalmazta elnökét a kérés jóváhagyására.
Az AKT 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
5./ Szabó Gábor, az MTA rendes tagja, az AKT-közgyűlés
nélkül
jóváhagyta, hogy az akadémiai intézethálózat területén
által választott osztályképviselője egészségi okokból felmenté1999-ig 1százalékos létszámcsökkentés valósuljon meg.
sét kérte. Az AKT elfogadta, hogy a közgy űlésig a Biológiai
Osztály elnöke által kijelölt képviselő vegyen részt tanácskozá- AKT 7/5/96.(X.28.) állásfoglalás:
si joggal az AKT ülésein.
Az AKT véleményt cserélt a kutatóintézetei hálózat korszerű6./ Náray-Szabó Gábor főtitkárhelyettes tájékoztatást adott sítésének alapelveiről és a korszerűsítési folyamat további szükaz AKP keretében meghirdetett pályázatok elbírálásáról. A séges lépéseiről készült írásos tájékoztatóról és egyetértőleg
nyertesek névsora‘hamarosan megjelenik az Akadémiai Köz- tudomásul vette.
lönyben.

A kutatóintézetek értékelési szempontjaival kapcsolatos
anyaghoz, amelyet az AKT különbizottsága állított össze, számos hozzászólas történt. Az AKT a hozzászólások alapján
felkérte Fazekas Károlyt, hogy vegyen részt az albizottsagok
további tevékenységében és konzultálva a társadalomtudományok képviselőivel integrálják az anyagba a társadalomtudományokra vonatkozó értékelési szempontokat is. Végleges elfogadásra a következő AKT ülésen kerül sor. A javaslatban
foglaltak alapján a kutatóintézetek tevékenységének végső ér- Az AKT 1996. október 28-i ülésének (AKT
tékelését a kuratóriumok végzik, az elemző bizottságok és tu- 7/96.) állásfoglalása
dományterületi f ő osztályok segítségével, felhasználva az
értékelő bizottságok, tudományos osztályok véleményét is. Az
Az AKT a következő napirendi pontokat tárgyalta:
AKT felhatalmazta elnökét, hogy az AKVT ülésén tájékoztassa
1. Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyek betöltéséről.
a kutatóintézeti igazgatókat a publikációs listák ellenőrzésé2. Előterjesztés a kutatóintézeti tevékenység értékelésének
nek, a hivatkozási listák összeállításának és a három csoport- szempontjaira.
ba történő önbesorolásnak a szükségességéről.
3. Tájékoztató a kutatóintézeti hálózat korszer űsítésének elA kutatóintézeti hálózat működésére bemutatott modellszáveiről.
mításokhoz szintén sok észrevétel hangzott el. Az AKT felha4. Egyebek. •
talmazta elnökét, hogy a számításokat az elhangzottak figyelembevételével az AKT költségvetési bizottságában folytatni kell,
AKT 7/1/96. (X.28) állásfoglalása:
kiindulási alapul 1982. évet véve.
Az AKT 16 igen és 2 tartózkodott szavazattal egyetértett annak
AKT 6/2/96.(IX.16.) állásfoglalása:
a kilenctagú bizottságnak a felállításával, amelynek feladata
Az AKT tudomásul vette az ez év végén lejáró kutatóintézeti javaslatokat kidolgozni a közgyűlés részére az intézethálózat
igazgatói megbízásokra beérkezett pályázatokról szóló tájékoz- korszerű sítése érdekében teendő lépésekre.

AKT 7/6/96.(X.28.) állásfoglalás:

Egyebek körében az AKT megtárgyalta az intézethálózat konszolidációs programjának keretében 1997-re rendelkezésre álló
600 milliós többletforrás felhasználására vonatkozó írásbeli
javaslatot.
Az AKT támogatta azt a javaslatot, hogy az intézeti tudományos teljesítmények és az alaptámogatás számaiban levő
anomáliák korrigálása 60 százalékban, a konszolidációra fordított egyszeri költségek 30 százalékos, továbbá az infrastruktúrák támogatása 10 százalékos arányban részesedjen az összeg
felosztásakor.

AKT 7/7/96. (X.28.) állásfoglalás
Az AKT Keviczky Lászlót alelnöknek és Kulcsár Kálmánt
tagnak javasolta az OTKA-bizottságba. Az OTKA-bizottság
külföldi szakértő tagja személyére több javaslat történt, kiválasztására a későbbiekben kerül sor.

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Tájékoztató az Akadémiai Érdekegyeztető
Tanács 1996. november 14-én tartott
plenáris üléséről*
Keviczky László elmondotta, hogy
az Akadémia költségvetési fejezetének 1997. évi előirányzatai (a dologi
kiadások fedezete) úgy alakulnak ki,
hogy a titkárság munkatársai előkészítik a javaslatot, a személyi juttatásra fordítható keretek egyeztetési
fóruma a KIÉT, ahol a tervszámok
kialakulnak. A költségvetési támogatási igények végső összege a Pénzügyminisztériummal folytatott alkűdozások során alakul ki.
A jövő évre a költségvetésben több
mint másfél milliárd forint összegű
növekedés van tervezve dologi célokra és beruházásra.
A tervszámok szerint az Akadémia
fejezete 1997-ben a többi fejezethez
képest százalékban kifejezve jobban
áll.
Az OTKA-ból korábban néhányan
nagy összeget kaptak, ma már ez
sem jó megoldás, az intézethálózatra fordított összeg csökkent, ezért az
Akadémia intézet konszolidációs
programot dolgoz ki és indít el
A költségvetési tárgyalások során
az Akadémia a konszolidációra évenként 600 millió Ft dologi előirányzatnövekedést kért, amit 1997. évben a
tervek szerint meg is kap.
A 17 százalékos mértékű bérfejlesztési elképzelések ismertek voltak,
de a költségvetési tárgyalások során
a Pénzügyminisztérium az ehhez
szükséges forrást támogatásként nem
adta meg. A költségvetési fejezetek
között vita alakult ki a tekintetben,
hogy kötelező-e betervezni a 17 százalékos bérfejlesztést, ha annak fedezetét a költségvetés nem biztosítja. Az Akadémia olyan álláspontot
alakított ki, hogy a 17 százalékot a
szükséges fedezet nélkül nem tervezi be a költségvetésbe, mert ha nincs
fedezet, az emelés csak jelentős létszámcsökkentéssel volna megoldható. Utalt arra, hogy a Szószólóban
közölt cikk jobb lett volna, ha nem

jelent volna meg. Csomó István kiegészítésként elmondotta, hogy a 17
százalékos mérték ű béremeléshez
953,8 millió Ft-ra lett volna szükség,
ebből saját forrás 120,9 millió Ft, a
hiányzó támogatás összege 832,9
millió Ft. Ezzel szemben a Pénzügyminisztérium csak 170,0 millió Ft-ot
javasolt, így a 17 százalék helyett
mintegy 5 százalékos bérfejlesztés
van a költségvetésbe betervezve, a
17 százalékhoz 662,9 millió Ft hiányzik. A kormány által szorgalmazott,
legalább 14 százalékos mértékű bérfejlesztés megvalósításához 494,0
millió Ft-ra volna szükség.
Az akadémiai intézményhálózat
átalakítását több akadémiai fórumon
is egyeztetni kell. Az előkészítő munkálatot az Akadémia tisztségviselőiből (elnök, alelnökök, főtitkár, főtitkárhelyettes, kuratóriumok elnökei) álló
9 tagú bizottság végzi, és az intézetek értékelésére is tekintettel a közgy ű lés elé terjeszti majd. Makroszámokban a kutatóintézetek a működésükhöz szükséges kiadásoknak
csak 50 százalékát kapják meg állami támogatásként. Ez rendkívül kockázatos és veszélyes. Ha ezen a finanszírozási rendszeren rövid időn
belül nem sikerül változtatni, ebből
komoly gondok lesznek. Az elmúlt 2025 évben központilag nem vállalkoztak korrekciókra, csak bérpolitikai intézkedésekkel foglalkoztak. A jövőben
a támogatottság mértékét 50-70 százalékra kell emeltetni, a 100 százalékos támogatottság nem elérhető.
A kutatóintézetek konszolidációjához mintegy 4 milliárd Ft többletforrás kellene, ez egyszerre nem oldható meg, az előzetes elképzelések szerint fokozatosan, 3 éven keresztül
szeretne az Akadémia eredményt elérni.
A módosítások bevezetéséhez több
akadémiai grémium hozzájárulása
szükséges. Az előzetes elképzelések

szerint elsődlegesen nem létszámcsökkentéseket kell megvalósítani, de
elképzelhető, hogy plusz forrásokat
csak mintegy 14 százalékos mértékű, 3 év alatt fokozatosan bevezetett
létszámcsökkentéssel lehet elérni.
Néhány kutatási területhez hozzá kell
nyúlni és fel kell majd ajánlani kutatóhelyeket a felsőoktatásnak.
A konszolidáció során szorgalmazni kell az egyes kutatási összevonást.
A létszámcsökkentés várhatóan mintegy 10 százalékos mértékben érinti
majd a nem kutatói munkakörben
foglalkoztatottakat is.
Keviczky László: Az intézeteknél
magas a nem tudományos besorolásúak száma, központilag nem kívánatos azzal foglalkozni milyen a belső létszámarány, az intézeteknek ezt
saját hatáskörben kell eldönteni, a
munkaerő-átcsoportosítással kapcsolatos elképzelések sem kényszeríthetők rá az intézetek igazgatóira.
A tudománypolitikai elvek várhatóan csak 1998-ra alakulnak ki. Az intézeti konszolidáció kidolgozása nem
várhat a tudománypolitikai elvek kidolgozásáig, azt a bizottság a soron
következő közgyűlés elé terjeszti.
Az elnök elmondotta, hogy a konszolidáció elkerülhetetlen, bizonyos
változtatásokra szükség lesz, elónyben részesülhetnek olyan intézetek,
amelyek kidolgozzák a konszolidáció
részleteit A valtoztatást sokan ellenzik, már csak azért is, mert az elképzelések szerint kevesebb lesz a
vezet ő , ne változtassanak addig,
amíg az érintett vezető nyugdíjba nem
megy.
Friedrich Péter (az intézeti igazgatók képviseletében): Az intézeteknek
kell az optimális működés feltételeiről,
létszámösszetételéről gondoskodni. A
munkáltatók nem bocsátanak el kiváló teljesítményt nyújtó nem kutatókat,
de ezekről a kérdésekről intézeti hatáskörben kell dönteni.
Keviczky László javasolta, hogy az
Akadémia költségvetési fejezet részére a KIÉT megállapodásban meghatározott egyszeri kifizetésű bérpolitikai keretösszeg intézményi szint ű
felosztása akként történjen, hogy a
rendelkezésre álló ‚összeg 50 százalékát létszámarányosan, 50 százalékát pedig bérarányosan osszák fel. A

javaslat indoka, hogy ezzel a módszerrel kiszűrhetők az intézet struktúrájából, létszámösszetételéből adódó különböző torzulások. Az összeg
olyan szerény, hogy jutalomnak sem
nevezhető.
Koltay Jenő (az intézeti igazgatók
képviseletében): elmondotta, hogy a
fő titkári javaslat elfogadható, az
összeg kevés, nem ad módot differenciált felosztásra.
Az akadémiai tárgyalócsoport és az
intézetigazgatók a szakszervezeti javaslatot (létszámarányos osztás) nem
támogatták.
*A talékoztatást az AÉT titkára által
készített emlékeztet ő részeinek szó
. szerinti átvételével készítettük.

Az AMWAY-termékek
ára februárban ismét
emelkedik. Kérem, az
igényeket január 25-ig
küldjék a TUDOSZ
E-MAIL számára
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és EMAIL számai
ELLA: 2979
EMAIL:
h2979tud@ella.hu

Nyugdíjra való
jogosultság változása
Az Alkotmánybíróság indítvány
alapján alkotmányellenesnek nyilvánította azt a rendeletet, mely
szerint az öregségi nyugdíjat (jogosultság megléte esetén) a munkaviszony megsz ű nését követő
naptól lehet megállapítani.
A fenti határozat alapján öregségi
nyugdíjra jogosult az, aki az öregsegi nyugdíjéletkort betöltötte , és rendelkezik a szükséges szolgálati idővel, de nem szükséges a munkaviszonyának (közalkalmazotti jogviszonyának) megszüntetése ahhoz, hogy
az öregségi nyugdíjat folyósítsák számára. 1996. október 22-e előtt az
kaphatott nyugdíjat, aki nyugdíjba
ment, és akkor dolgozhatott tovább
mellette, akár az előző munkakörében
, ha új szerződést kötöttek vele. Az
AB határozata óta a munkaviszony,
illetve a jogviszony mellett is jár nyugdíj öregsegi nyugdíjkor elerésevel.
Továbbra is érvényben van a Kjt.
azon paragrafusa, amely szerint a
közalkalmazotti jogviszony az öregségi nyugdíjra való jogosultsággal
megszüntethető. Valószínűleg nem
kell attól tartani, hogy valakit az új
lehetőség miatt küldenének nyugdíjba, hiszen erre eddig is volt mód, a
munkaügyes kollégáknak pedig mindig is szamon kellett tartaniok, ki mikor éri el a nyugdíjkorhatárt.
45/1996. (X.22.) AB határozata,
Magyar Közlöny 90, 5317 (1996.
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Huszonöt éves

A Szegedi Biológiai Központ
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjában november
végén jubileumi ünnepséget rendeztek az intézmény fennállásának 25. évfordulója
alkalmából. Az ünnepség egyúttal megnyitója is volt a három napig tartó Straubnapoknak. A közelmúltban elhunyt alapító-főigazgató, Straub F. Brúnó, szobrát az
épület előcsarnokában a jelenlegi főigazgató, Venetianer Pál avatta fel, a tudós
munkásságát pedig Láng István, akadémikus méltatta.
A Magyar Tudományos Akadémia intézethálózata és ezzel az
egyetemi oktatással foglalkozó
intézményrendszer nagyrészt az
ötvenes években jött létre,
összetételében és működésmódjában tükrözve elsősorban a kor
magyar politikai-társadalmi valóságát és csak másodsorban a
tudomány akkori fő irányait. A
magyar tudományos forradalma.
az öröklési anyag természetének
megismerése és nyomában a
molekuláris biológia kialakulása
olyan új helyzetet teremtett,
amelyet a magyar tudomány

nem tudott követni, ezen a téren
a világ fejlődésétől reménytelenül elmaradt.
A közelmúltban elhunyt nagy tudós Straub F. Brúnó akadémikusé
az érdem, hogy a felismeréstől eljutott a tettekig, elérte, kiharcolta
a döntést: Szegeden, ott, ahol az
egyetlen Magyarországon Nobeldijat nyert tudós, Szent-Györgyi
Albert élt és alkotott, létesüljön a
modern kísérletes, első sorban
molekuláris és sejtbiológiai kutatásoknak szentelt kutatóközpont az
Akadémia égisze alatt.
Az új központ magját két meg-

.
,
Haditudósítás
Kuti László öt esztendeje vesz részt
az — Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács (ET) munkájában. A
TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Kedves Olvasóim! Miután előző havi számunk
a Pro Vita Alapítvány javára rendezett jótékonysági hangverseny miatt — ezúton is köszönöm
mindenkinek a támogatását — november első
felében jelent meg, így e havi tudósításaimat is
november közepének az eseményeivel kezdem.
Az 1996-ik év vége is egy tipikus év végi hat
hét volt, sok megállapodás nélküli ET-ülessel,
melyeknek központjában a jövő évi bérekről folyó
tárgyalások álltak, mindezt megspékelte a munkavallalói oldal ügyrendjéről folyó tárgyalássorozat végkifejlete, s hogy teljes legyen az örömünk,
e hónapban még mi voltunk a soros elnökök, tehát
nekünk kellett gondoskodni az oldal eseményeinek levezetéséről is.
A soron következő plenáris ülés november 22én volt, mikor is az 1997. évi költségvetési terv,
az 1997. évi minimális-- bér és a bérajánlások
mértékének megtárgyalása szerepelt a napirenden. S már az előkeszületek során látszott, hogy
nem lesz könnyű dolgunk. No nem a költségvetéssel, mert hála a KIET-ben párhuzamosan folytatott tárgyalásoknak, erre az ott érintett konföderációk meglehetősen alapoéan fölkészülhettek. A
SZEF képviselője már az oldalülésen „elővezetett" egy, a szakértők által előkészített nagyon
szép, kerek összefoglalót, a jövő évi költségvetés
értékeléséről (bárcsak az ESZT-ről mondhatnám
el egyszer ezt), amelyet el is fogadtunk oldal álláspontként, és fölkértük a SZEF képviselőjét „a
szó vitelére". A gond a minimálbérrel és a bérajánlásokkal volt, ugyanis ,négy szervezet
(MSZOSZ, SZEF, ASZSZ és ESZT) az idei évihez képest magas számokkal kívánt indítani, az
oldal másik két szervezete (Liga és a Munkástanácsok) még ennél is magasabb indító értékeket
képviselt, nem kívánva lejjebb menni azokról. Nem
alakult ki egységes oldal álláspont, ami később
megho,zta a maga „eredményét".
Az ET-ülés — mint annyiszor máskor — most
is napirend előtti felszólalással kezdődött. Oldalunk képviselője fejtette ki, hogy a parlament, a
munkavállalók jövő évi jövedelempozícióit alapvetően befolyásoló több törvényt fogadott el, illetve számos törvénytervezet olyan elfogadás előtti
állapotban van, amit már nem lehet befolyásolni,
ugyanakkor ár-bér megállapodásra az idén sem
került sor. Jelezte azt is, ha több hasonló esemény történik, a munkavállalók kénytelenek lesznek erőteljesebb eszközökhöz nyúlni.
A munkaltatók szerint e felszólalás indokolt volt,
s megjegyezték még azt is, hogy őket a közterhek 20 százalékos növekedése ,érinti. Jelezték,
hogy szerintük növekedni fog a feketegazdaság,
és a kis- és középvállalkozások sora várhatóan
tönkremegy.
A kormany képviseletében először a munkaügy
államtitkára jelentette ki, hogy a napirend előtti
felszólalások a nyilvánosságnak és nem a partnereknek szólnak, majd arról beszélt, hogy a
kormány e törvénytervezeteket több fordulóban is
az ET elé hozta (ez igaz, de megegyezés nem
született, tehát tovább kellett volna tárgyalni).
Utána a Pénzügyminisztérium államtitkára ecsetelte, hogy a nevezett törvények miért jók a munkáltatóknak, illetve a munkavállalóknak.
Képviselőnk ezek után kifejtette, hogy hozzászólásunk a kormánynak, s nem a sajtónak szólt,
majd elmondta azt is, hogy e kérdések megvitatásánál az ET valóban nem állt a helyzet magaslatán. A munkáltatók szóvivője elismerte, hogy a
napirend előtt nemcsak egymásnak, hanem a közvéleménynek is szólunk, majd kifejtette, hogy az
eredménytelenségért nem lehet a szociális partnereket (különösen a munkáltatókat) hibáztatni.
Ezek után elkezdhettük a költségvetési terv
megvitatását, amit a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára vezetett fel. Jelezte, hogy
bár még folyamatosan vannak változások a tervezetben, azok már a kialakult keretet nem érintik.
Válaszában a szóvivőhk arról szólt, hogy kihasználva az alkalmat, még megkíséreljük befolyásolni a döntéseket. Megemlítette: annak elle\ nére, hogy már negyedik alkalommal tárgyaljuk

lévő kisebb akadémiai intézet, a
Genetikai és a Biokémia alkották,
hozzájuk csatlakozott két újonnan
létesített: a Növényélettani és a
Biofizikai. Ez az összetétel később
annyiban változott, hogy a Biokémiai Intézet, amely eredetileg Budapesten volt, két részre valt, a
szegedi rész maradt Biokémia és
a budapesti rész neve ötödik önálló egységként Enzimológiai Intézet lett. A Növényélettani Intézet
pedig valóságos profiljának megfeleloen a Növénybiologiai Intézet
nevet vette fel. Az intézet megszervezésében, a munka beindításá-

az idén a költségvetést, a tárgyalások nem vezettek
el az elvárható mélységekig. Ezek után részletesen
elmondta, hogy melyek azok a képviselői módosító
indítványok, amelyeket támogatunk, s melyek támogatására kérjük fel a kormányt is, majd néhány új
észrevételt is tett.
A munkáltatók szóvivője szerint most tárgyaljuk
igazából először a költségvetést, majd részletesen
kifejtette oldaluk észrevételeit azzal kapcsolatban.
Ezek után még több körön keresztül folyt a vita,
melynek végén szóvivőnk kijelentette, hogy az oldal
továbbra is fönntartja a javaslatait.
A következő napirendi pont — a vállalkozói szférában ajánlott keresetnövekedés mértéke — már
eleve nem jól indult. E témában ugyanis hagyományosan mi vagyunk az előterjesztői, de mivel a korabban már említett okból nem alakult ki oldalálláspont átpasszoltuk a kezdeményezést a kormány oldalnak, s mint az előre várható volt, ez lett az egyetlen sikerünk mind ez idáig e témával kapcsolatban.
Nyitó beszédében a kormány képviselője elmondta: a kormány tartja az ígéretét, mert novemberre az
ET elé került e téma (és minimálbér) tárgyalása.
Céljuk az 1997. évi reálbérek szinten tartása, továbbá, hogy a versenyszféra és a közalkalmazotti szféra bérei közti .különbség ne nőjön, ezért középértéken 17 százalékos bruttó keresetnövekedést tartanak kívánatosnak, s az ettől való eltérés minimummaximum 3-4 százalék legyen. Javasolta, hogy tárgyaljunk azokról a területekről, ahol nincs ágazati
kollektív szerződés. Elmondta, hogy el tudják képzelni a többelemes minimálbér bevezetését is. Szóvivőnk mondandóját az 1996. év tapasztalatainak ismertetésével kezdte, majd arról szolt, hogy oldalunk
érdekelt a minél előbbi (de legkésőbb december
közepéig) történő megállapodásban, hogy az elkezdődó középszintű bértárgyalások tudjanak mihez viszonyulni, garancia kell továbbá a jövőre prognosztizált infláció tarthatóságára, illetve megkérdezte, ha
nem tartható, milyen beavatkozás lehetséges.
A munkáltatók képviselője ezek után nemes egyszerűséggel kérte tőlünk a számszerű javaslatunkat,
majd ismertette a saját számaikat (középérték 15
százalék, minimumérték 10 százalék, maximum 20
százalék), s kijelentette, hogy továbbra sem támogatják a többelemes minimálbért. Ezek után nem volt
mit tennünk, nekünk is mondanunk kellett valamit.
Szóvivőnk bejelentette azt a számot (középérték 20
százalék) amivel négy konföderáció egyetértett. A
Liga képviselője azonnal szót kért, s közölte, hogy
ők 23 százalék alatt nem állapodhatnak meg. A Munkástanácsok már ennél rugalmasabbak voltak, mert
ők 22-23 százalékban jelölték meg a középértéket.
Ezek után az történt ami józan ésszel előre kiszámítható volt, a munkáltatok képviselője „lecsapott"
oldalunk káoszára, kijelentve, hogy megállapodni
csak akkor lehet, ha a feleknek egyértelmű akarata
van, hogy megállapodás szülessen, ha nincs egységes oldalálláspont, akkor még tárgyalni sem lehet.
Ezt erősítette meg a kormány képviselője is, hiszen
enélkül a munkavállaló oldal képtelen garanciákat
adni arra, hogy a megállapodást betartják. Ekkor még
tettünk egy kétségbeesett kísérletet, hogy mentsük,
ami menthető, ugyanis szóvivőnk javasolta, hogy függesszük fel e téma tárgyalását, de „a hajó elúszott".
A munkáltatók — kihasználva a váratlan ajándékot
— közölték, hogy elfogadják a felfüggesztést, de a
minimálbérről és a bérajánlásokról csak együtt hajlandók tárgyalni, s csak akkor, ha előtte megállapodás születik az egészségügyi hozzájárulás kompenzációjáról, amiről a kormány ekkor még hallani sem
akart. Ezután megpróbáltunk még a minimálbérrel
kapcsolatban néhany elvi kérdést tisztázni, de csak
abban tudtunk egyetértést elérni, hogy az új minimálbér január 1-jétől lesz bevezetve. Végül is úgy
döntöttünk, hogy lezárjuk a vitát, de nem tekintjük
teljesen eredménytelennek (pedig ...).
A következő fordulót a Mikulás hozta, ugyanis
december 6-án ültünk össze ismét, de a bértárgyalások előtt egy korábban már elmaradt témán kellett
túllennünk, az MNB elnökének tájékoztatóján (amit
ráadásul mi kértünk korábban). Harmadik pontként a
Munka Törvénykönyve módosítása került napirendre. Az egészben csak a helyszín volt szokatlan,
ugyanis nem a megszokott helyünkön, a „Fehér Ház"ban, hanem a Munkaügyi Minisztérium tárgyalójában
jöttünk össze (bár ha jól emlékszem már korábban
is tartottunk itt ET-t). A terem egyébként a célnak
tökéletesen megfelelt, s el lehet azon is gondolkozni, miért nem itt tartjuk rendszeresen az üléseinket.
Talán azért mert megszoktuk, vagy mert olcsóbb lenne? Nem tudom.
Természetesen ez az ülés sem maradt napirend
előtti téma nélkül. Most a munkáltatók hoztak két
problémát az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatban, amire könnyed, gyors kormányzati elutasítás
volt a válasz, s már hozzá is kezdhettünk az első
napirendi pont megtárgyalásához. Ezt a Magyar
Nemzeti Bank elnökének alig több mint egyórás vi-
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ban Straub F. Brúnó és az őt a megkönnyítsék a Budapestről vagy közvetlen Straub-tanítvány. A töbgyakorlati munkában mindvégig más városokból a Szegedre költö- bi hazai mester közül érdemes
segítő Láng István, Magyarorszá- zést. Mindeme kedvező ténye- megemlíteni a gerinces magatargon ,szokatlan új utakon indultak zőkhöz még hozzájárult az a más- tása miatt méltatlanul mellőzött
el. A vezető állások nagy részére félmillió dolláros szerződés, amely- nagy genetikust, Győrffi Barnát, a
„nagy öregek" helyett nálunk még nek keretében az UNESCO mú- nagyszerű szegedi mikrobiológus
fiatalnak számító 30-40 éves, de szerbeszerzéssel, ösztöndíjak adá- lvánovics Györgyöt, és a Növénynemzetközi szinten már bizonyított sával és külföldi szakértők meghí- élettani Intézet korán elhunyt első
vásának támogatásával segítette igazgatóját, Farkas Gábort. A gyökutatókat hívtak meg.
Az alapító döntés megszületé- az új intézményt. A sikeres indu- kerek azonban nem csak hazaiak.
sétől a tényleges indulásig eltelt lás látványos visszaigazolása az Az SzBK számos kutatója tanult
hat év során minden egyetemi volt, amikor — alig néhány év múl- vagy dolgozott a legkiválóbb külva — a világ egyik legtekintélye- földi laboratóriumokban, így a mesévfolyam legkiválóbb fiataljainak sebb tudományos folyóirata a terek között (csak a Nobel-díjasokösztöndíjakat ajánlottak fel az in- „Nature" a molekuláris biológiai ku- ra szorítkozva) megemlíthető:
duló intézetben úgy, hogy addig is tatás Mekkájára az amerikai Cold Frallois Jacob (orvosi Nobel-díj,
a legjobb egyetemi műhelyekben Spring Harborra utalva a szegedi 1965), Christian B. Anfinsen (kédolgozhassanak. Ennek köszön- központot Európa Warm Spring miai Nobel-díj, 1972), Richard J.
hetően az induláskor a tehetséges Harborjaként emlegette.
Roberts (orvosi Nobel-díj, 1992),
fiatalok olyan csapata állt starthoz,
A tudomány világa globális, idő- Fred Sanger (kémiai Nobel-díj,
olyan jó kiindulási feltételekkel, ben és térben hatartalan, nem is- 1961 és 1978), Edward Lewis,
amire sem azelőtt, sem azóta ha- mer korszak és országhatárokat. Erich Wieschaus és Christiane
zánkban nem volt példa. Az inté- A tudományos iskoláknak őseik, Nüsslein-Volhard (orvosi Nobel-díj,
zet működési szabályait, akkor pél- testvéreik és leszármazottaik van- 1995).
dátlan demokratizmussal és libe- nak, a családfák behálózzák a ciAz alapítás óta eltelt negyed száralizmussal határozták meg, szer- vilizált világot. Az SzBK szellemi zad során az SzBK természetesen
vezetileg biztosítva a fiataloknak ősapja Szent-Györgyi Albert (aki- ki is nevelt olyan kiváló kutatókat,
a főnökváltoztatás, a belső mobili- nek közvetlen őse a Nobel-díjas akik más bel- és külföldi intézmétás, az önálló kezdeményezés jo- angol F. G. Hopkins), mert az ő nyekben töltenek be vezető szeretanítványa volt a Központ alapító- pet, váltak tudományos iskolagát és lehetőségét.
A beruházási összeg egy részé- ja Straub F. Brúnó. Az intézmény alapítóvá. Róluk következő lapszáből lakásokat vásároltak, hogy mai szenior kutatói között sok a munkban emlékezünk meg.
taindítója vezette fel, amelyre a munkáltatók és a kozhatnak, az új ügyrend elfogadásával. Az ÉT
munkavállalók szóvivői — hogy le ne maradjanak — ülésen mind a munkáltatók, mind a kormány
fél-fél órát jócskán meghaladó válasszal reagáltak. képviselői kijelentették: az eseményeket az oldal
Erre az elnök úr — akit közben már egy sürgős belügyének tekintik, és a soros oldalelnököt, illetügyben visszahívtak a bankba, viszont ott maradt — ve az általa megnevezett szóvivőt tekintik a tárhíven a megszokott ütemhez, szintén hosszasan vá- gyalás során kompetensnek. Ezzel gyakorlatilag
laszolt, majd, csak ezután mentette ki magát és kö- minden akadály elhárult az érdemi tárgyalások
szönt el az ET-től, megígérve, hogy máskor is kész- folytatása elöl.
Nem mondok újat: ezen az ülésen is volt napiséggel áll rendelkezésünkre. Az egészhez csak annyit
tennék hozzá, hogy elismeréssel kell, adóznom ' rend előtti felszólalás. Először a munkáltatók képszakértőnk (az ESZT szakértője) hozzáértése előtt, viselője kérdezte meg, hogy az 1800 forintos
ugyanis előre megmondta, mely kérdésre milyen egészségügyi hozzájárulás kompenzációjával kapcsolatban milyen döntés várható. Ezek után a mi
valaszt kapunk, s egyszer sem tévedett....
A második napirendi pont a bérajánlásról és a képviselőnk, a szakszervezeti tisztségviselőket ért
minimálbérről ezek után következett. Már az indu- újabb atrocitásokra hivatkozva, kérte a kormányt,
láskor megéreztem, a kutyám aznap nem lesz szo- hogy tegyen világos bejelentést, amelyben nyomorú, hogy későn megyek haza sétáltatni. Igy is matékosan felszólítja az összes Magyarországon
lett. A kormány képviselője bevezetőjében kijelentet- működő tulajdonost és munkáltatót, hogy a törvéte: a kompenzációt nem lehet összekötni semmivel, nyeket tartsák be.
Az első hozzászólásunkra válaszul a kormány
bár a felvetést valós problémának tartják. A munkáltatók képviselője azonban nem értett ezzel egyet, s képviselője kijelentette: már megtették a lehető
kijelentette, hogy érdemi tárgyalást csak akkor tud- leghatározottabb nyilatkozatot, miszerint Magyanak folytatni, ha a kompenzáció kérdése tisztázódik. rországon a törvényeket be kell tartani, legyen az
(Talán emlékeznek rá, Kedves Olvasóim, ebbe a hazai vagy külföldi munkáltató, illetve kicsi vagy
csapdába mi gyalogoltunk be akkor, amikor nem nagy. Közben megérkezett a kompenzációért fetudtunk kialakítani egy egységes oldalálláspontot, lelos államtitkár is, és így megkezdődhetett az
mivel egyes konföderációk fittyet hányva a realitá- érdemi vita a munkáltatók felvetéséről. Sőt, nemsokra azt hitték, hogy akkor lesznek népszerűek a csak a vita folyt le, hanem a végén megállapodás
tömegek előtt, ha valami nagyot mondanak (de úgy is született a kompenzáció mértékéről es módjájártak mint a mesebeli parasztgyerek, aki nagyobbat ról, valamint arról is, hogy a ,költségvetési intezakart durrantani az apjánál, aztán gyorsan gatyát mények kompenzációját a, KI ÉT-ben kell megtárkellett cserélnie). Az eredményt viszont mi is erez- gyalni.
Ezzel elhárult minden akadály a bértárgyalások
tük.
Mi jeleztük, hogy tárgyalni, sőt megállapodni kívá- megkezdése elől. Mindjárt a téma nyitása után
nunk, akár az egészben, akár a részkérdésekben, oldalunk szünetet kért, majd félrevonulva a munde eredményt nem tudunk elérni, ugyanis munkálta- káltatókkal megállapodtunk, hogy melyek azok a
tók nélkül a bérkérésekben nem lehet megállapodni. számok, amik mindkettőnk részére elfogadhatók.
Ezek után még vitatkozgattunk néhány körön keresz- Ugyanis, ha már két oldal egyetért,' a harmadik
tül, hogy mi mivel függ össze s mi nem, sőt mindhá- hozzájárulását könnyebb megszerezni. Végül is
rom oldal ismertetette a számait, amiben csak ott megállapodtunk, hogy a minimálbér összege
volt eltérés, hogy most már mi is egységes oldalál- 17 000 forint, a bérajanlás mértéke pedig 14 szazalék, 17,5 százalék, illetve 23 százalék legyen.
láspontot képviseltünk:
Egyetértettünk abban is, hogy az agrárszféra mun15 800 forint,
munkáltatók: minimálbér:
kaitatói és munkavállalói külön probáljanak megbérajánlás középértéke:
15 százalék,
egyezni, hogy területükön mikortól lép életbe a
10 százalék,
bérajánlás minimumértéke:
minimális bér (bizonyára emlékeznek, Kedves Olbérajánlás maximumértéke:
20 százalék,
vasóim, ez egy visszatérő téma, hogy a mezőkormány: minimálbér:
16 800 forint,
gazdaságban nem lehet a minimális bért a gaz15-16 százalék,
bérajánlás középértéke:
daság más ágazataival egyidőben bevezetni), s
bérajánlás minimumértéke: 11-12 százalék,
abban is, ha nem válnak be a prognózisok, félévbérajánlás maximumértéke. 18-20 százalék,
kor újabb bértárgyalásokat kezdünk.
munkavállalók: minimálbér:
18 300 forint,
A szünetről visszatérve szóvivőnk bejelentette,
20 százalék,
bérajánlás középértéke:
hogy a minimális bér mértékére 17 000 forintos
15 százalék,
bérajánlás minimumértéke:
javaslatot teszünk. Ezt a munkáltatói oldal elfobérajánlás maximumértéke. • 25 százalék.
gadta, majd közölte, hogy az agrárszférában június 1-jétől lép életbe (1996-ban ez szeptember 1A számok ismeretében megállapítottuk: kis mér- je volt). Ekkor jött a meglepetés. A kormány
tékben közeledtek az álláspontok (legalábbis annyi- képviselője ugyanis közölte: ez egy rendkívül alaban, hogy mostanra minden oldalon csak egy volt), csony szam (korábban 16 800 forintot mondtak),
s azt is, hogy nem érdemes árnyékbokszolast foly- s ők 17 200 forintot javasolnak. Hosszas vita keztatni, tehát ismét elhalasztottuk a tárgyalást, de szó- dődött ezek után erről, olyannyira, hogy végül is
vivőnk még jelezte, hogy mi január 1-jétől minden- felfüggesztettük a napirend ezen alpontjának a
képpen új minimálbért szeretnénk.
tárgyalását és belekezdtünk a másik alpont, a bérA harmadik napirend tárgyalása villámgyors meg- ajánlások mértékének a tárgyalásába. Hamar kiállapodást hozott, ugyanis a másik két oldal is egyet- derült, hogy a kormány nem tud és nem akar 17
értett azzal a munkavállalói javaslattal, hogy a kö- százalékos közepes ertékről elmozdulni. Ennek
vetkező ET-ülésen — melyet december 20-ra tűz- ellenére hosszas vita kezdődött a mértékekről.
tünk ki — foglalkozzunk vele. Ezt az ülést azonban Olyannyira, hogy nekem egy órára vissza kellett
nem kis horderejű események előzték meg a mun- mennem a Földtani Intézetbe, s mikor délután fél
kavállalói oldalon. Közel másfél éves vita utan ugyan- háromra visszatértem az ET-re, még mindig e pont
is elkészült az új oldal ügyrend, amelyet egyesek tárgyalása folyt. (Az egyik szakszervezeti kollénagyon forszíroztak, mások kevésbé, megint mások ga, mikor tájekoztatott, hogy közben mi történt,
pedig egyáltalán nem. Az új ügyrend lényege, hogy tréfásan megjegyezte: előre léptünk a B pontról
megváltoztatta a korábbi döntési mechanizmust. az A pontra). Végül is abban maradtunk, hogy
Ennek értelmében az oldalon belül konföderációk felfüggesztjük a targyalást, és januárban folytatkülönböző súlyaránnyal szerepelnek (MSZOSZ 8, juk. Visszatérve a minimálbérre (legalább itt leSZEF 6, ASZSZ 4, ESZT 2. Liga 2 és Munkásta- gyen sikerélményünk) egy rövid körben megállanácsok 1 szavazati pont), és a konszenzusra való podtunk a 17 000 forintban (csak azt nem értem,
törekvés szándékának fenntartása mellett érvényes a kormány miért szöszmötölt korábban, amikor
oldalálláspont alakul ki akkor, ha a szavazati pontok kissé megkésve bejelentette a magasabb ajánlaháromnegyede egységes és a döntéssel legalább tát).
négy szervezet egyetért. További lényeges változás,
Ezek után áttérhettünk a Munka Törvénykönyhogy az ügyrend az 1998-as üzemi-közalkalmazotti ve módosítása megtárgyalására, amely úgyszintanacs választásokra előremutatóan meghatározza tén az előző ülésről halasztódott ide. Miután ezt
az oldalhoz tartozás, illetve bekerülés kritériumait, már több bizottsági tárgyalás megelőzte, gyorsan
azaz fönntartva a jelenlegi minimum kritériumot meg- megegyeztünk arról, hogy nem futunk fölös köröhatározott taglétszámhoz, illetve szavazati arányhoz ket, és csak a leírtakról tárgyalunk. Ott ahol nem
köti a bennmaradás, illetve a bekerülés feltételeit.
(Ez egyébként új és intenzív munkára kell, hogy ösz- volt egyetértés a munkáltatok és a munkavállalók
tönözze az ESZT minden tagszervezetét, igy a között, döntse el a kormány, hogy beterjeszti e a
TUDOSZ-t is, ha a tagság, illetve területünk munka- javaslatot, vagy sem, illetve melyikünk vélemévállalói azt kívánják, hogy a jövőben is ott üljünk az nye mellé áll. A módszer bevált. Villámgyorsan
érdekegyeztetés asztalanál.) Az új ügyrendet végül végeztünk a témával.
A harmadik napirendi pont megtárgyalása még
is az ET ülést megelőző napokban negy konföderáció (MSZOSZ, SZEF, ASZSZ, ESZT) elfogadta, majd az előzőnél is hamarabb ment, ugyanis ebben a
az ET-ülésen, nem sokkal a kezdés után a Liga is jövő évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
aláírta. A Munkástanácsok azonban nem, s így ők volt szó, amellyel mind a három oldal azonnal
jelenleg nem tagjai a munkavállalói oldalnak (nem is egyetértett. S ezzel véget is ért 1996 utolsó ETvettek részt a továbbiakban az ülésen), de termé- ülese. Jövőre folytatjuk...
Q
szetesen felülvizsgálva álláspontjukat ismét csatla-

4
Az illetményelő meneteli rendszer
besorolási szabályainak változása
(A költségvetési törvényben szerepl ő módosítás)
„A" fizetési osztály
a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör,
- az alapfokú iskolai végezettséget nem igénylő szakképesítéshez
kötött munkakör;
„B" fizetési osztály
- az alapmű veltségi vizsgához kötött munkakör,
- az alapfokú iskolai végzettséget
igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;
„C" fizetési osztály
- a „B" fizetési osztály 2. pontjában említett szakképesítésre épülő
szakképesítéshez kötött munkakör,
az alapm ű veltségi vizsgát
igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
- a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
- a középiskolai végzettséghez kötött munkakör;
„D" fizetési osztály
- a „C" fizetési osztály 2. és 3.
pontjában említett szakképesítésre

épülő szakképesítéshez kötött munkakör,
- a középiskolai végzettséget
igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;
„E" fizetési osztály
- az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör,
- a középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszer ű
felső fokú szakképesítéshez kötött
munkakör;
„F" fizetési osztály
- a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör;
„G" fizetési osztály
- a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a
munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör;
„H" fizetési osztály
- az egyetemi végzettséget és

Az 1997. évi szorzós illetménytábla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1997. JANUÁR

SZÓSZÓLÓ

A
17 e.
1,04
1,08
1,12
1,16
1,20
1,24
1,28
1,32
1,36
1,40
1,44
1,48
1,52

B
19 e.
1,05
1,10
1,15
1,21
1,27
1,33
1,39
1,45
1,51
1,57
1,63
1,69
1,75

C
20 e.
1,05
1,10
1,15
1,21
1,27
1,33
1,39
1,45
1,51
1,57
1,63
1,69
1,75

D
21 e.
1,05
1,10
1,15
1,21
1,27
1,33
1,39
1,45
1,51
1,57
1,63
1,69
1,75

E
24 e.
1,05
1,10
1,15
1,21
1,27
1,33
1,39
1,45
1,51
1,57
1,63
1,69
1,75

F
29 e.
1,06
1,12
1,16
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

G
32 e.
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

H
34 e.
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

Az illetménynövekedés mértéke további
a) egy szakképesítés esetén:
„A"-„G" fizetési osztályban legalább
„H"-„J" fizetési osztályban legalább
b) kettő vagy több további szakképesítés esetén
„A"-„G" fizetési osztályban legalább
„H"-„J" fizetési osztályban legalább
A feltételeket kormányrendelet fogja tartalmazni.

I
38 e.
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

J
42 e.
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

5 százalék
7 százalék
7 százalék
10 százalék

Innovációs Nagydíj
A Magyar Innovációs Alapítvány az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Ipar
Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány közreműködésével meghirdeti az V.
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot.
Pályázhat az a magyar magánszemély vagy Magyarországon bejegyzett
vállalat, illetve vállalkozás, aki (amely) az 1996. évben nagy jelentőségű,
kiemelkedő hasznot hozó innovációt (magas színvonalú új termék, új
eljárás, új szolgáltatás stb., létrehozása és piaci bevezetése) valósított meg.
Az innováció alapja lehet kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, knowhow, technológiatranszfer stb.
A pályázat tartalmi követelményei:
a megvalósított innováció és az elért piaci eredmény pontos és részletes
leírása (az innováció tárgya, folyamata, jelentő sége, bevétel, realizált nyereség, megkötött szerződések, licenceladás satöbbi) maximum 10 A/4-es
oldalon
referenciák (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, újságcikk
stb.)
egyoldalas összefoglaló a következők feltüntetésével:
az innováció tárgya; szakterület; a pályázó neve, címe, telefonszáma; az
innovációt megvalósító(k) neve, címe, telefonszáma; tömör témaleírás; az
innováció eredményeinek felsorolása; referenciák felsorolása.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági és üzleti szakemberekből áll, elnöke:
dr. Fazekas Szabolcs ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter.
Az értékelés szempontjai:
eredetiség, újszerű ség 0-15 pont
1996-ban elért műszaki, gazdasági haszon 0-50 pont
társadalmi haszon 0-20 pont
hazai és külföldi elismertség 0-15 pont.
Az Innovációs Nagydíj - Borsos Miklós innovációt jelképező, eredeti
bronz kisplasztikája - évente egy alkalommal kiadott, az adott év legjelentősebb innovációját elismerő díj, mely kiemelkedő anyagi és erkölcsi elismerést jelent.
További sikeres innovációk elismerésére az IKIM, a KTM, az OMFB, az
MKIK, a BKIK és az IMFA innovációs különdíjakat ajánlott fel.
Az ünnepélyes díjátadásra 1997. március 21-én kerül sor. Az Alapítvány
minden innovációnak minősített pályázatról diszoklevelet állit ki, és külön
kötetben megjelenteti az innovációk leírását.
Beadási határidő. 1997. február 24., 14 óráig beérkezően.
A pályázatokat 2 példányban az alábbi címre kell eljuttatni:
Magyar innovációs Alapítvány
1117 Budapest', Október huszonharmadika u. 16. 1/182.
További információ: dr. Antos László titkár.
Telefon: 186-9615, fax: 185-2181
Információs vonal: 06-30-800-333
http://www.westeI900.hu/misz

szakképzettséget igazoló oklevélhez
kötött munkakör,
- a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és ehhez az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat;
„I" fizetési osztály
- az egyetemi végzettséget és
szakképzettséget igazoló oklevélhez
és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát igazolo oklevélhez kötött munkakör,
- az egyetemi végzettséget és
szakképzettséget igazoló oklevélhez
kötött munkakör és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett doktori cím vagy egyetemi végzettséget és szakképzettséget
igazoló oklevél és 1984. szeptember
1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.);
„J" fizetési osztály
- az egyetemi végzettséget és
szakképzettséget igazoló oklevélhez
kötött munkakör és a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. Törvény 119.
§-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, illetve 120. §-ának
(3) bekezdése szerinti mester (DLA)
fokozat,
- a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím.
A jelenleg „F" és „G"
fizetési osztályba soroltak
garantált illetménytételei
1997. feb. 1-től:
Fizetési
fokozatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

forint/hó
„F"

40
42
44
45
49
51
52
54
56
57
58
58

200
200
300
400
000
400
700
100
700
000
000
000

39
40
40
43
44
48
52
54
56
56
58
59
60
60

500
400
900
000
900
000
900
900
100
700
600
800
800
800

Következtetések
és feladatok
Az országgy ű lés határozati javaslata a magyar tudomány
helyzetéről szóló beszámolóból adódó következtetésekről és feladatokról.
1. Az országgyűlés elfogadja a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a magyar tudomány helyzetéről benyújtott áttekintését. Az országgyűlés a beszámolásnak ezt a módját eredményesnek tartja, ugyanakkor a beszámolás technikájának, előkészítésének továbbfejlesztését
javasolja.
2. Az országgyűlés úgy ítéli meg, hogy a tudománynak Magyarországon kiemelt jelentősége van. Különösen fontos a tudomány szerepe a
polgárosulás, a modernizáció és az európai integráció korában. Az Országgyű lés fontosnak tartja, hogy a törvényhozás és a kormányzat ennek
megfelelően kiemelt módon kezelje a tudományos kutatás feltételeinek
biztosítását, ezen belül külön is szükségesnek ítéli a tudományos kutatók és a tudományos utánpótlás fokozott anyagi megbecsülését.
3. Az országgyűlés egyetért azzal, hogy a magyar tudományosság
vállalkozik az állam és a nemzet előtt álló stratégiai kérdések megfogalmazására, a válasz-alternatívák kidolgozására, valamint azzal, hogy a
feladatvállalás koordinálását a magyar tudósok köztestülete, a Magyar
Tudományos Akadémia végezze.
.4. Az országgyűlés szükségesnek látja, hogy a jelen országgyűlési
ciklusban a magyar tudomány helyzetét és lehetőségeit rögzítő részletes elemzés készüljön el. Ennek elkészítésére az országgyűlés felkéri a
Magyar Tudományos Akadémia elnökét.
5. Az országgyűlés fontosnak ítéli, hogy a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXI. törvény végrehajtása során a tudományos kutatás és az egyetemi oktatás intézményeinek funkcionális közelítésére kerüljön sor.
6. Az Akadémia elnöke beszámolási kötelezettségének eredményesebbé tétele, a tudomány autonómiájának erősítése, a felsőoktatás és
a tudományos kutatás közelítése céljából az országgyűlés szükségesnek tartja a tudományt érintő - mindenekelőtt a Magyar Tudományos
Akadémiára és az Országos Tudományos Kutatási Alapra vonatkozó törvények módosítását.
Indokolás
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény beszámolási kötelezettséget ír elő az Akadémia elnöke számára. A benyújtott beszámoló
megvitatása során az Országos Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportbizottság arra az álláspontra jutott, hogy a beszámolóban megfogalmazott egyes kérdések kapcsán célszerű a lehetséges következtetéseket
és feladatokat országgyűlési határozatban rögzíteni.
Budapest, 1996. december 11.
Dr. Jánosi György
a bizottság elnöke

NÉZŐPONT

'Hej, tudomány...
Bencze Gyula gy űjteményéb ől
A tudós leírja azt, ami van; a mérnök megalkotja azt,
ami még eddig nem volt.
Kármán Tódor
Arra a tényre általában nem figyelnek fel, hogy -az
orvosok éppen azokban a betegségekben pusztulnak
el, amelyeket állítólag gyógyítani képesek.
George Bernard Shaw
Az ésszerű ember alkalmazkodik a világhoz, az ésszerű tlen ember csökönyösen próbálja magához formálni
a világot. Ennélfogva minden haladás az ésszerű tlen
embereken múlik.
Egy modern költő a következőképpen jellemezte a
muvészet személyes jellegét és a tudomány személytelenségét: A Művészet En; a Tudomány pedíg Mi.
Claude Bernard
Minden becsületes kutató, akivel eddig találkoztam,
elismeri, hogy csupán egy hivatásos amatőr. Akármit
is kutat,. az első alkalommal csinálja - ettől amatőr.
Ugyanakkor elég okos ahhoz, hogy egy csomó nehézséggel kell megküzdenie, ettől lesz hivatásos.
Charles F. Kettering
Minden tudományos igazság három fázison megy keresztül. Először az emberek kifogásolják, hogy ellentétes a Bibliával. ezután azt mondják, hogy már korábban is ismert volt. Végül azt állítják, korábban is hittek
benne.
Louis Agassiz
Az emberek azt mondják, hogy manapság a tudomány,
a filozófia és a vallás lassan közeledik egymás felé.
Ez így is van bizonyos értelemben, úgy közelednek
egymáshoz, mint az emberek, akik egy temetésre gyűltek össze. A „halálbiztos" temetésre.
Stephen Leacock
A viselkedéstudomány annak a tudománya, hogy a
patkányokból szokásokat erőszakoljunk ki.
Douglas Busch
•
Egyszer megkérdeztem egy biológustól, aki a „biológiai védelem" szakterületén dolgozott, hogy mit is keresnek tulajdonképpen. Azt válaszolta: az anyagcsere
ellenszerét!
Robert L. Weber
A worcesteri püspök felesége jelentette ki a HuxleyWilberforce-vita után: „Hogy a majomtól származunk!
Imádkozzunk, hogy ne legyen igaz. Ha pedig igaz,
akkor imádkozzunk, hogy csak minél kevesebben tudják meg!"
M. Ruse
•
Minden tudós, aki volt valaha is szerelmes, tisztában
van azzal, bármennyit is tud a nemi hormonok szerepéről az emberi viselkedésben, a valóságban a dolog
valami egészen, egészen más!

L

a szerkeszt ő rovata

Kathleen Lonsdale
Nemzeti tudomány nem létezik, mint ahogy nem létezik nemzeti egyszeregy sem. Ami nemzeti, az többé
nem tudomány!
Anton Pavlovics Csehov
Eddig az embernek a Természettel kellett szembeszállnia, mostantól kezdve azonban saját természetével!
Gábor Dénes
Ma olyan világban élünk, amikor a költők, történészek
és politikusok büszkék arra, hogy még csak a gondolata sem merült fel bennük annak, hogy bármiféle ismereteket szerezzenek a tudományról; olyan alagútnak tekintik, amely túl hosszú ahhoz, hogy okos ember
akárcsak a fejét is bedugja!
J.R. Oppenheimer
Aki a múltat birtokolja, azé a jövő. Akié a jelen, az
birtokolja a múltat.
George Orwell
A tudományban azé a dicsőség, aki meggyőzi a világot, nem azé, akiben először feltámad az ötlet!
Sir William Osler
Az éhínség okozta zavargásokban a tömeg, miközben
kenyeret keres, rendszerint feldúlja a pékséget. Ez jól
szimbolizálja manapság a tömeg magatartását egy
nagyobb és bonyolultabb skálán a civilizációval szemben, amely megélhetésüket lehetővé teszi.
José Ortega y Gasset
A kremlinológusok tudják csak, milyen nehéz megjósolni a szovjet múltat!
Pálóczi-Horváth György
Ez a levél a szokásosnál is hosszabb lett, mert nem
volt időm lerövidíteni.
Blaise Pascal
Jobb pesszimistának lenni, és rájönni arra, hogy az
ember tévedett, mint optimistának lenni, és semmire
sem jönni rá!
Howard Pattee
Három út vezet a csődhöz: a nők, a szerencsejáték és
a mérnökök. A legkellemesebb az út a nőknél, a leggyorsabb a szerencsejátékkal, de a legbiztosabb a
mérnökökkel!
George Pompidou
A pszichológusok csak annyira tudósok, amennyire
keresztények a megtérített vademberek!
George Politzer
A tudomány nem a tudás fájának gyümölcse, hanem a
fa maga!
Derek de Solla Price
A közvélemény már régen két részre szakadt; az egyik
rész azt hiszi, a tudomány mindenre képes, a masik
meg éppen ettől fél!
Dixy Lee Ray
A társadalomtudomány alapvető fogalma a hatalom,
ugyanúgy, ahogyan a fizikában az alapvető fogalom
az energia

