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Köszönjük! 

Az alapítvány 1991. óta évi 
két alkalommal nyújt 

segítséget 
— eddig 276 esetben, több 

mint 1 millió 280 ezer forint 
kifizetésével — az árván 

maradt gyermekeknek 
18 éves korukig. 

Az alapítvány forrása 
a TUDOSZ-tagok tagdíja, 
valamint a jótékony célú 
rendezvények bevételei. 

A kedvezményezettek száma 
évente 11-15, 

és minden évben sajnos új 
jelentkező kkel gyarapodik 

a kör. 

A Magyar Tudománytörténeti Intézet kiadásában érdekes mű  jelent meg nemrég Vekerdi László tollából. Habent 
sua fata libelli — mondták a régiek. Nos, Vekerdi László „A Tudománynak háza vagyon — Reáliák a Régi 
Akadémia terveiben és mű ködésében" — című  kötetének is megvolt a maga különös sorsa. 
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MÁRCIUS 

SZÓSZÓLÓ  
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Milyen háza vagyon a tudománynak? 

A tb-önkormányzatokról, 
Mivel az idén májusban lejár a társadalombiztosítási önkormányzatok mandátuma, 

napjaink egyik legfontosabb kérdésévé vált, hogy mi legyen velük, hogyan újuljanak 
meg, miként mű ködjenek tovább. 

Mint ilyen alkalmakkor ez mindig elő fordul, most is felvető dött, hogy semmi szükség az 
önkormányzatokra, csak teljesen fölösleges pénzpocsékoló szervezetek. A megfelelő  hivata-
lok tökéletesen pótolják ő ket. Ez az álláspont a szakszervezetek szerint teljesen elfogadha-
tatlan. Ezért továbbra is ragaszkodunk hozzá, hogy a biztosítási pénzeket azok képviselő i 
kezeljék, azok döntsenek róla akik a pénzt összeadják, a munkavállalók és a munkáltatók 
képviselő i. Tehát szükség van az önkormányzatokra, amelyekben így semmi keresnivalója 
nincs sem a kormány, sem pedig a települési önkormányzatok képviselő znek. Az állam 
ellenő rzési lehető ségeit egyébként a jogszabályok megfelelő  módon garantálják. 

Azon természetesen már el lehet gondolkodni, hogy mekkora legyen a testület létszá-
ma. Maradjon-e a jelenlegi 60 fő s, vagy legyen jelentő sen kisebb (a jelenlegi elképze-
lések 36 fő s testület létrehozásában gondolkodnak). Azt hiszem, az egyértelmű , hogy egy 
kisebb testület operatívabb lehet, mint egy nagyobb létszámú. Az pedig csak bizalom 
kérdése, hogy a kevesebb számú képviselő ben ugyanúgy megbízunk, mint a többe. 

Az is a megvitatás tárgya lehet, hogy szükséges-e külön elnökség. Ha kisebb létszámú 
az önkormányzat, akkor fölöslegesnek látszik azon belül egy még kisebb létszámú tes-
tületet közbeiktatni. Ha kell, döntsön a választott felelő s vezető  (elnök), rajta legalább 
számon kérhető  a döntés, mert nem tud egy testület ‚jótékony" tömege mő gé elbújni. 
Természetesen egy a rendszert és annak mű ködését ellenő rző  testületre szükség van. 
Ezek a felügyelő bizottságok. Tagjait ugyancsak az önkormányzatot létrehozó szervezetek 
képviselő i kell, hogy alkossák, méghozzá azokból, akik nem tagjai az önkormányzatnak, 
hogy senki ne kényszerüljön önmagát, önmaga döntéseit ellenő rizni. 

Hogyan álljanak fel az önkormányzatok? Meggyő ző désünk szerint mindkét oldalon azo-
nos módon kell kijelölni tagjaikat, méghozzá az ET munkavállalói és munkáltatói oldalát 
alkotó szervezetek által delegálva. Mint emlékeznek rá, korábban ez nem így volt. A 
munkáltatók delegálhattak, a szakszervezetekre pedig egy parlamenti típusú választást 
kényszerítettek rá, amelynek valódi célja egyáltalán nem a korrekt képviselő állítás megva-
lósítása volt. Egyes szakszervezetek ugyanis ezt hirdették, ha nem sikerül tagságot szerez-
niük a munkahelyeken (a munkavállalók valahogy nem voltak „vevő k" azokra), akkor egy 
országos választás kimutatja, hogy rnilyen„nagyok". Tévedtek. Az akkori kormány képvi-
selő i viszont abban bíztak, hogy senki sem megy el szavazni, vagy csak nagyon kevesen, 
és így azt lehet bizonyítani, hogy a szakszervezeteknek nincs Magyarországon támogatott-
sága. Annak ellenére, hogy még mindig a legnagyobb létszámú társadalmi szervezetek. 
Tévedtek. Meggyő ző désem, hogy az önkormányzatok legitimitását egyértelmű en bizonyítja, 
ha az ÉT munkavállalói oldalát alkotó szakszervezeti konföderációk — melyek egyre 
komolyabb kritériumok alapján (taglétszám, üzemi-közalkalmazotti tanácsi választásokon 
elért eredmény) maradhatnak az oldal tagjai, s kapják meg beleszólási arányukat a dolgok 
menetébe — delegálják képviselő iket az önkormányzatokba. 

S végül a lényeg. Az önkormányzatok mandátuma májusban lejár, az új önkormány-
zatoknak pedig májusban fel kell állniuk. Nem fogadható el semmilyen mandátum-
meghosszabbítás. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha ezeket a kérdéseket szabályozó 
jogszabályokat minél hamarabb módosítják, hogy a szervezetek idő ben és megfelelő en 
felkészülhessenek az új önkormányzatok felállítására. 

Kuti László 

Tudósok a modernizációért 
A kiterjedt és sokéves forráskutatás-

okon alapuló mű  eredetileg a Magyar Tu-
dományos Akadémia 150 éves fennállá-
sának alkalmából jelent volna meg. A 
kézirat bíráló azonban úgy érezték, hogy 
a mű  esetenként meglehető sen kritikus 
— bár minden esetben tényekkel alátá-
masztott — hangvétele nem illett bele 
egy, a tekintélyes évfordulóról megemlé-
kező  ünnepi kiadványba. Hasonló mó-
don nehezményezték továbbá a terjedel-
mes jegyzeteket is. A könyv sorsa tehát 
megpecsételő dött, az Akadémia nem je-
lentette meg, bár állítólag az összegyű jtött 
anyag egy részét — a szerző  nevének 
megemlítése nélkül — más kiadványok-
ban („lakkozottan") azért felhasználták. 

A dolog érdekessége, hogy a négy 
szakmai lektor (Zemplén Jolán, Szénássy 
Barna, Szabadváry Ferenc, Antall József) 
közül egyedül a néhai miniszterelnök 
látta be utólag, hogy helytelen döntést 
hoztak, és ezt a szerző vel is közölte. 
Persze, ez akkor már késő  bánat volt. 

A mű  kézirata az elmúlt több mint két 
évtized során elkallódott, csak töredékek 
maradtak meg egyes lektorok számára 
készített kézirat-másolatokból. Szerencsé-
re Zemplén Jolán hagyatékában megke-
rült egy majdnem teljes példány, amely-
bő l a szerző  hathatós segítségével sike-
rült rekonstruálni az eredeti kéziratot. 

A mű  tehát végül, mégis az olvasók 
kezébe kerülhetett. Értékét csak tovább 
növeli, hogy a tudós szerző  a régi Aka-
démia levéltárában fellelhető  összes for-
rásanyagot, számlákat, nyugtákat stb. 
feldolgozott, ezért a mű  nemcsak ér-
dekfeszít ő  történelmi olvasmány, hanem 
egyúttal precíz tudományos munka is. 
(A 227 oldalas kötet közel felét teszik 
ki a jegyzetek, amelyek a források rész-
letes felsorolásán kívül sok további in-
formációval látják el az érdeklő dő t.) 

Vekerdi László könyve megjelenésé-
nek az ad különleges aktualitást, hogy 
éppen napirenden van az akadémiai 
törvény esetleges módosítása, valamint 
az akadémiai kutatóhálózat konszolidá-
lása, amelyrő l az Akadémia ideji májusi 
közgyű lése fog dönteni. 

Szerencsére ma már nem tartja magát 
az a szemlélet, hogy az esetleges visszás-
ságok, negatív jelenségek felett „felső bb 
étrlekból" szemet kell hunyni. A magyar 
tudós társaságnak, a Magyar Tudományos 
Akadémiának nincs mit szégyenkeznie 
múltja miatt, és megengedheti magának, 
hogy történelme kevésbé fényes lapjait is 
bátran az érdeklő dő k elé tárja. Ehhez 
nyújt segítséget Vekerdi László, aki ezt a 
tényt a következő képpen fogalmazza meg 
a maga sajátos módján: „... ha az olvasó  

a nagy fejlő dés fő bb tudományos irányait 
meghosszabbítja visszafelé, könnyen ész-
reveszi, hogy feltételei között első rendű -
ként szerepel az a hosszú, türelmes, meg-
hő kölésekkel is járó, tévelygésektő l sem 
mentes munka, amit az Akadémia a ter-
mészettudományok és a matematika újabb 
s újabb irányainak meghonosításáért és 
eredményes honi mű veléséért folytatott." 

A kutatási eredmények a kezdetektő l 
1945-ig követik a magyar tudós társa-
ság, valamint a hazai „intézményes" tu-
domány kialakulásának történetét. A 
kutatások eredményei 12 fejezetbe cso-
portosulnak, amelyek közül kedvcsiná-
lónak csak néhány különösen érdekes 
címet említünk meg: 

— Akadémia-tervek és a természettu-
dományok a nyelv é.s hatalom erólerében, 

— Tudománypolitika a reformkori 
Akadémián, 

— Akadémiai szerepvállalás a két há-
ború közti idő szak kutatómunkájában. 

Az átlagolvasóban valahogy az a benyo-
máS rögző dött, hogy az Akadémia létrejöt-
te gróf Széchenyi István egyedüli érdeme 
és nagylelkű  gesztusa nyomán indult meg 
az a diadalmenet, amelynek látványos 
végeredménye tudományos életünk és ki-
emelkedő  kutatóink mai nemzetközi hír-
neve és megbecsülése. Vekerdi könyvébő l 
megtudhatjuk, hogy egy tudós testület lét-
rehozása iránti igény csak a polgárosodás 
bizonyos fokán lépett fel, és már akkor 
sem volt triviális feladat. 

A Habsburg-birodalomban elő ször 
1774-ben merült fel tudományos akadé-
mia létesítésének gondolata, amelyre két 
konkrét javaslat is készült. A mai elkép-
zeléshez a legjobban Hell Miska bécsi 
udvari csillagász terve illeszkedik; az ő  
akadémiájában mechanikai, fizikai, bo-
tanikai, anatómiai és kémiai osztály sze-
repelt, mivel „mert csak ezektő l várható 
új felfedezés és megfigyelés a tudomá-
nyokban, noha a diplomatika, a régészet 
és a numizmatika is felfedezhet néhány 
régi dolgot, azonban ezek a felfedezések 
nem sorolhatók a tulajdonképpeni tudo-
mányokhoz." Érdekes módon elő ször 
1793-ban, Marosvásárhelyen alakult meg 
tudós szervezet: az Erdélyi Tudós Társa-
ság. Bécs a mű ködést nem engedélyezte 
hivatalosan, de próbatársaságként elnéz-
te mű ködését. Az első  részletes terv az 
akadémiáról Kitaibel Páltól ered 1802-
bő l, amely azonban nem nyerte el a meg-
felelő  támogatást.Akadémiánk végül hi-
vatalosan 1825-ben jött létre, a sokak ál-
tal ismert körülmények között. Vekerdi 
megfogalmazása szerint: „Az ország ér-
telmisége úgy tekintett rá, mint tevékeny-
ségét elbíráló és jutalmazó szerve, s az 

Akadémia is ezt tekintette a tagok első-
rendű  feladatának." 

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, nem 
megfelelő  szervezés mellett egyes szemé-
lyek domináns szerephez juthatnak, ami 
nincs feltétlenül összhangban az eredeti 
elképzeléssel. Erre Vekerdi több tudomány-
ágból is példával szolgál. Az egyik: ,Az 
igazi tragédia azonban a matematikában 
zajlott le, jóvátehetetlenül. A matematikai 
osztály tagjai — kivált Vállas Antal és Cyőry 
Sándor — hatalmas buzgalommal láttak 
neki azonnal könyvértékelői, pályaltémlés-
kész(tő i és elbírálói, jutalomkiosztói és te-
hetségkereső i tisztüknek. A hatalmas buz-
galom azonban nem társult megfelelő  szak-
mai hozzáértéssel és kritikusi kompetenci-
ával. ítéleteik felületesek, s többnyire sze-
mélyes kapcsolataik, illetve társadalmi 
összeköttetéseik által irányítottak." 

Ennek volt köszönhet ő , hogy tudós 
társaságunk eléggé szégyenletesen bánt 
mai büszkeségeink, a két Bólyai tudo-
mányos kontribúcióival. 

A fizika területérő l is lehet példát fel-
hozni: Frölich Izidor az 1870-es években 
kezdte meg vizsgálatait a fénydiffiakció po-
larizációs viszonyiról, és legutolsó össze-
foglaló közleménye ugyanebbő l a témakör--
bő l 1928-ban jelent meg. Idő közben ugyan 
felfedezték a röntgensugárzást, a radioak-
tivitást, az elektront; a relativitáselmélet 
és kvantumelmélet forradalmasította a fi-
zikát, Frölich azonban 1920(!) körül még-
is azzal a véléménnyel tüntette ki magát a 
„szakában", hogy szerinte az ember nem 
akárki, hanem az Akadémia III. osztálya 
negyedik embere, nagytekintélyű  és nagy-
hatalmú tudós volt! Az akkori Akadémia 
tagjait is minő síti azonban, hogy 1910-
ben mégis ez a tudományos dinoszaurusz 
részesült az Akadémia nagyjutalmában! 

Vekérdi a 20-as évek végén fejezi be 
a vizsgálódásait, és az eredeti kézirat-
ban ezekkel a mondatokkal búcsúzik: 
„... az új tudományos életben az Akadé-
miának minden eddiginél nagyobb, cent-
rális szerep jutott; a természettudomány 
olyan fejlesztési lehető ségei nyíltak meg 

— hosszú története alatt 
— még csak nem is álmodhatott soha." 

Miután az élet igen bonyolult, szükség-
képpen az Akadémiánk története is áz. 

A közelmúlt eseményeit már minden-
ki ismeri, és le tudja vonni belő le saját 
követWitetéseit. Mindenesetre a Vekerdi 
László által feltárt tények reményt ad-
nak arra, hogy — mivel nem (mind-
annyian) vagyunk Bourbonok — tanul-
ni fogunk a múltból! Aki ennél a rövid 
ízelítő nél többre kíváncsi, olvassa el ezt 
az igen érdekes és élvezetes mű vet! 

Bencze Gyula 

Bárhol is fejti ki az akadémia elnöke 
modernizációs, felzárkózási stratégiánk-
kal kapcsolatos véleményét, ezek vissza-
visszatérő  gondolata, hogy nélkülözhetet-
len szerepet tölt be ezekben a folyama-
tokban a tudomány, illetve az értelmiségi 
elit. Es bár Glatz Ferenc a politikai sze-
repet - saját személyében és általában 
véve is- mindenkor elválasztja a közéleti 
szerepvállalástól, legutóbb a „tudományos 
önelvű ség" megő rzése mellett éppen az 
Akadémia fokozottabb közéleti feladatai-
ra hívta fel a figyelmet. „Vallom -fogal-
mazott egy interjúban-, hogy míg az el-
múlt évtizedekben első sorban az iroda-
lomnak volt szerepe a magyarság múlt-
és jelenbeli problémáinak megfogalma-
zásában, addig a jövő ben ezt a szerepet a 
tudománynak kell átvenni. '[...] Kezdő d-
jön egy új korszak -tette hozzá-, amely-
ben a tudás teremt értékrendet." 

Talán a tudományos elitnek a funkció-
váltás iránti igénye fejező dik ki abban a 
dokumentumban is, amelyet neves tudó-
sok, közéleti személyiségek, elméleti szak-
emberek „Modernizációs Charta"címmel 
hoztak nyilvánosságra január végén. A 
dokumentum bevezető je szerint „a tudo-
mány társadalmi felelő sségét átérezve, a 
tudomány és a mű szaki haladás egymás-
rautaltságát vallva, a magyar társadalom 
egészséges fejlő dését kívánva" fogalmaz-
ták meg aláírói a Chartát, kifejezve meg-
győ ző désüket, hogy „hazánk gazdasági föl-
emelkedésének kulcsa az emberi képes-
ségek kibontakoztatása". A felhívás mint-
ha folytatná az, Akadémia elnökének a 
Parlamentben mondott decemberi beszá-
molójának egy lényeges megállapítását. 

Az aláírók nem titkolják aggodalmukat 
sem: „Turizmus és Internet, ruhadivat és 
popzene, ballisztikus rakéták és televí-
zió, tömegvándorlás és AIDS, savanyú eáő  
és ózonlyuk nem tisztel határokat. Prob-
lémáinkat csak úgy oldhatjuk meg, hogy 
messzebbre tekintünk térben és idő ben. 
Gondjainkon csak a tudományra támasz-
kodva lehetünk úrrá." (A Magyar Narancs 
ironikus tallózó oldala, a Szüret egyéb-
ként idézésre méltónak találta a doku-
mentum ezen részét - kommentár nél-
kül.) A felhívás „legpolitikusabb" része 
az alapmű veltség megszerzésére, a köz-
oktatás fontosságára hívja fel a figyelmet. 
A „kitörés" feltételének tekintik ugyanis 
az aláírók, hogy a nemzeti jövedelembő l 
közoktatásra fordított összeg érje el a 
nyugat-európai • átlagot, illetve közelítse 
meg a távol-keleti országok oktatási rá- 

fordítását. Ha pedig a választásokon az 
állampolgárok majd olyan politikusokra 
fognak szavazni, akik ilyen célokat tű z-
ne ki, akkor „mindez a pártok számára 
is fontossá válik". 

A tehetséggondozást állami feladatnak 
kívánja nyilváníttatni a Charta, amelyhez 
megfelelő  keretet kell 'biztosítani. A ma-
gyar iskola ,jó voltát", nemes hagyomá-
nyainak kontinuitását az is bizonyítja, 
hogy számunkhoz képest sok hazánkfia 
kapott Nobel-díjat, igaz, pályájuk ívét a 
legtöbben nem itthon írták le. Az viszont 
már csakis a mi hibánk — figyelmeztet 
a dokumentum —, hogy „van olyan Pes-
ten született Nobel-díjas tudós, akirő l Né-
metországban is, Angliában is utcát ne-
veztek el, de szülő városában nem. Van 
olyan Pesten született mérnök, akinek a 
nevét a Hold térképén, ső t, a Mars térké-
pén is megtalálhatjuk, de szülő városában 
nem". Ezért nagy a tömegtájékoztatás fe-
lelő ssége abban is, hogy a külföldön leg-
híresebb magyar tudósok itthon is ismer-
tebbé váljanak. (Közelgő  centenáriumi év-
fordulóik kapcsán külön is felhívják a 
figyelmet Szilárd Leó, Békésy György és 
Gábor Dénes munkásságára való megem-
lékezés fontosságára.) 

Végül a Modernizációs Charta -politi-
kai meggyő ző déstő l és pártállástól füg-
getlenül- „összehangolt társadalmi cse-
lekvésre" hív fel mindenkit, a tanulás, 
a tudomány és innováció társadalmi 
rangjának visszaállítása érdekében, hi-
szen ez létérdekünk a jelenlegi verseny-
helyzetben. Némi pátosszal hívja fel a 
felhíváshoz csatlakozni kívánók figyel-
mét arra, hogy a modernizáció első sor-
ban tudati kérdés: „Véd a századvégi 
elidegenedés és borúlátás ellen. Lehető -
vé teszi, hogy magunkénak érezzük ha-
zánkat és korunkat. Ez a tudatosan gya-
korolt demokrácia útja, az ország szelle-
mi és anyagi fölemelkedésének feltéte-
le. Ezer éve sikerült. Most is sikerülnie, 
kell." 

A Chartához aláírásával csatlakozott a 
TUDOSZ. A félszáz aláíró — között 
olyan nevek, mint Czeizel Endre, Glatz 
Ferenc, Pungor Ernő , Vámos Tibor, 
Rubik Ernő , Vizi E. Szilveszter — arra 
hívta fel a figyelmet, hogy akik egyetér-
tenek a megfogalmazott elvekkel és cé-
lokkal, azok csatlakozhatnak a Moder-
nizációs Chartához az Eötvös Loránd Fi-
zikai Társulat MTESZ tagegyesületének 
címén: 1026 Bp., Fő  u. 68. 

R. B. 



TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Várható átlagkeresetek 

Az 1997. évi keresetnövekedés a tervek szerint 17% lesz, ezt tartalmazza a 
Kormány és a szakszervezetek megállapodása. A kormány minden alkalommal 
(jogosan) hangsúlyozza, hogy a keresetnövekedés nem azonos a bérnövekedés-
sel, a bérek növekedése csak egy eleme a keresetnövekedésnek. A KIÉT 
áttekintette az elmúlt évi keresetnövekedéseket, a KSH-nak a munkahelyekrő l 
beküldött statisztika alapján. Eszerint a költségvetési kutatóintézetek (a kü-
lönböző  minisztériumokhoz és az Akadémiához tartozó kutatóintézetek) teljes 
munkaidő ben foglalkoztatott közalkalmazottainak keresete és létszáma a követ-
kező képpen változott az elmúlt évben: 

létszám átlagkereset 
1995 7 340 47 742 
1996 6 279 53 870 

Az átlagkereset-növekedés úgy következett be, hogy a teljes munkaidő ben 
foglalkoztatottaknak kifizetett teljes keresetösszeg csökkent, hiszen a létszám 
14 százalékos csökkenése níellett növekedtek a keresetek 12,8 százalékkal 
úgy, hogy az 1996. évi kétszeri bértábliremeléshez szükséges pénzt a költség-
vetés biztosította. 

1997-ben a bértábla visszatér az eredeti, szorzótényező s elvhez, ezért akár 
összegében, akár százalékban ismét eltérő  mértékű  az emelés az egyes osztá-
lyok között, de egy-egy osztályon belül is. A február 1-jét ő l érvényes bértábla 
átlagosan 14% béremelést tartalmaz, ami tovább nő het azokon a munkahelye-
ken, ahol a közalkalmazottak további szakképesítéssel rendelkeznek, és ezt-a 
munkahely figyelembe is veszi. 

Tekintsük át, az alapbéremelésén túl milyen egyéb, általunk belátható ke-
resetelemek vannak, amelyek növekedésével elérhető  az ez évre ígért átlagos 
17%-os keresetnövekedés a kutatóintézetekben: 

minimálbér 
pótlékalap 
(vezető i-, nyelv-, veszélyességi 
tudományos címpótlék 
akadémia doktora tisztelet díj 
akadémia lev.tag tisztelet díj 
akadémia ren.tag tisztelet díj 

	

1996. 	1997. 

	

14 500 	17 000 

	

9 800 	11 800 
stb.) 

	

9 800 	11 800 

	

19 600 	34 000 

	

56 800 	119 000 

	

76 400 	153 000 

növ. % 
17,2 
20.4 

20,4 
73,4 

109,5 
100,2 

Miután az elmúlt évi keresetnövekedés nem érte el a 15 százalékot a mi 
területünkön, ezért a szakszervezetekkel kötött megállapodás' szerint február-
ban egyszeri bérjellegű  kifizetésre kerül sor, amelyre 59 millió Ft-ot biztosít 
a költségvetés a kutatóintézeteknek, a felső oktatási költségvetési intézmények-
nek pedig 800 millió Ft-ot. A munkahelyekre a fenti összeg, amely a tb-
járulékot is tartalmazza,. létszámarányosan kerül kiutalásra, és ezt a pénzt a 
munkahelyi reprezentatív szakszervezettel való egyeztetés alapján a remények 
szerint a februári fizetéssel együtt fizetik. 
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Határozottabb innovációpolitikát! Az akadémiai kutatóintézetek 1992-1995. évi felmérérse 

Az értékelés alapelvei A Magyar Innovációs Szövetség február 12-i Közgyű lésének állásfoglalása 
A Magyar •Innovációs Szövetség tagintéz-

ményeinek álláspontja szerint most kialakí-
tandó egységes hazai tudomány-, illetve K+F 
politikának, valamint innovációpolitikának 
biztosítania kell, hogy fi szellemi tevékeny-
ség súlya növekedjen a gazdaságban, és ez 
dinamizálja a gazdaságot. 

A világpiaci versenyképességünket nem 
lehet növelni a tudomány eredményeinek fel-
használása, illetve az innovatív magatartás 
nélkül, az pedig elképzelhetetlen erő s tudás 
és technológiai bázis nélkül. E kérdéskörrő l 
szólva, nálunk igen gyakran leszű kítik a fél-
adatölcat a közvetlen állami ráfordítások nö-
velésére. 

Egy modernizációs fejlő dési pályát célul 
kit ű ző  gazdaságpolitika sürgető  feladata a sza-
bályozórendszerő nknek a tudományt, a 
kutatást és fejlesztést, lényegében az in-
novációt ösztönző  hatását erő síteni, K+F 
és innovációbarát gazdasági környezetet 
kialakítani. 

A szerves fejlő dés során mindenképpen a 
teljes K+F ráfordítás reálértékének, valamint 
a G5P-Inez viszonyított arányának minimáli-
san 1,5 százalékra történő  növekedését, azon 
belül a vállalkozások K+F aktivitásának fo-
kozódását kell elérni. 

A K+F politika legfő bb céljának azt tart-
juk, hogy segítse visszaállítani a közvetlen 
értéktermelő  munkába, kutatás-fejlesztés-
be, mű szaki haladásba vetett hitet. A szö-
vetség törekvése, hogy ezt a döntéshozóknál 
is elérje. 

A jelenlegi helyzetben elengedhetetlen, 
hogy a stabil veszélyeztetése nélkül a jelen-
leginél offenzívabb gazdaságpolitikát, ehhez 
kapcsolódó aktív iparpolitikát folytassunk, 
mert ez elengedhetetlénül szükséges az or-
szág fejlő déséhez. 

Kapcsolódva az államháztartás reformjához, 
át kell gondolni, hogy a tudományirányítás 
jelenlegi intézményrendszere . hogyan felel 
meg az EU csatlakozási törekvésnek, és 
mennyire segíti egy jobb jövő  megalapozását. 

Megítélésünk szerint nem a régi — jól-
rosszul kialakult — irányítási rendszerek fi-
nanszírozhatóságával kellene nagy súllyal 
foglalkozni, hanem a problémát komplex 
módon megközelítve valóban az ország ér-
tlekeit és a társadalom jólétét szolgáló tudo-
mány, valamint innovációpolitikát kell ki-
alakítani. 

Ennek részeként a legfontosabb stratégiai 
rostkit ű zések többek között: 'A jelenlegi intéz- 

tékének 20 százalékos csökkenése mellett a 
GDP-hez viszonyított beruházás is jelentő sen 
csökkent 30 százalékról 20 százalék alá) már 
nem elégséges a termelés szerény, de elfo-
gadható mértékű  növeléséhez. 

Az EU-tagországokban különböző  beru-
házási ösztönző ket (például adómentes be-
ruházási tartalék stb.) alkalmaznak. Rész-
ben ezáltal és a pótlást biztosító korszerű  
amortizációs rendszer következtében a nem-
zetgazdaság bruttó beruházásainak jelentő s 
(70-80) százalékát adómentes forrásból —
költségként elszámolható pénzekbő l — fe-
dezik. 

Nálunk ez az arány kisebb, mint -negyven 
százalék, ezért a magyar vállalatok verseny-
helyzete adópolitikai okokból )is kedvező tle-
nebb, mint az EU tagországoké. 

A beruházások ösztönzése érdekében ismé-
telten javasoljuk az adózatlan nyereség 20-
25 százalékát képező  „beruházási tartalék" 
rendszerének bevezetését. 

A beruházások növekedésének a másik 
jelentő s korlátja, hogy a jelenlegi amortizá-
ciós rendszer nem biztosítja az elavult esz-
közök pótlását. A tartós infláció mindenkép-
pen igényli a tárgyi eszközök pótlásának ke-
zelését, az amortizációs kulcsok valorizá-
lását.' 

A versenyképes, modern gazdaság szilárd 
bázisát jelent ő  kis- és középvállalkozói kör 
forrásellátottsága is 'alacsony. Az innovációt 
megvalósító vállalkozásoknak — a m ű ködé-
sük bizonyos szakaszában — nem hitelre és 
ezáltal adósságra, hanem tő kére van szüksé-
gük. Ezért van, hogy jelentő sége a „résztve-
vő  tő kével" való finanszírozásnak, a kocká-
zati tő ke befektetési lehető ség megterem-
tésének, melynek keretében a hagyomá-
nyos hitelezési ügyletekhez kapcsolódó koc-
kázatoktól minő ségileg különböző , más —
tudatosan vállalt— kockázati elemek m ű köd-
nek. 

A Szövetség véleménye szerint a kockázati 
tő ke finanszírozás mint egy alternatív finanszím-
zási forma, a pénzügyi infrastruktúra szerves ré-
szeként akkor mű ködhet hatékonyan, ha megfe-
lelő  forrásellátottság, preferenciális szabályozás 
és törvényi háttér támogatja. 

Összességében azt javasoljuk, hogy a kor-
mány a tudományt, a mű szaki fejlesztést, és 
a felső oktatást kezelje stratégiai ágazatként, 
biztosítva ezzel a gazdaságnövekedés bein-
dulását, a modernizádiós program megvaló-
sítását. 

Az MTA Közgyű lésének határozata 
alapján az AKT által elindított kutatóin-
tézeti felmérés a tervezettnél lassabban 
folyik. A folyamat önfelmérés és önérté-
kelés jellege, a független értékelő  szerve-
zet hiánya, a résztvevő k sokirányú érde-
kei és a szokatlan súlyú feladat együtte-
sen sok vitát gerjesztett, első sorban a tu-
dománytestületi kuratóriumokban. A ku-
ratóriumok tapasztalatai alapján egyértel-
mű en megállapítható, hogy az önértéke-
lés nem lehet alapja a tudományterület 
sajátosságait figyelembe vevő  objektív ér-
tékelésnek. 

A felmérés számos fontos eredménnyel 
'járt. Az összegyű jtött információk alap-
ján átfogó és értékelhető  képet kaptunk 
mind a természettudományi, mind pe-
dig a társadalomtudományi intézetek 
eredményeirő l. Az információk alkalma-
sak arra, hogy megfelelő  elemzéssel ki-
mutathatók legyenek azok a területek, 
ahol a teljesítmények elmaradnak a kí-
vánatostól. 

Az AKT felelő ssége és hatásköre a fel-
mérés elvi részletéinek meghatározása, az 
értékelés alapelveinek kidolgozása. Ezek 
alapján a részletes értékelés a kuratóriu-
mok feladata. A kuratóriumok vállalt 
kötelezettsége a részletekbe menő , tény-
leges információkon alapuló komoly érté-
kelés és annak alapján valós különbsé-
gek feltárása. 

I. Az intézetekben folyó 
szakmai tevékenység 
osztályozása 

Az értékelhető  bizottságok, a tudomány-
területi kuratóriumok vitái és a részben 
tisztított adatok áttekintése alapján úgy 
tű nik, hogy az MTA kutatóintézeteiben 
folyó tevékenység három csoportba oszt-
ható, és csak e tevékenységcsoportokon 
belül lehetséges a teljesítmények össze-
hasonlítása. Ezek a következő képpen jel-
lemezhető k: 

Tudományos kutatás, amelynek ered-
ménye alapvető en, publik4F4 formájá- 

ban jelenik meg („publikációorientált 
tevékenység"). 

Feladatorientált (alkalmazott) kutatás, 
fejlesztés, amelyet jelentő s részben meg-
rendelésekre végeznek, vagy amelynek 
eredményeit piaci viszonyok között érté-
kesítik. Ide sorolható a társadalomtudo-
mányok területén minden olyan felkérés-
re végzett kutatás, illetve tanulmány ké-
szítése, amely konkrét hazai problémák 
vizsgálatára irányul, és amelynek költsé-
geit a megbízó fedezi. 

A fenti két csoportba nem sorolható 
olyan egyéb, a kutatóhelyen mű velt tudo-
mányterülethez tartozó szakértelmet meg-
kívánó tevékenység, amely a hazai kultu-
rális élet számára nélkülözhetetlen (pél-
dául az úgynevezett „nemzeti tudomá-
nyok" területén folyó kutatás, vagy hazai, 
nemzeti értékek feltárása és megő rzése). 
Egyes kutatóintézeteknél az alapkutatás 
mellett nem elhanyagolható mértékben 
más tevékenység is folyik, mint például 
hatósági feladatok ellátása, valamint olyan, 
az intézet szakmai profiljához szorosan 
kapcsolódó szolgáltatás, esetleg tanács-
adás, amelyet az ország gazdasági vagy 
szellemi élete igényel. 

A három alapvető  szakmai azonosítása 
nem tartalmaz értékítéletet: mindegyik te-
vékenységnek helye van az MTA kutató-
hálózatának intézményeiben, és azok rész-
arányát a teljes tevékenységében az MTA 
vezetése állapítja meg az intézet feladata-
inak kijelölésekor, az akadémiai törvény 
szellemének megfelelő en. 

II. Az értékelésre alkalmas 
módszerek 

A tudományos teljesítmény értékelésé-
nek jelentő s szakirodalma van mind kül-
földön, mind pedig hazánkban. A publi-
káció orientált kutatás értékelésénél úgy-
nevezett „kemény"tudományok esetén a 
tudománymetriai módszerek használata 
terjedt el széles körben. E módszerek al-
kalmazásának alapvető  feltétele megfele 

„(fqlytatcís a 3. oldalötid 

ményhálózat értékeire támaszkodva elő  kell 
segíteni egy, a majdani piacgazdaság körül-
ményei között is hatékonyan mű ködő  alap-, 
alkalmazásorientált, valamint technológiaori-
entált kutatásokat és fejlesztéseket végző  — 
t-xt a diffúziót is biztosító — tudományos 
és felső oktatási rendszer létrehozását és m ű -
ködését. 

Az egységet képező  tudomány, felső oktatás 
m ű szaki fejlesztése és innováció irányítása, 
koordinációja, finanszírozása, ezen területek 
érdekérvényesítése — integrált kormányza-
ti szerv létrehozását és felelő s állami vezető  
megbízását igényli. 

Ki kell alakítani a tudomány, a kutatás-
fejlesztés stabilis közvetlen és közvetett 
támogatási rendszerét. Ennek részeként a 
ráfordítások reálértékének növelése mellett 
— a fejlett országokhoz hasonlóan — adó-
kedvezményekkel, kockázati tő kealapok, in-
novációs parkók, innovációs centrumok lét-
rehozásával kell elő segíteni a kutatási ered-
mények minél nagyobb hatásfokkal történő  
hasznosulását. 

A stratégiai célkit ű zések megvalósítását 
a hazai tudományos intézetek, tervező  vál-
lalatok, fejlesztő  vállalkozások szakmai és 
munkaadói érdekvédelmi szervezete, a —
több mint 250 intézményt tömörít ő  —
Magyar Innovációs Szövetség támogatja és 
segíti. 

A Szövetség támogatja továbbá az infláció 
mértékének csökkentését és a gazdaság nö-
vekedését célzó törekvéseket, amely célokat 
azonban — a szervezet véleménye szerint —
döntő en a mű szaki fejlő dés gyorsításával, a 
mű szaki fejlesztés, illetve az innováció erő -
teljes támogatásával lehet elérni. 

A gondot az okozza, hogy jelenleg az adó-
politikai intézkedési javaslatok között a ter-
melő -felhalmozás és az ezt elő segítő  mű szaki 
fejlesztés, illetve innováció ösztönzése még 
nem szerepel. Bár Szövetségünk javaslatára 
az 1997. évi adótörvény- tervezetek már 
tartalmaznak egy óriási jelentő ségű  elő re-
lépést, nevezetesen, hogy a K+F ráfordítá-
sok 20 százalékkal növelt összegét az adó-
alapból le lehet írni, jelentő sen ösztönözve 
ezzel a vállalkozások K+F tevékenységének 
fejlesztését. 

Részben az infláció, részben az amortizá-
ciós rendszer korszerű tlensége miatt a nem-
zetgazdaságban jelentő s a vagyonvesztés (fel-
mérések szerint évi 90 milliárd forint), ezért 
az alacsony bruttó beruházás (a GDP rcáMr- , 	I ,• 
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Kormányrendelet 
a kutatóintézetekrő l 
Mit sikerült és mit nem 
sikerült elérni? 

A TUDOSZ legfontosabb célja az volt, 
hogy a felső oktatásban és a kutatóintéze-
tekben dolgozók (diplomások és segítő ik) 
besorolása és pótlékrendszere összhang-
ban legyen, a két terület „átjárható" le-
gyen. Elképzeléseinket a tárgyalások so-
rán a minisztériumok és a szakszerveze-
tek egyaránt támogatták, eredményeink 
az ő  segítségüknek is köszönhető . 

1. A tudományos fokozatot szerzett kol-
légák nem automatikusan, hanem intéze-
ti minő sítés alapján nevezhető k ki tudo-
mányos fő munkatárssá. 

2. A nem kutatói munkakörben foglal-
koztatottakat a felső oktatásban érvényes 
miniszteri rendelet (4/1997.(I. 31.) MKM 
r.) I. II. melléklete szerint kell besorolni. 

3. Intézeti szenior címet kell adomá-
nyozni azoknak a tudományos vezető knek, 
akik tudományos fő munkatárs besorolású-
ak, és legalább 10-évig tudományos veze-
tő k voltak. 

4. A kormányrendelet a tudományos 
munkakörbe soroltaknak további pótlé-
kok adását teszi lehető vé, de míg a felső -
oktatásban ezek kötelező en adandó pót-
lékok, addig a kutatóintézetekben csak 
adható pótlékok lettek információink sze-
rint a PM döntésére. A fenti javaslatok a 
szakszervezetek egyeztetett.álláspontjaként 
kerültek be a kutatóintézetekrő l szóló 17/ 
1997. (I. 31.) számú kormányrendeletbe, 
amelyhez készített akadémiai javaslatban 
nem szerepeltek. 

Széchenyi Professzori 
Ösztöndíj 

A felső oktatási törvény megteremtette 
annak lehető ségét, hogy évente 500, 55 
évnél nem idő sebb oktató ösztöndíjban 
részesüljön azért, hogy „alkotóerejét va-
lamely felső oktatási intézményben végzett  

kiváló oktatói és tudományos kutatói tel-
jesítménye fenntartására illetve fokozásá-
ra fordíthassa". 

Az ösztöndíj 4 évre szól, és mértéke a 
mindenkori minimálbér ötszöröse, ez év-
ben 85 000 Ft. 

Az ösztöndíjat pályázat útján lehet el-
nyerni, amelyet tudományos fokozattal 
rendelkező  felső oktatási intézményben 
oktatók, valamint a Magyar Tudományos 
Akadémia által a felső oktatási intézmény-
hez helyezett kutatóhely kutatói adhattak 
be február 10-ig. A pályázatokat a Mű ve-
lő dési és Közoktatási Miniszter által ki-
nevezett 11 fő s kuratórium bírálja el. (MK. 
1996/110.) 

Finn szeminárium 
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörü-

lés és a fő iskolai és egyetemi végzettségű -
eket tömörítő  finn szakszervezeti konföde-
ráció, az AKAVA szakértő i háromnapos 
közös. szemináriumon vettek részt Salgó-
tarjánban, az ENSZ Munkaügyi Szerveze-
tének, az ILO-nak támogatásával. 

A finn kollégák bemutatták a szakszer-
vezeti munkanélküli-pénztárat, amelybe 
az állam 90 százalékot, a tagok 10 száza-
lékot fizetnek be, és amelybő l a szak-
szervezeti tagok munkanélküliség esetén 
a bérük 60 százalékának megfelelő  'se-
gélyt kapnak. 

(A munkavállalók 80-85 százaléka 
szakszervezeti tag Finnországban.) 

Bemutatták azt a folyamatot, amely az 
Európai Unióhoz való csatlakozáshoz ve-
zetett, milyen sajátos, értelmiségi szem-
pontokat tartottak fontosnak a csatlako-
zás során, milyen elő nyöket, milyen hát-
rányokat jelentett számukra a tagság. 
Külön érdekes volt hallani, hogy az észa-
ki országok összehangolt fellépésükkel ho-
gyan készítik elő  az Európai Unió bizott-
ságaiban, országaikat segítő  döntések 
meghozatalát. 

A szeminárium eredményességét elő -
segítette, hogy finn barátaink segíteni, és 
megbeszélni és nem  oktatni jöttek, az 
Autonóm-SZEF-ESZT tulajdonú Hotel 

Strand pedig kiváló feltételeket biztosí-
tott számunkra. 

Felső oktatási pályázatok 
A Mű velő dési és Közoktatási Minisz-
térium a tavaly módosított felső oktatá-
si törvény alapján programfinanszíro-
zási, valamint tankönyv- és 
könyvtártámogatási pályázatokat hir-
detett március 10-i érkezési határidő -
vel. A programfinanszírozási pályáza-
tokra ez évben összesen 1.45 milliárd 
forint áll rendelkezésre. 

A tárca a programfinanszírozási pályá-
zat meghirdetésével olyan tervek megva-
lósításához nyújt támogatást, amelyek —
többek között — hozzájárulnak a felső -
oktatás egészének korszerű sítéséhez, a 
képzési szakok fejlesztéséhez, új szakok 
indításához, a kiemelkedő  képességű  hall-
gatók támogatásához. A pályázaton azok 
az állami és államilag elismert nem álla-
mi felső oktatási intézmények vehetnek 
részt, amelyek tanszékei, intézetei és más 
oktatási szervezeti egységei az említett 
részprogramokban kiérlelt tervekkel, il-
letve programokkal rendelkeznek. Felhív-
ta a figyelmet arra is, hogy a pályázatokat 
a felső oktatási intézményeknek összegyű jt-
ve, és csak személyesen március 10-én 
13 önig lehet benyújtaniuk. 

A Tankönyv- és Könyvtártámogatási 
Kuratórium elnöke szerint a pályázatok 
célja a felső oktatásban széles körben hasz-
nált új alaptankönyvek, szakmai- és tu-
dományos könyvek, szótárak, lexikonok, 
elektronikus oktatási lehető ségek, segéd-
anyagok elalításának, illetve kiadásá-
nak, továbbá a felső oktatási könyvtárak-
nak a támogatása. 

Az elbírálás során elő nyt élveznek töb-
bek között a magasabb saját finanszíro-
zási részt vállalók, illetve egyéb forrásból 
is nagyobb pénzügyi hozzájárulással ren-
delkező  kiadók, valamint a sikeres kül-
földi alaptankönyvek és elektronikus is-
merethordozók fordítására, továbbá a hi-
ánypótló tankönyvek megjelentetésére vo-
natkozó pályázatok. 



Haditudósítás 
Kuti László öt esztendeje vesz részt az — Értelmiségi Szakszerve-
zeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető  Tanács (ÉT) 
munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen 
(hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejérő l". 

„... Jövő re, folytatiuk ..." fejeztem be haditudósításomat az elő ző  év utolsó Érdek-
egyeztető  Tanács (ET) ülésérő l, s január 17-én folytattuk is a munkát. Méghozzá 
majdnem ott, ahol azt tavaly abbahagytuk. Ugyanis az év első  ülésének a témája az 
idei bérajánlások mértéke volt. Mielő tt azonban elkezdtünk volna tárgyalni a mun-
kavállalói oldal képviselő je (ekkor már a soros elnöki tisztet átvette tő lünk a Liga) 
bejelentette, hogy a Munkástanácsok is elfogadták, és aláírták az oldal új ügyrendjét. 
Visszaállt tehát ezzel az eredeti „rend", azaz ismét hat szakszervezeti konföderáció 
képviselő i ülnek egymás mellett az oldalon (gondolom, egyesek ő szinte bánatára). 

Ezek után azt gondolhatná az ember, hogy viszonylag könnyű  dolgunk volt, hiszen 
az elő ző  év végén már mindenrő l megegyeztünk, s mostanra csak ez az apró kérdés 
maradt. No de nem így történt, hiszen nemcsak a számokról kellett megegyeznünk, 
hanem bizonyos garanciákról is. Es errő l is eléggé eltérő  volt a partnerek véleménye. 
Munkálkodásunkat végül siker koronázta, mert sikerült elfogadni, hogy a verseny-
szférában az éves bruttó átlagkereset emelkedésének átlagos mértéke 17,5 százalék 
legyen (a költségvetési szférában a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető  Taná-
csa (KIÉT) megállapodás szerint ez a szám 17 százalék, ami még gondot okozhat, 
de erre késő bb visszatérek), az emelkedés minimális mértéke 14 százalék, maximá-
lis mértéke pedig 22 százalék. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy ezek csak aján-
lások, s a helyi bértárgyalásokon kell elérni, hogy a tényleges keresetnövekedés 
minél nagyobb mértékű  legyen. Egyetértettünk továbbá abban is, hogy a bérajánlás 
egyik fontos célja annak elérése, hogy a versenyszférában dolgozók reálkeresete 
ebben az esztendő ben tovább ne romoljon. Ennek érdekében elhatároztuk: az év 
során kétszer, májusban és augusztusban áttekintjük a bérajánlások teljesülését és 
az infláció alakulását, majd a reálkeresetek változását, és ha szükséges, további 
tárgyalásokat kezdünk az ajánlás módosítására. 

A SZEF képviselő jével konzultálva úgy döntöttünk, hogy nem akadályozzuk 
meg a megállapodást, de szóvá tesszük, hogy a KIÉT ülésén született megálla-
podás csak 17 százalékos növekedésrő l szól. Javasljuk, hogy a KIÉT-ben kez-
dő djenek tárgyalások a helyzet értékelésére és az azonos arányú bérnövekedés 
problémájának feloldására. 

A szóban forgó fél százalék differencia ugyanis sokkal többet jelent, mint egy 
szerény mértékű  különbség a két szféra között, természetesen megint a költség-
vetésiek hátrányára: Ez kifejezi ugyanis bérmegállapodási rendszerünk összes 
hiányosságát. Igaza van azoknak a kollégáknak, akik azt mondják, hogy nem 
szabad a KIÉT-ben megállapodnunk addig, amíg a versenyszféra bérajánlásai ki 
nem alakulnak, mert az hátrányosan érinti a tárgyalásokat. De nekik viszont azt 

kell tudomásul venniük, hogy a költségvetés tárgyalása és elfogadása határidő -
höz van kötve, és nekünk addig kell megállapodásra jutnunk, amíg még érdem-
ben tudjuk befolyásolni a parlamentet, azaz a döntést a költségvetésrő l. Az 
egyetlen megöldás csak az lehet, ha elő bbre hozzuk a következő  évi bértárgya-
lásokat, s november végéig, legkéső bb december elejéig megállapodunk a kö-
vetkező  évi minimálbérekrő l, illetve a bérajánlásokról. Igy a versenyszféra 
tárgyalásai segítenék a költségvetési szféra bértárgyalásait, s nem a KIÉT-
megállapodás akadályozná a kedvező bb mértékű  bérajánlás elfogadását. 

A következő  ülés február 4-én volt, szintén egy napirendi ponttal. A kormány 
nyugdíjrendszerrő l készült javaslatát ekkor tárgyaltuk meg. A hosszú elő zményekkel 
rendelkező  óriási témakört nem kívántuk egy tárgyalási menetben elintézni (szeren-
csére, mint kiderült, partnereink sem). Gondot okozott viszont továbbra az is, hogy 
még a szakszervezetek között sincs teljes egyetértés a nyugdíjreformmal kapcsolat-
ban. Bár abban egyetértünk, hogy a kormány javaslatát „egy az egyben" nem 
fogadjuk el, s meg kell vizsgálni az alternatív javaslatokat, így az önkormányzat 
javaslatát is (ami egyébként az FSZT szakértő i szerint sokkal jobb). 

A témakör súlya ellenére azért most is voltak napirend elő tti hozzászólások. 
A munkáltatók jelezték, hogy az egészségbiztosításról szintén tárgyalni .kell az 
ÉT plénuma elő tt. Ebben mi is egyetértettünk, s a kormány képviselő je jelezte, 
hogy hamarosan erre is sor kerülhet. Ezek után a járulékreformmal kapcsolat-
ban tettek fel súlyos kérdéseket, melyekre a kormány megkísérelt válaszolni. A 
pénzügyminiszter kijelentette, hogy ne beszéljünk járulékrefomiról, csak né-
hány, a hiány csökkentése érdekében tett szükséges lépésrő l. Ezek után mi 
jeleztük, hogy gondok tapasztalhatók a kollektív szerző dések megkötésével s 
betartásával, különösen egyes külföldi tulajdonosok esetében, illetve hogy a 
kormány magatartása nem segíti a konfliktusok feloldását. A kormány képvise-
lő je visszautasította a párhuzamosítást, majd jelezte, hogy néhány nap múlva 
éppen e témában lesz egy tanáákozás (melyre egyébként már megkaptuk a 
meghívót), s ott „átbeszélhetjük a problémákat", keresve a megoldást. 

Elhárulván minden akadály a napirend elő l elkezdtük annak megtárgyalását. 
Mind a három oldal képviselő i elmondták elképzeléseiket, és aggodalmaikat a 
reformmal kapcsolatban, majd megállapodtunk abban, hogy ez a tárgyalás csak 
a nyitány volt. A késő bbiekben szakértő k tekintik át a bizottságokban a prob-
lémát, s a szakértő i tárgyalások összegzéseként tartunk egy következő  plenáris 
ülést, a megegyezés reményében. Az igazság az, hogy nem lehet a nyugdíjrend-
szer reformjáról elhamarkodottan dönteni, mivel annak legalább 50-60 évre lesz 
hatása. Errő l addig kell tárgyalni, amíg meg nem egyezünk, de tudomásul kell 
azért venni a parlamenti mentrend. sürgetését is. Két tárgyalási kör után a 
pénzügyminiszter jelezte, hogy neki 12-kor el kell mennie, de azért tárgyaljunk 
csak nyugodtan, hiszen a kormány egyéb képviselő i jelen vannak. Mi a mun-
káltatókkal egyetértésben azonban úgy döntöttünk, hogy úgyis megbeszéltünk 
minden lényeges dolgot, tehát jobban járunk ha mi is elmegyünk. Igy tettünk, 
s ennek mindenki örült mert nyertünk egy szabad délutánt. 

Q-ti 
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lő  és megbízható adatbázis léte, valamint 
olyan mutatók használata, amelyek az 
értékelés alapvető  céljaihoz illeszkedő  in-
formációtartalommal rendelkeznek. 

A társadalomtudományok között van-
nak olyan szakterületek, ahol ez a mód-
szer több okból nem alkalmazható. Ilyen-
kor értelemszerű en és szükségképpen a 
„peer review" veszi át a kvantifikálható 
eredményéhez vezető  módszerek helyét. 

A feladatorientált kutatások esetén a 
döntő  mérce a megvalósult fejlesztések, 
értékesített eredmények, szabadalmak és 
megrendelt tanulmányok pénzbeli érté-
ke, valamint az ilyen tevékenység végzé-
sére elnyert pályázatok teljes összege. 

A harmadik csoportba tartozó tevékeny-
ségek értékelését minden intézetnél saját 
szakterületén belül, a képviselt értékek 
alapján egyedileg célszerű  végezni, en-
nek alapvető  módszere a „pree view". 

III. Összehasonlíthatóság, 
a fajlagos mutatók kérdése 

A tudományos tevékenység sokrétű sé-
ge miatt nem triviális kérdés, hogyan 
mérhető  össze az egyes intézetek ered-
ményessége. Nyilvánvaló, hogy értelmes 
összehasonlítás legfeljebb azonos tevé-
kenységcsoportokon belül végezhető , de 
ott is lényeges különbségek lehetnek az 
alkalmazott módszerek terén. Amennyi-
ben az értékelés a tudománymetria mód-
szereinek alkalmazásával történik (például 
idézettség-vizsgálat), elvben akár külön-
böző  tudományterületek is összemérhe-
tő k, azonban az alkalmazott mutatókat fel-
tétlenül „nominálni" kell, azaz figyelem-
be kell venni a szű kebb tudományterület 
publikációs és idézési szokásait. 

Tekintettel arra, hogy lényeges különb-
ségek vannak egyes tudományok, illetve 
szakterületek mű ködési és infrakstruktu-
rális viszonyai között, fajlagos (kutatólét-
számra vetített) mutatók használata az 
összehasonlítást erő sen torzíthatja, vagy 
esetenként teljesen hamis képet adhat, 
ezért alkalmazásánál rendkívüli óvatos-
ság ajánlott. 

Az MTA kutatóhálózatában szinte nincs 
iilran intézet, ahol ne folyna többféle te-
vékenység, ezért elkerülhetetlen, hogy az 
értékelés szolgáltatta információt komp-
lex módon, többfajta szempont, illetve 
mutató alapján kell értékelni. 

Mivel nem minden jellemző , illetve 
mutató kvantifikálható, de elvben mind-
egyik esetében alkalmazható az ordinális 
vagy rangskála, ezért minden jellemző re 
négyfokozatú skálát kellene bevezetni (ki- 

váló, átlagos, megfelelő , gyenge), az egyes 
jellemző ket fontosságuk alapján kellene 
súlyozni, és az összegzett rangsor alapján 
az intézetek csoportonként 3 fokozatú ská-
lán (kiváló, átlagos, megfelelő ) értékelhe-
tő k. Az egyes skálákhoz használt súlyfak-
torok tartományainak megállapítása az 
AKT feladata, a kuratóriumok a tartomá-
nyon belül a tudományterület sajátossá-
gainak megfelelő en alakítják ki saját ér-
tékelési rendjüket. 

A skálákon az átlagos fokozat meghatá-
rozása úgy történhet, hogy a legtöbb in-
tézet az átlagos tartományba kerüljön, a 
másik két tartományba összesen 20-40 
százalék tartották. Ha n> =10, akkor a 
számtani közép ± standard deviáció al-
kalmazható az átlagos tartomány megha-
tározására. 

A különböző  jellemző k nem egyértel-
mű ek, ezért több tényező  együttes figye-
lembevétele esetén elkerülhetetlen a (va-
lamilyen) súlyozás. Az az igény, hogy ne 
súlyozzunk, nem más, mint minden mu-
tató egyforma súllyal való alkalmazása. 
Minden több mutató szerinti értékelésben 
(esetleg rejtett szándékkal) benne van a 
súlyozás. Irreleváns mutató bevonása nyil-
vánvalóan rontja az értékelés minőségét. 

A „hiteles" adatokkal csak a kuratóri-
umok elemző  bizottságai rendelkeznek. 
A nyers, részleteiben nem ellenő rzött 
adatok nem használhatók nyilvánosság 
számára készült kimutatások, összehason-
lítások készítésére. 

A fenti alapelvek figyelembevételével 
az intézetek teljesítménye értékelésére 
használt pontos módszer(eke)t az illeté-
kes tudományterületi kuratóriumnak kell 
megválasztania. (Mivel azonban a tudo-
mány egységes és oszthatatlan, elvárható, 
hogy a különböző  módszerekkel végzett 
értékelés minden intézet esetében azonos 
tudományos értékrenden alapuljon.) 

IV. A tudományos 
publikációs tevékenység 

Az alapkutatási teljesítményt leginkább 
jellemző  mutatók: 

a publikációs produktivitás 
a publikációs stratégia 
a publikációk által kiváltott nemzetkö-

zi (hazai) visszhang. 
A publikációs produktivitás (az összes 

publikációk száma) tudományterületen-
ként változik, valamint a rendkívül kü-
lönböző  anyagi feltételek miatt nemzet-
közi mércével mérhető . A produktivitás 
alapján ezért értelemszerű en a különböző  
szakterületek nem hasonlíthatók össze. 

A publikációs stratégia vizsgálata igen 
hasznos információt nyújt az alapkutatás 
színvonalának értékelésére. Ha a publi-
kációk jelentő s része másod- vagy har-
madrangú folyóiratokban, nem referált 
konferencia-közleményekben jelenik meg, 
ez a tény arra utal, hogy a kutatók mun-
kájukat nem kívánják kitenni független 
szakmai bírálatnak. 

A kutatási eredmények értéke és a ki-
váltott nemzetközi visszhang, azaz a pub-
likációk idézettsége között szintén bizo-
nyított korreláció áll fenn. Ha egy közle-
mény hosszú távon egyetlen idézetet sem 
vált ki („néma publikáció", ez egyértel-
mű  jele annak, hogy a közleményben 
ismertetett kutatások a tudományterület 
számára értéket nem hordoznak, és a túl-
nyomóan idézetlen közleményeket publi-
káló intézet kutatómunkája valójában lát-
szattevékenység. Egy kutatótevékenységet 
végző  közösség, csoport vagy intézet ered-
ményességének objektív mértéke tehát a 
publikációk átlagos idézettsége, a tudo-
mányterületre jellemző  átlagos értékek-
kel megfelelő en normálva. 

Az alapkutatási tevékenység értékelé-
sénél csak eredeti és szakmai folyóira-
tokban megjelent publikációkat, tudomá-
nyos szakkönyvet, könyvrészletet és tér-
képet lehet figyelembe venni. Publicisz-
tikai jellegű  írások, valamint tudományos 
ismeretterjesztő  munkák felsorolása tudo-
mányos teljesítményként nem fér össze 
az akadémiai kutatóintézetek hosszas 
munkával kivívott szakmai tekintélyével. 
Bár színvonalas tudományos ismeretter-
jesztő  munkára feltétlenül szükség van, 
ezek publikálása a kutatók egyéni elha-
tározásának kérdése. 

A publikációs stratégia és a publikáci-
ók által kiváltott hatás értékelése nyil-
vánvalóan lényegesen különbözik az egyes 
tudományterületeken. A „kemény" tudo-
mányok esetében az értékelés kvantifikál-
ható: a publikációs stratégia alkalmas 
mérő száma lehet például az SCI publiká-
ciók összimpaktja, az egy publikációra 
vetített átlagos folyóirat impakt, súlyozva 
az intézeti tudományos profilnak megfe-
lelő  tudományterületi élvonali impakt át-
lagával, míg a kiváltott nemzetközi vissz-
hangot a tudományterületre normáit idé-
zettség mérheti. 

Azokon a területeken, ahol az értéke-
lés módszere a peer review, kvantifikálás 
helyett egy négyfokozatú skála használ-
ható az értékelésre. 

Fontos azonban, hogy minden tudo-
mányterület, függetlenül az értékelésre  

használt módszertő l, tételesen minő sítse 
intézeteiben a tudományos publikációs 
tevékenység produktivitását, publikációs 
stratégiáját, valamint a publikáció minő -
ségével erő sen korreláló kiváltott nemzet-
közi — hazai visszhangot. 

A tudományos kutatás értékelésének 
egy független és kiegészítő  mérő száma 
lehet még az alapkutatási pályázatokon 
elnyert, egy fő re eső  összes anyagi támo-
gatás. 

V. Feladatorientált kutatás, 
fejlesztés 

A feladatorientált kutatások esetén az 
eredményesség számszerű  mértéke a meg-
valósult fejlesztések, értékesített eredmé-
nyek, szabadalmak és megrendelt tanul-
mányok pénzbeli értéke, valamint az ilyen 
tevékenység végzésére elnyert pályázatok 
teljes összege lehet. Sok esetben ez a ku-
tatási tevékenység nehezen választható el 
a publikáció-orientált tudományos kuta-
tástól és az eredmények a pénzbevétel 
mellett tudományos publikáció formájá-
ban is megjelennek. Ilyen esetben a tel-
jesítmény teljesen indokolatlan, kétszer 
kerül elismerésre, mindkét fajta tevékeny-
ségcsoportban. 

VI. Egyéb tudományos tevé-
kenység értékelése 

Az ebbe a csoportba tartozó tevékeny-
ség szintén nem különíthető  el egyértel-
mű en sem az alapkutatástól, sem pedig a 
feladatorientált kutatástól. Ez utóbbinál sok 
esetben elő fordul, hogy az anyagi haszon 
nem a tevékenységet végző  intézménynél, 
hanem a gazdaság egyes ágazataiban je-
lentkezik, ezért nem értékelhető  automa-
tikusan a bevétel alapján. A „nemzeti 
tudományok" mű velése, fő leg a társada-
lomtudományok területén szintén alapku-
tatásnak minő síthető , azzal a hátrányos 
megkülönböztetéssel, hogy a témaválasz-
tás miatt az esetleges publikációk vagy csak 
egy szű k fórumon kaphatnak nyilvánossá-
got vagy pedig az irántuk megnyilvánuló 
érdeklő dés igen korlátozott. 

Az egyéb tevékenység szintén csak egye-
dileg értékelhető  a peer review módszer 
alkalmazásával. Amennyiben ezt a tevé-
kenységet külső  forrásokból támogatják, a 
költségek arányában e tevékenységhez 
rendelt kutatólétszámmal csökkenthető  az 
MTA költségvetési támogatással és az alap-
kutatási pályázati pénzekkel fenntartott 
alapkutató kutatólétszám. Az alapkutatási 
tevékenységet az ily módon nyert effektív 
kutató létszános kell vetíteni. 

VII. Az intézet mint 
tudományos mű hely 

Az akadémiai intézetek létrejöttének 
egyik oka mű ködésük egyik alapfunkci-
ója, hogy nem csupán kiváló egyéni ku-
tatók laza konglomerátumai, hanem olyan 
intézmények, melyek teammunkák szá-
mára adnak teret és munkalehető séget. 
A társadalomtudományi kutatók javasla-
ta szerint az értékelésben kiemelt szere-
pet kell kapnia a mű helymunkák pro-
duktivitásának és az azokban létrejött 
kutatásoknak. E terület értékelésénél a 
következő  skálát javasolják: 

Az intézetben a mű helymunkák kiemel-
kedő  szerepet töltenek be. 

Az intézetben a mű helymunkák jelen-
tő s szerepet töltenek be. 

Az intézetben vannak, de nem kiemel-
kedő  szerepkörben mű helyek, illetve 
teammunkák. 

Az intézetben nincsenek mű helyek, 
munkacsoportok. 

A „kemény" tudományoknál a tudo-
mányos mű hely szerepe a publikációs 
tevékenység tudománymetriai mutatóinak 
értékében realizálódik, külön figyelem-
bevételére, illetve értékelésére nincs 
szükség. Mindazonáltal a három fő  tevé-
kenységcsoport mellett a kiegészítő  te-, 
vékenységek — szükségképpen nem 
kvantifikálható — értékelésének módját 
és az alaptevékenységekhez viszonyított 
súlyát a tudományterületi kuratóriumok-
nak a feladata kimunkálni. 

VIII. Oktatási tevékenység 
Sokan felvetették, hogy az akadémia 

kutatói által végzett oktatómunkát érté-
kelni kell, bár nem tartozik szervesen a 
fentiekben felsorolt tevékenységi csoport 
egyikébe sem. 

Nem vitatható, hogy az akadémiai ku-
tatóintézetek felelő ssége és kötelessége a 
színvonalas felső oktatásban való részvé-
tel is. Ez akkor igazán érdemi, ha az 
intézet kutatói olyan speciális szakérte-
lemmel, természettudományok esetén 
egyedi berendezésekkel és kísérleti tech-
nikával rendelkeznek, amely nélkülözhe-
tetlen a felső oktatás számára. Ez a körül-
mény szükségképpen a posztgraduális 
képzésben való részvétel fontosságát emeli 
ki első sorban. 

Az oktatási tevékenység értékelésére a 
szakterületenkénti optimális megoldás ki-
munkálása a szakterületi kuratóriumok 
feladata. 

IX. Részvétel a nemzetközi 
és hazai tudományos 
közéletben 

A társadalomtudomány részérő l felme-
rült az igény arra, hogy értékelésre kerül-
jön a nemzetközi és hazai tudományos 
közéletbe való bekapcsolódás is. Az érté-
keléshez mindkét \esetben négy fokozatú 
skála ajánlott, és a következő  területeken 
szükséges értékelni a tevékenység inten-
zitását: 

A nemzetközi tudományos életben való 
részvétel: 

— nemzetközi kiadványokban való 
megjelent munkák 

— nemzetközi kutatásokban való rész-
vétel 

— nemzetközi munkacsoportokban 
közös kutatás 

— nemzetközi tudományos társaságok 
munkájában való meghívásos részvétel 

— nemzetközi konferenciákon való 
aktív részvétel. 

Az intézet képviselete a hazai tudo-
mányos életben: 

Az Állandó Kutatásértékelő  Bizott-
ságban kialakított vélemény szerint 
ezek a jellemző k ugyan fontosak egy 
intézetrő l kialakított szakmai véle-
ménynél, szerepük a kutatási eredmé-
nyességhez mérten mégiscsak másod-
lagos. 

A nemzetközi szakmai közéletben 
csak színvonalas kutatásokat folytató 
intézetnek van helye. E feltétel telje-
sülése szükségszerű en maga után von-
ja a nemzetközi szervezetekben, kuta-
tócsoportokban; illetve nemzetközi 
szakmai projektekben való részvétel és 
képviselet lehető ségét. Megfordítva ez 
nem áll fenn, bizonyos nemzetközi 
közéleti tevékenység lehet ő sége kizá-
rólag tudomány-politikai illetve regio-
nális politikai megfontolások eredmé-
nye lehet, amelyet szigorúan el kell 
különíteni a szakmai tevékenység el-
ismerését ő l. 



7.; 	 

Pro Renovanda Cultura Hungarie Alapítvány 

Díjazottak 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a tudomány, az oktatás és a kultúra kimagasló személyiségeit részesítette 
díjban a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány. 

Alapítványi fő díj: 
Kosáry Domokos akadémikus, a történettudományok te-

rén elért kiemelkedő  munkásságáért, tudományszervező  
tevékenységéért. 

Pázmány Péter-díj: 
Berényi Dénes akadémikus, atomfizikus, tudományos 

kutatási eredményeiért, szervező  és tudomány népszerű -
sítési tevékenységéért; 

Máriás Antal egyetemi tanár, eredményes, iskolaterem-
t ő  oktatási, kutatási tevékenységéért, a tudományos diák-
körök szervezésében végzett kiemelkedő  munkásságáért; 

Ritoók Zsigmond akadémikus, egyetemi tanár, sikeres 
ókortudományi kutatásaiért, oktató-nevelő  munkájáért; 

Simon Tibor egyetemi tanár, kiemelkedő  tudományos 
és oktatási tevékenységéért, a természetvédelem terén vég-
zett kutatási eredményeiért. 

Deák Ferenc-díj: (tudományos kutatás) 
Andorka Rudolf akadémikus, egyetemi tanár, a szoci-

ológiai tudományok terén elért oktatási és kutatási ered-
ményeiért; 

Hanák Péter akadémikus, egyetemi tanár, a szociál-
pszichológia és az oktatásszervezés terén elért kiemelke- 

dő  eredményeiért, új szemléletű  iskolateremtő , oktató mun-
kájáért. 

Trefort Ágoston-díj: (közoktatás) 
Bognár Anikó gimnáziumi tanár, a kéttannyelvű  oktatás 

meghonosításának és a vizsgakultúra fejlesztésének érde-
kében végzett munkájáért; 

Tóth Tiborné gimnáziumi igazgató, iskolaszervezési, ve-
zető i tevékenységéért. 

Kodály Zoltán-díj: (közmű velő dés) 
Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, a közép-európai iro-

dalommal, a nemzetiségekkel, kisebbségekkel kapcsola-
tos kutatási eredményeiért; 

Kovács Bálint nyugalmazott lelkész, tudományos kutató 
a népfő iskolai mozgalom szervezésében betöltött több év-
tizedes tevékenységéért; 

Mohayné Katanics Mária fő iskolai tanár, az ifjúság zenei 
nevelése terén végzett eredményes munkásságáért. 

Kemény Zsigmond-díj: (határon túli magya-
rok) 

Benkő  Samu, az MTA külső  tagja, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület elnöke, erdélyi mű velő déstörténeti kutatásaiért. 

szószóió 
A Tudományos Dolgozók 
Szakszervezetének lapja 

Felelő s szerkesztő : 
Dr. Dura László 

A Szószóló szerkesztő ségi 
tanácsadó testiiletének elnöke: 

Dr. Pomogáts Béla 
Kiadja: a TUDOSZ 

Felelő s kiadó: Dr. Révész Márta 
Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. 

Budapest, 97-3392 
Felelő s vezető : 

Lendvai Lászlóné 
megbízott vezérigazgató 
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OMFB- 
pályázatok '97 

Az 1997-re meghirdetett három pályá-
zat közül az első  beadási határideje már 
lejárt január 31-én, de mivel a második 
„futam" pályázatait április 30-ig, a har-
madikéit pedig. szeptember 15-ig lehet 
benyújtani, így talán nem felesleges ezek 
feltételeirő l némi tájékoztatást adni. 

A pályázati rendszer alapvető  célja, hogy 
állami eszközökkel is elő segítse az olyan 
fejlesztések megvalósítását, amelyek viszony-
lag gyorsan „hasznosulnak", másrészt pe-
dig magas technológiai szintet képviselnek. 
Bár a pályázat nem jelöl ki preferált tudo-
mányterületeket vagy gazdasági ágazatokat, 
mégis fontos szempont, hogy az adott tech- 
nológia révén javuljon a rjRZC1R 	verseny- 
képessége, a környezet állapota, a szolgál-
tatások minő sége, csökkenjen az energia-
felhasználás, illetve segítse elő  Magyaror-
szág csatlakozását az EU-hoz. A pályázatok 
elbírálásánál további elő nyt jelenthet, ha a 
pályázat céljának eléréséhez a pályázó több 
irányból is forrást tud bevonni, vagy ha 
valamely kutatóintézet, egyetem, valamint a 
megvalósító gazdasági vállalkozás, illetve 
egyéni vállalkozó együttesen pályáznak. 
Hangsúlyozottan kedvező nek, elő nyő snek te-
kinti a pályázat kiírója, ha a pályázatot vál-
lalkozói körbe tartozó pályázó nyújtja be 
egyetemi és/vagy kutatóintézeti együttmű -
ködő vel közös megvalósításra. 

A pályázatok értékelése többszintű . A füg-
getlen szakértő k és az érintett tárcák vélemé-
nyezése után egy szakértő i bizottság ningso-
tolja a pályázatokat, majd a Szakértő i Zsű ri 
javaslata alapján az OMFB elnöke dönt a 
támogatás odaítélésérő l. 

A pályázattal kapcsolatos részletekrő l az 
OMFB (117.5900), illetve egyes vidéki vá-
rosokban -az OMFB, a MTF-S7 illetve a 
Magyar Innovációs Szövetség megállapodása 
alapján- a Magyar Innovációs Szövetség re- 
gionális 	tudnak felvilágosítást adni. 
Ami pedig a pályázatok jogszabályi hátterét 
illeti, ez közelebbrő l is megismerhető  a Köz-
ronti Mű szaki Fejlesztési Alapprogramról szó-
ló 98/1996. (V11.10.) konuányrendeletbő l. 

A TUDOSZ ELLA és EMAIL számai 
ELLA: 2979 

EMAIL: h2979tud@ella.hu  

(Aki szegény, az a legszegényebb 

Leleményesség '97 
A túlélés technikája — átvészelni a szegénységet 

József Attila óta tudjuk, hogy aki szegény az a legszegényebb. A nagybetű vel 
írt Valóság már a költő i képzeletet is túlszárnyalta: aki szegény, az ma 
nemcsak a legszegényebb, hanem a legleleményesebb is. 

A mai átlagcsalád élethelyzetére a lassú, de folyamatos romlás jellemző  — ez 
derül ki a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gazdaságpolitikai tanszéke 
által kétezer háztartás helyzetérő l készült tanulmányból. A vizsgálatot készítő  Spéder 
Zsolt adjunktus a tapasztalatokról szólva elmondta: a megkérdezettek 25 százaléka 
a hónap végén rendszeresen kénytelen pénzt kölcsönkérni, hogy fenntarthassa ház-
tartását, 10 százalékának egyszerű en nem futja a lakbér, a fű tés, a villanyszámla 
kifizetésére, 12 százalékának pedig a hó végén élelmiszer-gondjai vannak. Jellemző  
adat, hogy az autósok 32 százaléka nem használja kocsiját, mert nincs pénze ben-
zinre, s a megkérdezettek 27 százaléka csupán a lakások egy részét fű ti. A nehezülő  
élethelyzetben a túléléshez legtöbben — alkalmazkodva a realitáshoz — visszafog-
ják igényeiket, az olcsóbb termékeket vásárolják, s fő ként faluhelyen a nagyobb 
mértékű  önellátásra rendezkednek be. 

A szegénység leginkább a sokgyermekes családokat sújtja. A csaknem 150 ezer 
tagot számláló Nagycsaládosok Országos Egyesülete naponta tucatnyi segélykérő  
levelet kap. Morvainé Bajai Zsuzsanna elnökhelyettes elmondta: a kéréseket a 150 
helyi szervezetnek továbbítják, s e központokban a különféle adományokból ruha,-
élelmiszerakciókat szerveznek. Ám a tagság is egyre leleményesebb, gyakran to-
vábbadják a kinő tt gyermekruhákat, megszervezik az iskolakönyvek cseréjét, fel-
ajánlják egymásnak a már nem használt járókákat, babakocsit, emeletes ágyat. 

E „népi jólétbő l" az önkormányzatok is kiveszik részüket, bár a hatósági találé-
konyság nem bizto, hogy találkozik a rászorulók közvetlen szükségleteivel. Komá-
rom-Esztergom megyében újabban az önkormányzatok nem pénzbeli támogatást 
adnak a rászorulóknak, hanem azoknak a cégeknek utalja át a megítélt összeget, 
amelynél közüzemi tartozása van a kérelmező nek. A megyeszékhelyen, Tatabányán 
ily módon a távfű tési díjat és a gyermekek óvodai, iskolai étkeztetésének költségét • 
vállalják. A távfű tési díjhátralék e városban meghaladja a százmillió forintot, noha 
1995-ben országos kezdeményezéssel, a Belügyminisztérium, a Héra-Alapítvány, az 
önkormányzat és a szolgáltató vállalat összefogásával több száz család adósságát 
rendezték. Sajnos, azóta ez a réteg a munkanélküliség és az elszegényedés miatt 
újratermelő dött. 

A családi költségvetés legnagyobb tétele az élelmiszer. E téren a túlélést szolgáló 
sajátos módszerek terjedtek el. Pécsett a tömbházakban a családok összefogtak az 
alapvető  élelmiszerek olcsóbb beszerzésére: egy-egy árengedményt kihasználva 

Pénzügyminisztériumi tájékoztató 

Átlagkeresetek költségvetési 
fejezetenként 

1997. 
javasolt 
létszám 

1997. 
javasolt 

elő irányzat 

1996. 
javasolt 

elő irányzat 

Országgyű lés 1 205 117 765 100 186 
Köztársasági Elnökség 47 117 839 93 780 

Alkotmánybíróság 118 115 841 98 957 
Országgyű lési Biztosok Hivatala 110 103 496 95 245 
Állami Számvevő szék 406 127 188 107 614 
Legfelső bb Bíróság 351 113 281 93 798 

Bíróságok 8 367 79 664 65 703 
MK Ügyészsége 2 810 112 617 91 341 
Miniszterelnökség 4 772 72 103 60 776 
Belügyminisztérium 61 287 60 833 51 061 

OTSH 1 305 55 891 44 358 

Földmű velésügyi Minisztérium 14 818 70 517 59 449 

Honvédelmi Minisztérium 39 506  62 113 50 922 

Igazságügyi Minisztérium 619 68 448 57 430 

IM Büntetésvégrehajtás 6 252 56 500 47 500 

Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium 3 415 119 804 97 205 

Környezetvédelmi 
és Területfejl. Min. 3 020 71 548 57 233 

Közl., Hírközlési 
és Vízügyi Min. 15 240 68 742 53 860 

Külügyminisztérium 1 555 310 670 248 749 

Munkaügyi Minisztérium 1 077 74 723 63 328 

Mű velő dési és Közoktatási 
Minisztérium 57 932 51 066 41 467 

Népjóléti Minisztérium 28 135 44 589 37 589 

Pénzügyminisztérium 1 352 120 852 93 573 

APEH 9 300 91 821 79 514 

Vám- és Pénzügyő rség 7 658 75 866 64 298 

Kincstári Vagyoni Igazgatóság 434 86 210 54 189 

Magyar Államkincstár 867 153 349 148 052 

Gazdasági Versenyhivatal 106 120 319 91 945 

Központi Statisztikai Hivatal 1 985 67 894 54 414 

Magyar Távirati Iroda 547 101 392 79 651 

Magyar Tudományos Akadémia 6 680 53 483 47 234 

kisebb-nagyobb közösségek — néha több százan is — nagy tételben vásárolnak 
húst, burgonyát, hagymát, lisztet, almát, cukrot, és maguk mérik szét azt, akár húsz-
harminc százalékos megtakarítást is elérve. 

A kaposvári nyugdíjasok úgy járnak Toponárra — a Kaposvártól öt kilométerre 
lévő  városrészbe 	a szövetkezet tejcsarnokába, mintha ingyen osztanák a tejet. 
Teszik ezt azért, mert ott 58 forintért — a bolti árnál 17-22 forinttal olcsóbban —
vehetik meg a tejet. Nem szólva arról, hogy majd 4 százalékos, tehát jó zsíros tejet 
árulnak, s mivel már az utazásért sem kell fizetniük, igy sokszor nemcsak saját 
maguk, de még a szomszédok számára is bevásárolnak. Baranyai Sándor, a tejcsar-
nokot üzemeltető  Kapostáj szövetkezet elnöke szerint naponta 200-250 vásárló csak-
nem ezer liter tejet visz el a kora délutáni zárásig. 

A jövedelmi viszonyok romlása következtében 1990 és 1992 között évente mint-
egy hatvanezren vesztették el munkahelyüket, majd a nyilvántartott állástalanok 
száma 45 ezer körül állandósult a halmozottan hátrányos helyzetű  Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében. Ez lényegesen megváltoztatta a lakosság fogyasztási szokásait. Az 
érintett családok kényszerű  takarékosSága mindenekelő tt az élelmiszer-forgalomban 
érezteti hatását. A legszembetű nő bb a húsipari termékek iránti kereslet csökkenése, 
ami a térséget korábban ellátó húsfeldolgozó üzem cső djéhez és felszámolásához 
vezetett. A falvak népe önellátásra, kisállattenyésztésre rendezkedett be. Sorra men-
tek tönkre és zártak be az éttermek, a leghíresebbek is. Nyíregyházán például 
egyedül a Hotel Korona maradt meg hírmondónak. 

A szegényedés az olcsóbb húsáru növekvő  forgalmában is lemérhető . Zalaegersze-
gen a feldolgozott olcsóbb hústermékek „listavezető je" néhány éve még a kenyér-
szalonna és a töpörtyű  volt — most 350, illetve 550 forintos árával már messze nem 
az. Helyüket a 335 forintos göcseji párizsi, a hasonló áru lecsókolbász, a 296 
forintba kerülő  hurka, valamint az azonos értékű  — egyaránt 348 forintos — virsli 
és Ristölt fő ző kolbász vette át. Vékonyabb pénztárcához mért baromfifélék közül 
fő ként a kilónként 155-165 forintba kerülő  csirke far-hát, a 208-219 forintos nyak 
és a 245-255 forintos szárny a kelendő . 

Kényszerű ségbő l a leleményesség más módszerei is kialakultak. A hatvanezer 
lakosú pécsi Kertváros paneltömbjeiben gyakori, hogy több család, helyenként egy 
egész lépcső ház fizet elő  az újságokra, megtakarítva ezzel az egyre borsosabb áru 
sajtótermékek egyedi vásárlását. Nem ritka, hogy a drága áram fogyasztásával spó-
rolva a szomszédok felváltva használják egymás hű tő - és fagyasztógépeit. Több ház-
tartás úgy jut használt, de még mű ködő  gépekhez, berendezésekhez, ruházati hol-
mikhoz, hogy megveszi szomszédjáét, ismerő sét. A csillogó butikok, de még a 
nagyáruházak ruházati osztályai is szinte konganak az ürességtő l, ám annál nagyobb 
a forgalom a kibogozhatatlan eredetű  használt ruhabálákat értékesítő  turkálóban. 
Fő ként a magányosan élő  nyugdíjasok körében bevált a vízzel való takarékosságnak 
az a módja, hogy a mosdóvizet nem engedik a lefolyóba, hanem azt használják 
vécéöblítésre. 

(dur...a) / 

KSH: adatgyű jtés 

A tudományos elit életkörülményeirő l 
Adatgyű jtést végez a KSH a tudományos fokozattal rendelkező k körében. A feb-
ruár elején elkezdett és március 10-ig tartó vizsgálat célja, hogy átfogó képet 
lehessen alkotni az érintett kör élet, és munkakörülményeirdl. 

A felmérés, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia is támogat teles körű , magá-
ban foglalja a közel 13 ezer fő s, általában a kutatás és a felső oktatás területén dolgozó 
kandidátusokat és a Ph. D fokozattal rendelkező ket, továbbá az MTA doktorait és 
tagjait. 

A KSH közleménye szerint a vizsgálat kiterjed a kutatók, oktatók tudOmányos és 
szakmai tevékenységére, a tudományos közéletben való részvételükre. Tény, hogy a 
tudományos fokozattal rendelkező k alkotják a hazai oktatói és kutatói társadalom 
gerincét, tehát szerepük meghatározó a tudományos potenciál mű ködése szempontjá-
ból. Ugyanakkor többségük anyagi viszonya — a keresetek alacsony szintje miatt —
jelentő sen elmarad a hasonló végzettségű , de más területen dolgozókétól és messze 
nem áll arányban tevékenységük társadalmi hasznosságával. 

Az adatgyű jtés kérdólve névtelen és a kapott információkat — a vonatkozó törvények 
értelmében — kizárólag statisztikai célra használják fel. A vizsgálat első  eredményei 
júniusban jutnak nyilvánosságra. 

	 NÉZŐ PONT  
C a szerkesztő  rovata 
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