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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Kérjük, a személyi jövedelemadója egy százalékával segítse
kollégáink árván maradt gyermekeit támogató

Pro Vita alapítványt
Adószáma: 19020714-1-01

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
jelentkezőkkel gyarapodik

a kör.

Milyen háza vagyon a tudománynak?
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 működésében" — című kötetének is megvolt a maga különös sorsa.
A kiterjedt és sokéves forráskutatásokon alapuló mű eredetileg a Magyar Tudományos Akadémia 150 éves fennállásának alkalmából jelent volna meg. A
kézirat bíráló azonban úgy érezték, hogy
a mű esetenként meglehetősen kritikus
— bár minden esetben tényekkel alátámasztott — hangvétele nem illett bele
egy, a tekintélyes évfordulóról megemlékező ünnepi kiadványba. Hasonló módon nehezményezték továbbá a terjedelmes jegyzeteket is. A könyv sorsa tehát
megpecsételődött, az Akadémia nem jelentette meg, bár állítólag az összegyűjtött
anyag egy részét — a szerző nevének
megemlítése nélkül — más kiadványokban („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 szerzővel 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. Szerencsére Zemplén Jolán hagyatékában megkerült egy majdnem teljes példány, amelyből a szerző hathatós segítségével sikerült rekonstruálni az eredeti kéziratot.
A mű tehát végül, mégis az olvasók
kezébe kerülhetett. Érté
két csak tovább
növeli, hogy a tudós szerző a régi Akadémia levéltárában fellelhető összes forrásanyagot, számlákat, nyugtákat stb.
feldolgozott, ezért a mű nemcsak érdekfeszítő történelmi olvasmány, hanem
egyúttal precíz tudományos munka is.
(A 227 oldalas kötet közel felét teszik
ki a jegyzetek, amelyek a források részletes felsorolásán kívül sok további információval látják el az érdeklődőt.)
Vekerdi László könyve megjelenésének az ad különleges aktualitást, hogy
éppen napirenden van az akadémiai
törvény esetleges módosítása, valamint
az akadémiai kutatóhálózat konszolidálása, amelyről az Akadémia ideji májusi
közgyűlése fog dönteni.
Szerencsére ma már nem tartja magát
az a szemlélet, hogy az esetleges visszásságok, negatív jelenségek felett „felsőbb
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 érdeklődők elé tárja. Ehhez
nyújt segítséget Vekerdi László, aki ezt a
tényt a következőképpen fogalmazza meg
a maga sajátos módján: „... ha az olvasó

a nagy fejlődés főbb tudományos irányait
meghosszabbítja visszafelé, könnyen észreveszi, hogy feltételei között elsőrendűként szerepel az a hosszú, türelmes, meghőkölésekkel is járó, tévelygésektől sem
mentes munka, amit az Akadémia a természettudományok és a matematika újabb
s újabb irányainak meghonosításáért és
eredményes honi műveléséért folytatott."
A kutatási eredmények a kezdetektől
1945-ig követik a magyar tudós társaság, valamint a hazai „intézményes" tudomány kialakulásának történetét. A
kutatások eredményei 12 fejezetbe csoportosulnak, amelyek közül kedvcsinálónak csak néhány különösen érdekes
címet említünk meg:
— Akadémia-tervek és a természettudományok a nyelv é.s hatalom erólerében,
— Tudománypolitika a reformkori
Akadémián,
— Akadémiai szerepvállalás a két háború közti időszak kutatómunkájában.
Az átlagolvasóban valahogy az a benyomáS rögződött, hogy az Akadémia létrejötte gróf Széchenyi István egyedüli érdeme
és nagylelkű gesztusa nyomán indult meg
az a diadalmenet, amelynek látványos
végeredménye tudományos életünk és kiemelkedő kutatóink mai nemzetközi hírneve és megbecsülése. Vekerdi könyvéből
megtudhatjuk, hogy egy tudós testület létrehozása iránti igény csak a polgárosodás
bizonyos fokán lépett fel, és már akkor
sem volt triviális feladat.
A Habsburg-birodalomban először
1774-ben merült fel tudományos akadémia létesítésének gondolata, amelyre két
konkrét javaslat is készült. A mai elképzeléshez a legjobban Hell Miska bécsi
udvari csillagász terve illeszkedik; az ő
akadémiájában mechanikai, fizikai, botanikai, anatómiai és kémiai osztály szerepelt, mivel „mert csak ezektől várható

új felfedezés és megfigyelés a tudományokban, noha a diplomatika, a régészet
és a numizmatika is felfedezhet néhány
régi dolgot, azonban ezek a felfedezések
nem sorolhatók a tulajdonképpeni tudományokhoz." Érdekes módon először
1793-ban, Marosvásárhelyen alakult meg
tudós szervezet: az Erdélyi Tudós Társaság. Bécs a működést nem engedélyezte
hivatalosan, de próbatársaságként elnézte működését. Az első részletes terv az
akadémiáról Kitaibel Páltól ered 1802ből, amely azonban nem nyerte el a megfelelő támogatást.Akadémiánk végül hivatalosan 1825-ben jött létre, a sokak által ismert körülmények között. Vekerdi
megfogalmazása szerint: „Az ország ér-

telmisége úgy tekintett rá, mint tevékenységét elbíráló és jutalmazó szerve, s az

Akadémia is ezt tekintette a tagok elsőrendű feladatának."

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 működjenek tovább.
Mint ilyen alkalmakkor ez mindig előfordul, most is felvetődött, hogy semmi szükség az
önkormányzatokra, csak teljesen fölösleges pénzpocsékoló szervezetek. A megfelelő hivatalok tökéletesen pótolják őket. Ez az álláspont a szakszervezetek szerint teljesen elfogadhatatlan. Ezért továbbra is ragaszkodunk hozzá, hogy a biztosítási pénzeket azok képviselői
kezeljék, azok döntsenek róla akik a pénzt összeadják, a munkavállalók és a munkáltatók
képviselői. Tehát szükség van az önkormányzatokra, amelyekben így semmi keresnivalója
nincs sem a kormány, sem pedig a települési önkormányzatok képviselőznek. Az állam
ellenőrzési lehetőségeit egyébként a jogszabályok megfelelő módon garantálják.
Azon természetesen már el lehet gondolkodni, hogy mekkora legyen a testület létszáma. Maradjon-e a jelenlegi 60 fős, vagy legyen jelentősen kisebb (a jelenlegi elképzelések 36 fős 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 képviselőben 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 testületet közbeiktatni. Ha kell, döntsön a választott felelős vezető (elnök), rajta legalább
számon kérhető a döntés, mert nem tud egy testület ‚jótékony" tömege mőgé elbújni.
Természetesen egy a rendszert és annak működését ellenőrző testületre szükség van.
Ezek a felügyelőbizottságok. Tagjait ugyancsak az önkormányzatot létrehozó szervezetek
képviselői kell, hogy alkossák, méghozzá azokból, akik nem tagjai az önkormányzatnak,
hogy senki ne kényszerüljön önmagát, önmaga döntéseit ellenőrizni.
Hogyan álljanak fel az önkormányzatok? Meggyőződésünk szerint mindkét oldalon azonos 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 képviselőállítás megvalósítása volt. Egyes szakszervezetek ugyanis ezt hirdették, ha nem sikerül tagságot szerezniük a munkahelyeken (a munkavállalók valahogy nem voltak „vevők" azokra), akkor egy
országos választás kimutatja, hogy rnilyen„nagyok". Tévedtek. Az akkori kormány képviselői viszont abban bíztak, hogy senki sem megy el szavazni, vagy csak nagyon kevesen,
és így azt lehet bizonyítani, hogy a szakszervezeteknek nincs Magyarországon támogatottsága. Annak ellenére, hogy még mindig a legnagyobb létszámú társadalmi szervezetek.
Tévedtek. Meggyőződésem, hogy az önkormányzatok legitimitását egyértelműen 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 képviselőiket az önkormányzatokba.
S végül a lényeg. Az önkormányzatok mandátuma májusban lejár, az új önkormányzatoknak pedig májusban fel kell állniuk. Nem fogadható el semmilyen mandátummeghosszabbítás. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha ezeket a kérdéseket szabályozó
jogszabályokat minél hamarabb módosítják, hogy a szervezetek időben és megfelelően
felkészülhessenek az új önkormányzatok felállítására.

Kuti László

Tudósok a modernizációért

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, nem
megfelelő szervezés mellett egyes személyek domináns szerephez juthatnak, ami
Bárhol is fejti ki az akadémia elnöke
nincs feltétlenül összhangban az eredeti modernizációs, felzárkózási stratégiánkelképzeléssel. Erre Vekerdi több tudomány- kal kapcsolatos véleményét, ezek visszaágból is példával szolgál. Az egyik: ,Az visszatérő gondolata, hogy nélkülözhetetigazi tragédia azonban a matematikában len szerepet tölt be ezekben a folyamazajlott le, jóvátehetetlenül. A matematikai tokban a tudomány, illetve az értelmiségi
osztály tagjai — kivált Vállas Antal és Cyőry elit. Es bár Glatz Ferenc a politikai szeSándor — hatalmas buzgalommal láttak repet - saját személyében és általában
neki azonnal könyvértékelői, pályaltémlés- véve is- mindenkor elválasztja a közéleti
kész(tői és elbírálói, jutalomkiosztói és te- szerepvállalástól, legutóbb a „tudományos
hetségkeresői tisztüknek. A hatalmas buz- önelvűség" megőrzése mellett éppen az
galom azonban nem társult megfelelő szak- Akadémia fokozottabb közéleti feladataimai hozzáértéssel és kritikusi kompetenci- ra hívta fel a figyelmet. „Vallom -fogalával. ítéleteik felületesek, s többnyire sze- mazott egy interjúban-, hogy míg az elmélyes kapcsolataik, illetve társadalmi múlt évtizedekben elsősorban az irodaösszeköttetéseik által irányítottak."
lomnak volt szerepe a magyarság múltEnnek volt köszönhető, hogy tudós és jelenbeli problémáinak megfogalmatársaságunk eléggé szégyenletesen bánt zásában, addig a jövőben ezt a szerepet a
mai büszkeségeink, a két Bólyai tudo- tudománynak kell átvenni. '[...] Kezdődmányos kontribúcióival.
jön egy új korszak -tette hozzá-, amelyA fizika területéről is lehet példát fel- ben a tudás teremt értékrendet."
hozni: Frölich Izidor az 1870-es években
Talán a tudományos elitnek a funkciókezdte meg vizsgálatait a fénydiffiakció po- váltás iránti igénye fejeződik ki abban a
larizációs viszonyiról, és legutolsó össze- dokumentumban is, amelyet neves tudófoglaló közleménye ugyanebből a témakör-- sok, közéleti személyiségek, elméleti szakből 1928-ban jelent meg. Időközben ugyan emberek „Modernizációs Charta"címmel
felfedezték a röntgensugárzást, a radioak- hoztak nyilvánosságra január végén. A
tivitást, az elektront; a relativitáselmélet dokumentum bevezetője szerint „a tudoés kvantumelmélet forradalmasította a fi- mány társadalmi felelősségét átérezve, a
zikát, Frölich azonban 1920(!) körül még- tudomány és a műszaki haladás egymásis azzal a véléménnyel tüntette ki magát a rautaltságát vallva, a magyar társadalom
„szakában", hogy szerinte az ember nem egészséges fejlődését kívánva" fogalmazakárki, hanem az Akadémia III. osztálya ták meg aláírói a Chartát, kifejezve megnegyedik embere, nagytekintélyű és nagy- győződésüket, hogy „hazánk gazdasági fölhatalmú tudós volt! Az akkori Akadémia emelkedésének kulcsa az emberi képestagjait is minősíti azonban, hogy 1910- ségek kibontakoztatása". A felhívás mintben mégis ez a tudományos dinoszaurusz ha folytatná az, Akadémia elnökének a
részesült az Akadémia nagyjutalmában!
Parlamentben mondott decemberi beszáVekérdi a 20-as évek végén fejezi be molójának egy lényeges megállapítását.
a vizsgálódásait, és az eredeti kéziratAz aláírók nem titkolják aggodalmukat
ban ezekkel a mondatokkal búcsúzik: sem: „Turizmus és Internet, ruhadivat és
„... az új tudományos életben az Akadé- popzene, ballisztikus rakéták és televímiának minden eddiginél nagyobb, cent- zió, tömegvándorlás és AIDS, savanyú eáő
rális szerep jutott; a természettudomány és ózonlyuk nem tisztel határokat. Probolyan fejlesztési lehetőségei nyíltak meg lémáinkat csak úgy oldhatjuk meg, hogy
— hosszú története alatt messzebbre tekintünk térben és időben.
— még csak nem is álmodhatott soha." Gondjainkon csak a tudományra támaszMiután az élet igen bonyolult, szükség- kodva lehetünk úrrá." (A Magyar Narancs
képpen az Akadémiánk története is áz.
ironikus tallózó oldala, a Szüret egyébA közelmúlt eseményeit már minden- ként idézésre méltónak találta a dokuki ismeri, és le tudja vonni belőle saját mentum ezen részét - kommentár nélkövetWitetéseit. Mindenesetre a Vekerdi kül.) A felhívás „legpolitikusabb" része
László által feltárt tények reményt ad- az alapműveltség megszerzésére, a köznak arra, hogy — mivel nem (mind- oktatás fontosságára hívja fel a figyelmet.
annyian) vagyunk Bourbonok — tanul- A „kitörés" feltételének tekintik ugyanis
ni fogunk a múltból! Aki ennél a rövid az aláírók, hogy a nemzeti jövedelemből
ízelítőnél többre kíváncsi, olvassa el ezt közoktatásra fordított összeg érje el a
az igen érdekes és élvezetes művet!
nyugat-európai • átlagot, illetve közelítse
Bencze Gyula meg a távol-keleti országok oktatási rá-

fordítását. Ha pedig a választásokon az
állampolgárok majd olyan politikusokra
fognak szavazni, akik ilyen célokat tűzne ki, akkor „mindez a pártok számára
is fontossá válik".
A tehetséggondozást állami feladatnak
kívánja nyilváníttatni a Charta, amelyhez
megfelelő keretet kell 'biztosítani. A magyar iskola ,jó voltát", nemes hagyományainak 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 Pesten született Nobel-díjas tudós, akiről Németországban is, Angliában is utcát neveztek el, de szülővárosában nem. Van
olyan Pesten született mérnök, akinek a
nevét a Hold térképén, sőt, a Mars térképén is megtalálhatjuk, de szülővárosában
nem". Ezért nagy a tömegtájékoztatás felelőssége abban is, hogy a külföldön leghíresebb magyar tudósok itthon is ismertebbé váljanak. (Közelgő centenáriumi évfordulóik kapcsán külön is felhívják a
figyelmet Szilárd Leó, Békésy György és
Gábor Dénes munkásságára való megemlékezés fontosságára.)
Végül a Modernizációs Charta -politikai meggyőződéstől és pártállástól függetlenül- „összehangolt társadalmi cselekvésre" hív fel mindenkit, a tanulás,
a tudomány és innováció társadalmi
rangjának visszaállítása érdekében, hiszen ez létérdekünk a jelenlegi versenyhelyzetben. Némi pátosszal hívja fel a
felhíváshoz csatlakozni kívánók figyelmét arra, hogy a modernizáció elsősorban tudati kérdés: „Véd a századvégi
elidegenedés és borúlátás ellen. Lehetővé teszi, hogy magunkénak érezzük hazánkat és korunkat. Ez a tudatosan gyakorolt demokrácia útja, az ország szellemi és anyagi fölemelkedésének feltétele. 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 egyetértenek a megfogalmazott elvekkel és célokkal, azok csatlakozhatnak a Modernizációs Chartához az Eötvös Loránd Fizikai Társulat MTESZ tagegyesületének
címén: 1026 Bp., Fő u. 68.
R. B.
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Határozottabb innovációpolitikát!
A Magyar Innovációs Szövetség február 12-i Közgyűlésének állásfoglalása
A Magyar •Innovációs Szövetség tagintézményeinek álláspontja szerint most kialakítandó egységes hazai tudomány-, illetve K+F
politikának, valamint innovációpolitikának
biztosítania kell, hogy fi szellemi tevékenység súlya növekedjen a gazdaságban, és ez
dinamizálja a gazdaságot.
A világpiaci versenyképességünket nem
lehet növelni a tudomány eredményeinek felhasználása, illetve az innovatív magatartás
nélkül, az pedig elképzelhetetlen erős tudás
és technológiai bázis nélkül. E kérdéskörről
szólva, nálunk igen gyakran leszűkítik a féladatölcat a közvetlen állami ráfordítások növelésére.
Egy modernizációs fejlődési pályát célul
kitűző gazdaságpolitika sürgető feladata a sza-

bályozórendszerőnknek a tudományt, a
kutatást és fejlesztést, lényegében az innovációt ösztönző hatását erősíteni, K+F
és innovációbarát gazdasági környezetet
kialakítani.
A szerves fejlődés során mindenképpen a
teljes K+F ráfordítás reálértékének, valamint
a G5P-Inez viszonyított arányának minimálisan 1,5 százalékra történő növekedését, azon
belül a vállalkozások K+F aktivitásának fokozódását kell elérni.
A K+F politika legfőbb céljának azt tartjuk, hogy segítse visszaállítani a közvetlen

értéktermelő munkába, kutatás-fejlesztésbe, műszaki haladásba vetett hitet. A szövetség törekvése, hogy ezt a döntéshozóknál
is elérje.
A jelenlegi helyzetben elengedhetetlen,
hogy a stabil veszélyeztetése nélkül a jelenleginél offenzívabb gazdaságpolitikát, ehhez
kapcsolódó aktív iparpolitikát folytassunk,
mert ez elengedhetetlénül szükséges az ország fejlődéséhez.
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 — jólrosszul kialakult — irányítási rendszerek finanszírozhatóságával kellene nagy súllyal
foglalkozni, hanem a problémát komplex
módon megközelítve valóban az ország értlekeit és a társadalom jólétét szolgáló tudomány, valamint innovációpolitikát kell kialakítani.
Ennek részeként a legfontosabb stratégiai
rostkit űzések többek között: 'A jelenlegi intéz-

ményhálózat értékeire támaszkodva elő kell
segíteni egy, a majdani piacgazdaság körülményei között is hatékonyan működő alap-,
alkalmazásorientált, valamint technológiaorientált kutatásokat és fejlesztéseket végző —
t-xt a diffúziót is biztosító — tudományos
és felsőoktatási rendszer létrehozását és működését.
Az egységet képező tudomány, felsőoktatás
műszaki fejlesztése és innováció irányítása,
koordinációja, finanszírozása, ezen területek
érdekérvényesítése — integrált kormányzati szerv létrehozását és felelős állami vezető
megbízását igényli.
Ki kell alakítani a tudomány, a kutatásfejlesztés stabilis közvetlen és közvetett
támogatási rendszerét. Ennek részeként a
ráfordítások reálértékének növelése mellett
— a fejlett országokhoz hasonlóan — adókedvezményekkel, kockázati tőkealapok, innovációs parkók, innovációs centrumok létrehozásával kell elősegíteni a kutatási eredmények minél nagyobb hatásfokkal történő
hasznosulását.
A stratégiai célkitűzések megvalósítását
a hazai tudományos intézetek, tervező vállalatok, fejlesztő vállalkozások szakmai és
munkaadói érdekvédelmi szervezete, a —
több mint 250 intézményt tömörítő —
Magyar Innovációs Szövetség támogatja és
segíti.
A Szövetség támogatja továbbá az infláció
mértékének csökkentését és a gazdaság növekedését célzó törekvéseket, amely célokat
azonban — a szervezet véleménye szerint —
döntően a műszaki fejlődés gyorsításával, a

tékének 20 százalékos csökkenése mellett a
GDP-hez viszonyított beruházás is jelentősen
csökkent 30 százalékról 20 százalék alá) már
nem elégséges a termelés szerény, de elfogadható mértékű növeléséhez.
Az EU-tagországokban különböző beruházási ösztönzőket (például adómentes beruházási tartalék stb.) alkalmaznak. Részben ezáltal és a pótlást biztosító korszerű
amortizációs rendszer következtében a nemzetgazdaság bruttó beruházásainak jelentős
(70-80) százalékát adómentes forrásból —
költségként elszámolható pénzekből — fedezik.
Nálunk ez az arány kisebb, mint -negyven
százalék, ezért a magyar vállalatok versenyhelyzete adópolitikai okokból )is kedvezőtlenebb, mint az EU tagországoké.
A beruházások ösztönzése érdekében ismételten javasoljuk az adózatlan nyereség 2025 százalékát képező „beruházási tartalék"

rendszerének bevezetését.
A beruházások növekedésének a másik
jelentős korlátja, hogy a jelenlegi amortizációs rendszer nem biztosítja az elavult eszközök pótlását. A tartós infláció mindenképpen igényli a tárgyi eszközök pótlásának kezelését, az amortizációs kulcsok valorizá-

lását.'

Az akadémiai kutatóintézetek 1992-1995. évi felmérérse

Az értékelés alapelvei
Az MTA Közgyűlésének határozata
alapján az AKT által elindított kutatóintézeti felmérés a tervezettnél lassabban
folyik. A folyamat önfelmérés és önértékelés jellege, a független értékelő szervezet hiánya, a résztvevők sokirányú érdekei és a szokatlan súlyú feladat együttesen sok vitát gerjesztett, elsősorban a tudománytestületi kuratóriumokban. A kuratóriumok tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy az önértékelés nem lehet alapja a tudományterület
sajátosságait figyelembe vevő objektív értékelésnek.
A felmérés számos fontos eredménnyel
'járt. Az összegyűjtött információk alapján átfogó és értékelhető képet kaptunk
mind a természettudományi, mind pedig a társadalomtudományi intézetek
eredményeiről. Az információk alkalmasak arra, hogy megfelelő elemzéssel kimutathatók legyenek azok a területek,
ahol a teljesítmények elmaradnak a kívánatostól.
Az AKT felelőssége és hatásköre a felmérés elvi részletéinek meghatározása, az
értékelés alapelveinek kidolgozása. Ezek
alapján a részletes értékelés a kuratóriumok feladata. A kuratóriumok vállalt
kötelezettsége a részletekbe menő, tényleges információkon alapuló komoly értékelés és annak alapján valós különbségek feltárása.

A versenyképes, modern gazdaság szilárd
bázisát jelentő kis- és középvállalkozói kör
forrásellátottsága is 'alacsony. Az innovációt
megvalósító vállalkozásoknak — a működésük bizonyos szakaszában — nem hitelre és
ezáltal adósságra, hanem tőkére van szükségük. Ezért van, hogy jelentősége a „résztveműszaki fejlesztés, illetve az innováció erő- vő tőkével" való finanszírozásnak, a kockázati tőke befektetési lehetőség megteremteljes támogatásával lehet elérni.
A gondot az okozza, hogy jelenleg az adó- tésének, melynek keretében a hagyomá- I. Az intézetekben folyó
politikai intézkedési javaslatok között a ter- nyos hitelezési ügyletekhez kapcsolódó kocmelő-felhalmozás és az ezt elősegítő műszaki kázatoktól minőségileg különböző, más — szakmai tevékenység
fejlesztés, illetve innováció ösztönzése még tudatosan vállalt— kockázati elemek működ- osztályozása
nem szerepel. Bár Szövetségünk javaslatára nek.
Az értékelhető bizottságok, a tudományA Szövetség véleménye szerint a kockázati
az 1997. évi adótörvény- tervezetek már
tartalmaznak egy óriási jelentőségű előre- tőke finanszírozás mint egy alternatív finanszím- területi kuratóriumok vitái és a részben
lépést, nevezetesen, hogy a K+F ráfordítá- zási forma, a pénzügyi infrastruktúra szerves ré- tisztított adatok áttekintése alapján úgy
sok 20 százalékkal növelt összegét az adó- szeként akkor működhet hatékonyan, ha megfe- tűnik, hogy az MTA kutatóintézeteiben
alapból le lehet írni, jelentősen ösztönözve lelő forrásellátottság, preferenciális szabályozás folyó tevékenység három csoportba osztezzel a vállalkozások K+F tevékenységének és törvényi háttér támogatja.
ható, és csak e tevékenységcsoportokon
Összességében azt javasoljuk, hogy a korfejlesztését.
belül lehetséges a teljesítmények összeRészben az infláció, részben az amortizá- mány a tudományt, a műszaki fejlesztést, és
hasonlítása. Ezek a következőképpen jelciós rendszer korszerűtlensége miatt a nem- a felsőoktatást kezelje stratégiai ágazatként,
zetgazdaságban jelentős a vagyonvesztés (fel- biztosítva ezzel a gazdaságnövekedés bein- lemezhetők:
Tudományos kutatás, amelynek eredmérések szerint évi 90 milliárd forint), ezért dulását, a modernizádiós program megvalóménye alapvetően, publik4F4 formájáaz alacsony bruttó beruházás (a GDP rcáMr- sítását.
, I ,•

ban jelenik meg („publikációorientált
tevékenység").
Feladatorientált (alkalmazott) kutatás,
fejlesztés, amelyet jelentős részben megrendelésekre végeznek, vagy amelynek
eredményeit piaci viszonyok között értékesítik. Ide sorolható a társadalomtudományok területén minden olyan felkérésre végzett kutatás, illetve tanulmány készítése, amely konkrét hazai problémák
vizsgálatára irányul, és amelynek költségeit a megbízó fedezi.
A fenti két csoportba nem sorolható
olyan egyéb, a kutatóhelyen művelt tudományterülethez tartozó szakértelmet megkívánó tevékenység, amely a hazai kulturális élet számára nélkülözhetetlen (például az úgynevezett „nemzeti tudományok" területén folyó kutatás, vagy hazai,
nemzeti értékek feltárása és megőrzése).
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 tanácsadás, amelyet az ország gazdasági vagy
szellemi élete igényel.
A három alapvető szakmai azonosítása
nem tartalmaz értékítéletet: mindegyik tevékenységnek helye van az MTA kutatóhálózatának intézményeiben, és azok részarányát a teljes tevékenységében az MTA
vezetése állapítja meg az intézet feladatainak kijelölésekor, az akadémiai törvény
szellemének megfelelően.

II. Az értékelésre alkalmas

módszerek
A tudományos teljesítmény értékelésének jelentős szakirodalma van mind külföldön, mind pedig hazánkban. A publikáció orientált kutatás értékelésénél úgynevezett „kemény"tudományok esetén a
tudománymetriai módszerek használata
terjedt el széles körben. E módszerek alkalmazásának alapvető feltétele megfele
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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 bérnövekedéssel, a bérek növekedése csak egy eleme a keresetnövekedésnek. A KIÉT
áttekintette az elmúlt évi keresetnövekedéseket, a KSH-nak a munkahelyekről
beküldött statisztika alapján. Eszerint a költségvetési kutatóintézetek (a különböző minisztériumokhoz és az Akadémiához tartozó kutatóintézetek) teljes
munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottainak keresete és létszáma a következőképpen 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 munkaidőben
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 költségvetés biztosította.
1997-ben a bértábla visszatér az eredeti, szorzótényezős elvhez, ezért akár
összegében, akár százalékban ismét eltérő mértékű az emelés az egyes osztályok között, de egy-egy osztályon belül is. A február 1-jétől érvényes bértábla
átlagosan 14% béremelést tartalmaz, ami tovább nőhet azokon a munkahelyeken, ahol a közalkalmazottak további szakképesítéssel rendelkeznek, és ezt-a
munkahely figyelembe is veszi.
Tekintsük át, az alapbéremelésén túl milyen egyéb, általunk belátható keresetelemek vannak, amelyek növekedésével elérhető az ez évre ígért átlagos
17%-os keresetnövekedés a kutatóintézetekben:

1996.

1997.

minimálbér
14 500
pótlékalap
9 800
(vezetői-, nyelv-, veszélyességi stb.)
tudományos címpótlék
9 800
akadémia doktora tisztelet díj
19 600
akadémia lev.tag tisztelet díj
56 800
akadémia ren.tag tisztelet díj
76 400

17 000
11 800
11 800
34 000
119 000
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 februárban egyszeri bérjellegű kifizetésre kerül sor, amelyre 59 millió Ft-ot biztosít
a költségvetés a kutatóintézeteknek, a felsőoktatási költségvetési intézményeknek pedig 800 millió Ft-ot. A munkahelyekre a fenti összeg, amely a tbjárulékot is tartalmazza,. létszámarányosan kerül kiutalásra, és ezt a pénzt a
munkahelyi reprezentatív szakszervezettel való egyeztetés alapján a remények
szerint a februári fizetéssel együtt fizetik.

Kormányrendelet
a kutatóintézetekről

Mit sikerült és mit nem
sikerült elérni?
A TUDOSZ legfontosabb célja az volt,
hogy a felsőoktatásban és a kutatóintézetekben dolgozók (diplomások és segítőik)
besorolása és pótlékrendszere összhangban legyen, a két terület „átjárható" legyen. Elképzeléseinket a tárgyalások során a minisztériumok és a szakszervezetek egyaránt támogatták, eredményeink
az ő segítségüknek is köszönhető.
1. A tudományos fokozatot szerzett kollégák nem automatikusan, hanem intézeti minősítés alapján nevezhetők ki tudományos főmunkatárssá.
2. A nem kutatói munkakörben foglalkoztatottakat a felsőoktatásban érvényes
miniszteri rendelet (4/1997.(I. 31.) MKM
r.) I. II. melléklete szerint kell besorolni.
3. Intézeti szenior címet kell adományozni azoknak a tudományos vezetőknek,
akik tudományos főmunkatárs besorolásúak, és legalább 10-évig tudományos vezetők voltak.
4. A kormányrendelet a tudományos
munkakörbe soroltaknak további pótlékok adását teszi lehetővé, de míg a felsőoktatásban ezek kötelezően adandó pótlékok, addig a kutatóintézetekben csak
adható pótlékok lettek információink szerint a PM döntésére. A fenti javaslatok a
szakszervezetek egyeztetett.álláspontjaként
kerültek be a kutatóintézetekről szóló 17/
1997. (I. 31.) számú kormányrendeletbe,
amelyhez készített akadémiai javaslatban
nem szerepeltek.

Széchenyi Professzori
Ösztöndíj
A felsőoktatási törvény megteremtette
annak lehetőségét, hogy évente 500, 55
évnél nem idősebb oktató ösztöndíjban
részesüljön azért, hogy „alkotóerejét valamely felsőoktatási intézményben végzett

kiváló oktatói és tudományos kutatói teljesítménye fenntartására illetve fokozására fordíthassa".
Az ösztöndíj 4 évre szól, és mértéke a
mindenkori minimálbér ötszöröse, ez évben 85 000 Ft.
Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni, amelyet tudományos fokozattal
rendelkező felsőoktatási intézményben
oktatók, valamint a Magyar Tudományos
Akadémia által a felsőoktatási intézményhez helyezett kutatóhely kutatói adhattak
be február 10-ig. A pályázatokat a Művelődési és Közoktatási Miniszter által kinevezett 11 fős kuratórium bírálja el. (MK.
1996/110.)

Finn szeminárium
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a főiskolai és egyetemi végzettségűeket tömörítő finn szakszervezeti konföderáció, az AKAVA szakértői háromnapos
közös. szemináriumon vettek részt Salgótarjánban, az ENSZ Munkaügyi Szervezetének, az ILO-nak támogatásával.
A finn kollégák bemutatták a szakszervezeti munkanélküli-pénztárat, amelybe
az állam 90 százalékot, a tagok 10 százalékot fizetnek be, és amelyből a szakszervezeti tagok munkanélküliség esetén
a bérük 60 százalékának megfelelő 'segélyt kapnak.
(A munkavállalók 80-85 százaléka
szakszervezeti tag Finnországban.)
Bemutatták azt a folyamatot, amely az
Európai Unióhoz való csatlakozáshoz vezetett, milyen sajátos, értelmiségi szempontokat tartottak fontosnak a csatlakozás során, milyen előnyöket, milyen hátrányokat jelentett számukra a tagság.
Külön érdekes volt hallani, hogy az északi országok összehangolt fellépésükkel hogyan készítik elő az Európai Unió bizottságaiban, országaikat segítő döntések
meghozatalát.
A szeminárium eredményességét elősegítette, hogy finn barátaink segíteni, és
megbeszélni és nem oktatni jöttek, az
Autonóm-SZEF-ESZT tulajdonú Hotel

Strand pedig kiváló feltételeket biztosított számunkra.

Felsőoktatási pályázatok
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium a tavaly módosított felsőoktatási törvény alapján programfinanszírozási, valamint tankönyv- és
könyvtártámogatási pályázatokat hirdetett március 10-i érkezési határidővel. A programfinanszírozási pályázatokra ez évben összesen 1.45 milliárd
forint áll rendelkezésre.
A tárca a programfinanszírozási pályázat meghirdetésével olyan tervek megvalósításához nyújt támogatást, amelyek —
többek között — hozzájárulnak a felsőoktatás egészének korszerűsítéséhez, a
képzési szakok fejlesztéséhez, új szakok
indításához, a kiemelkedő képességű hallgatók támogatásához. A pályázaton azok
az állami és államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények vehetnek
részt, amelyek tanszékei, intézetei és más
oktatási szervezeti egységei az említett
részprogramokban kiérlelt tervekkel, illetve programokkal rendelkeznek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a pályázatokat
a felsőoktatási intézményeknek összegyűjtve, és csak személyesen március 10-én
13 önig lehet benyújtaniuk.
A Tankönyv- és Könyvtártámogatási
Kuratórium elnöke szerint a pályázatok
célja a felsőoktatásban széles körben használt új alaptankönyvek, szakmai- és tudományos könyvek, szótárak, lexikonok,
elektronikus oktatási lehetőségek, segédanyagok elalításának, illetve kiadásának, továbbá a felsőoktatási könyvtáraknak a támogatása.
Az elbírálás során előnyt élveznek többek között a magasabb saját finanszírozási részt vállalók, illetve egyéb forrásból
is nagyobb pénzügyi hozzájárulással rendelkező kiadók, valamint a sikeres külföldi alaptankönyvek és elektronikus ismerethordozók fordítására, továbbá a hiánypótló tankönyvek megjelentetésére vonatkozó pályázatok.

1997. MÁRCIUS
lő és megbízható adatbázis léte, valamint
olyan mutatók használata, amelyek az
értékelés alapvető céljaihoz illeszkedő információtartalommal rendelkeznek.
A társadalomtudományok között vannak olyan szakterületek, ahol ez a módszer több okból nem alkalmazható. Ilyenkor értelemszerűen 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 értéke, valamint az ilyen tevékenység végzésére elnyert pályázatok teljes összege.
A harmadik csoportba tartozó tevékenységek értékelését minden intézetnél saját
szakterületén belül, a képviselt értékek
alapján egyedileg célszerű végezni, ennek alapvető módszere a „pree view".

III. Összehasonlíthatóság,
a fajlagos mutatók kérdése
A tudományos tevékenység sokrétűsége miatt nem triviális kérdés, hogyan
mérhető össze az egyes intézetek eredményessége. Nyilvánvaló, hogy értelmes
összehasonlítás legfeljebb azonos tevékenységcsoportokon belül végezhető, de
ott is lényeges különbségek lehetnek az
alkalmazott módszerek terén. Amennyiben az értékelés a tudománymetria módszereinek alkalmazásával történik (például
idézettség-vizsgálat), elvben akár különböző tudományterületek is összemérhetők, azonban az alkalmazott mutatókat feltétlenül „nominálni" kell, azaz figyelembe kell venni a szűkebb tudományterület
publikációs és idézési szokásait.
Tekintettel arra, hogy lényeges különbségek vannak egyes tudományok, illetve
szakterületek működési és infrakstrukturális viszonyai között, fajlagos (kutatólétszámra vetített) mutatók használata az
összehasonlítást erősen torzíthatja, vagy
esetenként teljesen hamis képet adhat,
ezért alkalmazásánál rendkívüli óvatosság ajánlott.
Az MTA kutatóhálózatában szinte nincs
iilran intézet, ahol ne folyna többféle tevékenység, ezért elkerülhetetlen, hogy az
értékelés szolgáltatta információt komplex módon, többfajta szempont, illetve
mutató alapján kell értékelni.
Mivel nem minden jellemző, illetve
mutató kvantifikálható, de elvben mindegyik esetében alkalmazható az ordinális
vagy rangskála, ezért minden jellemzőre
négyfokozatú skálát kellene bevezetni (ki-
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váló, átlagos, megfelelő, gyenge), az egyes
jellemzőket fontosságuk alapján kellene
súlyozni, és az összegzett rangsor alapján
az intézetek csoportonként 3 fokozatú skálán (kiváló, átlagos, megfelelő) értékelhetők. Az egyes skálákhoz használt súlyfaktorok tartományainak megállapítása az
AKT feladata, a kuratóriumok a tartományon belül a tudományterület sajátosságainak megfelelően alakítják ki saját értékelési rendjüket.
A skálákon az átlagos fokozat meghatározása úgy történhet, hogy a legtöbb intézet az átlagos tartományba kerüljön, a
másik két tartományba összesen 20-40
százalék tartották. Ha n> =10, akkor a
számtani közép ± standard deviáció alkalmazható az átlagos tartomány meghatározására.
A különböző jellemzők nem egyértelműek, ezért több tényező együttes figyelembevétele esetén elkerülhetetlen a (valamilyen) súlyozás. Az az igény, hogy ne
súlyozzunk, nem más, mint minden mutató egyforma súllyal való alkalmazása.
Minden több mutató szerinti értékelésben
(esetleg rejtett szándékkal) benne van a
súlyozás. Irreleváns mutató bevonása nyilvánvalóan rontja az értékelés minőségét.
A „hiteles" adatokkal csak a kuratóriumok elemző bizottságai rendelkeznek.
A nyers, részleteiben nem ellenőrzött
adatok nem használhatók nyilvánosság
számára készült kimutatások, összehasonlítások készítésére.
A fenti alapelvek figyelembevételével
az intézetek teljesítménye értékelésére
használt pontos módszer(eke)t az illetékes tudományterületi kuratóriumnak kell
megválasztania. (Mivel azonban a tudomány 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 nemzetközi (hazai) visszhang.
A publikációs produktivitás (az összes
publikációk száma) tudományterületenként változik, valamint a rendkívül különböző anyagi feltételek miatt nemzetközi mércével mérhető. A produktivitás
alapján ezért értelemszerűen a különböző
szakterületek nem hasonlíthatók össze.

Haditudósítás
Kuti László öt esztendeje vesz részt az — Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács (ÉT)
munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen
(hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
„... Jövőre, folytatiuk ..." fejeztem be haditudósításomat az előző év utolsó Érdekegyeztető Tanács (ET) üléséről, 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. Mielőtt azonban elkezdtünk volna tárgyalni a munkavállalói oldal képviselője (ekkor már a soros elnöki tisztet átvette tőlünk 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
képviselői ülnek egymás mellett az oldalon (gondolom, egyesek őszinte bánatára).
Ezek után azt gondolhatná az ember, hogy viszonylag könnyű dolgunk volt, hiszen
az előző év végén már mindenről 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 erről is eléggé eltérő volt a partnerek véleménye.
Munkálkodásunkat végül siker koronázta, mert sikerült elfogadni, hogy a versenyszférában az éves bruttó átlagkereset emelkedésének átlagos mértéke 17,5 százalék
legyen (a költségvetési szférában a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT) megállapodás szerint ez a szám 17 százalék, ami még gondot okozhat,
de erre később visszatérek), az emelkedés minimális mértéke 14 százalék, maximális mértéke pedig 22 százalék. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy ezek csak ajánlások, 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 esztendőben 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 képviselőjével konzultálva úgy döntöttünk, hogy nem akadályozzuk
meg a megállapodást, de szóvá tesszük, hogy a KIÉT ülésén született megállapodás csak 17 százalékos növekedésről szól. Javasljuk, hogy a KIÉT-ben kezdődjenek 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 költségvetésiek 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

A publikációs stratégia vizsgálata igen
hasznos információt nyújt az alapkutatás
színvonalának értékelésére. Ha a publikációk jelentős része másod- vagy harmadrangú folyóiratokban, nem referált
konferencia-közleményekben jelenik meg,
ez a tény arra utal, hogy a kutatók munkájukat nem kívánják kitenni független
szakmai bírálatnak.
A kutatási eredmények értéke és a kiváltott nemzetközi visszhang, azaz a publikációk idézettsége között szintén bizonyított korreláció áll fenn. Ha egy közlemény hosszú távon egyetlen idézetet sem
vált ki („néma publikáció", ez egyértelmű jele annak, hogy a közleményben
ismertetett kutatások a tudományterület
számára értéket nem hordoznak, és a túlnyomóan idézetlen közleményeket publikáló intézet kutatómunkája valójában látszattevékenység. Egy kutatótevékenységet
végző közösség, csoport vagy intézet eredményességének objektív mértéke tehát a
publikációk átlagos idézettsége, a tudományterületre jellemző átlagos értékekkel megfelelően normálva.
Az alapkutatási tevékenység értékelésénél csak eredeti és szakmai folyóiratokban megjelent publikációkat, tudományos szakkönyvet, könyvrészletet és térképet lehet figyelembe venni. Publicisztikai jellegű írások, valamint tudományos
ismeretterjesztő munkák felsorolása tudományos teljesítményként nem fér össze
az akadémiai kutatóintézetek hosszas
munkával kivívott szakmai tekintélyével.
Bár színvonalas tudományos ismeretterjesztő munkára feltétlenül szükség van,
ezek publikálása a kutatók egyéni elhatározásának kérdése.
A publikációs stratégia és a publikációk által kiváltott hatás értékelése nyilvánvalóan lényegesen különbözik az egyes
tudományterületeken. A „kemény" tudományok esetében az értékelés kvantifikálható: a publikációs stratégia alkalmas
mérőszáma lehet például az SCI publikációk összimpaktja, az egy publikációra
vetített átlagos folyóirat impakt, súlyozva
az intézeti tudományos profilnak megfelelő tudományterületi élvonali impakt átlagával, míg a kiváltott nemzetközi visszhangot a tudományterületre normáit idézettség mérheti.
Azokon a területeken, ahol az értékelés módszere a peer review, kvantifikálás
helyett egy négyfokozatú skála használható az értékelésre.
Fontos azonban, hogy minden tudományterület, függetlenül az értékelésre

használt módszertől, tételesen minősítse
intézeteiben a tudományos publikációs
tevékenység produktivitását, publikációs
stratégiáját, valamint a publikáció minőségével erősen korreláló kiváltott nemzetközi — hazai visszhangot.
A tudományos kutatás értékelésének
egy független és kiegészítő mérőszáma
lehet még az alapkutatási pályázatokon
elnyert, egy főre eső összes anyagi támogatás.

V. Feladatorientált kutatás,
fejlesztés
A feladatorientált kutatások esetén az
eredményesség számszerű mértéke a megvalósult fejlesztések, értékesített eredmények, szabadalmak és megrendelt tanulmányok pénzbeli értéke, valamint az ilyen
tevékenység végzésére elnyert pályázatok
teljes összege lehet. Sok esetben ez a kutatási tevékenység nehezen választható el
a publikáció-orientált tudományos kutatástól és az eredmények a pénzbevétel
mellett tudományos publikáció formájában is megjelennek. Ilyen esetben a teljesítmény teljesen indokolatlan, kétszer
kerül elismerésre, mindkét fajta tevékenységcsoportban.

VI. Egyéb tudományos tevékenység értékelése
Az ebbe a csoportba tartozó tevékenység szintén nem különíthető el egyértelműen sem az alapkutatástól, sem pedig a
feladatorientált kutatástól. Ez utóbbinál sok
esetben előfordul, hogy az anyagi haszon
nem a tevékenységet végző intézménynél,
hanem a gazdaság egyes ágazataiban jelentkezik, ezért nem értékelhető automatikusan a bevétel alapján. A „nemzeti
tudományok" művelése, főleg a társadalomtudományok területén szintén alapkutatásnak minősíthető, azzal a hátrányos
megkülönböztetéssel, hogy a témaválasztás miatt az esetleges publikációk vagy csak
egy szűk fórumon kaphatnak nyilvánosságot vagy pedig az irántuk megnyilvánuló
érdeklődés igen korlátozott.
Az egyéb tevékenység szintén csak egyedileg értékelhető a peer review módszer
alkalmazásával. Amennyiben ezt a tevékenységet külső forrásokból támogatják, a
költségek arányában e tevékenységhez
rendelt kutatólétszámmal csökkenthető az
MTA költségvetési támogatással és az alapkutatási pályázati pénzekkel fenntartott
alapkutató kutatólétszám. Az alapkutatási
tevékenységet az ily módon nyert effektív
kutató létszános kell vetíteni.

kell tudomásul venniük, hogy a költségvetés tárgyalása és elfogadása határidőhöz van kötve, és nekünk addig kell megállapodásra jutnunk, amíg még érdemben tudjuk befolyásolni a parlamentet, azaz a döntést a költségvetésről. Az
egyetlen megöldás csak az lehet, ha előbbre hozzuk a következő évi bértárgyalásokat, s november végéig, legkésőbb december elejéig megállapodunk a következő évi minimálbérekről, illetve a bérajánlásokról. Igy a versenyszféra
tárgyalásai segítenék a költségvetési szféra bértárgyalásait, s nem a KIÉTmegállapodás akadályozná a kedvezőbb mértékű bérajánlás elfogadását.
A következő ülés február 4-én volt, szintén egy napirendi ponttal. A kormány
nyugdíjrendszerről készült javaslatát ekkor tárgyaltuk meg. A hosszú előzményekkel
rendelkező óriási témakört nem kívántuk egy tárgyalási menetben elintézni (szerencsére, mint kiderült, partnereink sem). Gondot okozott viszont továbbra az is, hogy
még a szakszervezetek között sincs teljes egyetértés a nyugdíjreformmal kapcsolatban. 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 szakértői szerint sokkal jobb).
A témakör súlya ellenére azért most is voltak napirend előtti hozzászólások.
A munkáltatók jelezték, hogy az egészségbiztosításról szintén tárgyalni .kell az
ÉT plénuma előtt. Ebben mi is egyetértettünk, s a kormány képviselője jelezte,
hogy hamarosan erre is sor kerülhet. Ezek után a járulékreformmal kapcsolatban tettek fel súlyos kérdéseket, melyekre a kormány megkísérelt válaszolni. A
pénzügyminiszter kijelentette, hogy ne beszéljünk járulékrefomiról, csak néhány, a hiány csökkentése érdekében tett szükséges lépésről. Ezek után mi
jeleztük, hogy gondok tapasztalhatók a kollektív szerződések megkötésével s
betartásával, különösen egyes külföldi tulajdonosok esetében, illetve hogy a
kormány magatartása nem segíti a konfliktusok feloldását. A kormány képviselője 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 elől elkezdtük annak megtárgyalását.
Mind a három oldal képviselői elmondták elképzeléseiket, és aggodalmaikat a
reformmal kapcsolatban, majd megállapodtunk abban, hogy ez a tárgyalás csak
a nyitány volt. A későbbiekben szakértők tekintik át a bizottságokban a problémát, s a szakértői tárgyalások összegzéseként tartunk egy következő plenáris
ülést, a megegyezés reményében. Az igazság az, hogy nem lehet a nyugdíjrendszer reformjáról elhamarkodottan dönteni, mivel annak legalább 50-60 évre lesz
hatása. Erről 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 képviselői jelen vannak. Mi a munkáltatókkal 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

VII. Az intézet mint
tudományos műhely
Az akadémiai intézetek létrejöttének
egyik oka működésük egyik alapfunkciója, hogy nem csupán kiváló egyéni kutatók laza konglomerátumai, hanem olyan
intézmények, melyek teammunkák számára adnak teret és munkalehetőséget.
A társadalomtudományi kutatók javaslata szerint az értékelésben kiemelt szerepet kell kapnia a műhelymunkák produktivitásának és az azokban létrejött
kutatásoknak. E terület értékelésénél a
következő skálát javasolják:
Az intézetben a műhelymunkák kiemelkedő szerepet töltenek be.
Az intézetben a műhelymunkák jelentős szerepet töltenek be.
Az intézetben vannak, de nem kiemelkedő szerepkörben műhelyek, illetve
teammunkák.
Az intézetben nincsenek műhelyek,
munkacsoportok.
A „kemény" tudományoknál a tudományos műhely szerepe a publikációs
tevékenység tudománymetriai mutatóinak
értékében realizálódik, külön figyelembevételére, illetve értékelésére nincs
szükség. Mindazonáltal a három fő tevékenységcsoport mellett a kiegészítő te-,
vékenységek — szükségképpen nem
kvantifikálható — értékelésének módját
és az alaptevékenységekhez viszonyított
súlyát a tudományterületi kuratóriumoknak a feladata kimunkálni.

VIII. Oktatási tevékenység
Sokan felvetették, hogy az akadémia
kutatói által végzett oktatómunkát értékelni kell, bár nem tartozik szervesen a
fentiekben felsorolt tevékenységi csoport
egyikébe sem.
Nem vitatható, hogy az akadémiai kutatóintézetek felelőssége és kötelessége a
színvonalas felsőoktatásban való részvétel is. Ez akkor igazán érdemi, ha az
intézet kutatói olyan speciális szakértelemmel, természettudományok esetén
egyedi berendezésekkel és kísérleti technikával rendelkeznek, amely nélkülözhetetlen a felsőoktatás számára. Ez a körülmény szükségképpen a posztgraduális
képzésben való részvétel fontosságát emeli
ki elsősorban.
Az oktatási tevékenység értékelésére a
szakterületenkénti optimális megoldás kimunkálása a szakterületi kuratóriumok
feladata.

IX. Részvétel a nemzetközi
és hazai tudományos
közéletben
A társadalomtudomány részéről felmerült az igény arra, hogy értékelésre kerüljön a nemzetközi és hazai tudományos
közéletbe való bekapcsolódás is. Az értékeléshez mindkét \esetben négy fokozatú
skála ajánlott, és a következő területeken
szükséges értékelni a tevékenység intenzitását:
A nemzetközi tudományos életben való
részvétel:
— nemzetközi kiadványokban való
megjelent munkák
— nemzetközi kutatásokban való részvétel
— nemzetközi munkacsoportokban
közös kutatás
— nemzetközi tudományos társaságok
munkájában való meghívásos részvétel
— nemzetközi konferenciákon való
aktív részvétel.
Az intézet képviselete a hazai tudományos életben:
Az Állandó Kutatásértékelő Bizottságban kialakított vélemény szerint
ezek a jellemzők ugyan fontosak egy
intézetről kialakított szakmai véleménynél, szerepük a kutatási eredményességhez mérten mégiscsak másodlagos.
A nemzetközi szakmai közéletben
csak színvonalas kutatásokat folytató
intézetnek van helye. E feltétel teljesülése szükségszerűen maga után vonja a nemzetközi szervezetekben, kutatócsoportokban; illetve nemzetközi
szakmai projektekben való részvétel és
képviselet lehetőségét. Megfordítva ez
nem áll fenn, bizonyos nemzetközi
közéleti tevékenység lehetősége kizárólag tudomány-politikai illetve regionális politikai megfontolások eredménye lehet, amelyet szigorúan el kell
különíteni a szakmai tevékenység elismerésétől.
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Pénzügyminisztériumi tájékoztató

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.

Kosáry Domokos akadémikus, a történettudományok terén elért kiemelkedő munkásságáért, tudományszervező Trefort Ágoston-díj: (közoktatás)
tevékenységéért.
Bognár Anikó gimnáziumi tanár, a kéttannyelvű oktatás
meghonosításának és a vizsgakultúra fejlesztésének érdePázmány Péter-díj:
Berényi Dénes akadémikus, atomfizikus, tudományos kében végzett munkájáért;
Tóth Tiborné gimnáziumi igazgató, iskolaszervezési, vekutatási eredményeiért, szervező és tudomány népszerűzetői tevékenységéért.
sítési tevékenységéért;
Máriás Antal egyetemi tanár, eredményes, iskolateremtő oktatási, kutatási tevékenységéért, a tudományos diákkörök 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 végzett kutatási eredményeiért.

Deák Ferenc-díj: (tudományos kutatás)

Kodály Zoltán-díj: (közművelődés)
Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, a közép-európai irodalommal, a nemzetiségekkel, kisebbségekkel kapcsolatos kutatási eredményeiért;
Kovács Bálint nyugalmazott lelkész, tudományos kutató
a népfőiskolai mozgalom szervezésében betöltött több évtizedes tevékenységéért;
Mohayné Katanics Mária főiskolai tanár, az ifjúság zenei
nevelése terén végzett eredményes munkásságáért.

Andorka Rudolf akadémikus, egyetemi tanár, a szoci- Kemény Zsigmond-díj: (határon túli magyaológiai tudományok terén elért oktatási és kutatási ered- rok)
ményeiért;
Hanák Péter akadémikus, egyetemi tanár, a szociálBenkő Samu, az MTA külső tagja, az Erdélyi Múzeum
pszichológia és az oktatásszervezés terén elért kiemelke- Egyesület elnöke, erdélyi művelődéstörténeti kutatásaiért.

Az 1997-re meghirdetett három pályázat közül az első beadási határideje már
lejárt január 31-én, de mivel a második
„futam" pályázatait április 30-ig, a harmadikéit pedig. szeptember 15-ig lehet
benyújtani, így talán nem felesleges ezek
feltételeiről némi tájékoztatást adni.
A pályázati rendszer alapvető célja, hogy
állami eszközökkel is elősegítse az olyan
fejlesztések megvalósítását, amelyek viszonylag gyorsan „hasznosulnak", másrészt pedig magas technológiai szintet képviselnek.
Bár a pályázat nem jelöl ki preferált tudományterületeket vagy gazdasági ágazatokat,
mégis fontos szempont, hogy az adott technológia révén javuljon a rjRZC1R
versenyképessége, a környezet állapota, a szolgáltatások minősége, csökkenjen az energiafelhasználás, illetve segítse elő Magyarország csatlakozását az EU-hoz. A pályázatok
elbírálásánál további előnyt 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 kedvezőnek, előnyősnek tekinti a pályázat kiírója, ha a pályázatot vállalkozói körbe tartozó pályázó nyújtja be
egyetemi és/vagy kutatóintézeti együttműködővel közös megvalósításra.
A pályázatok értékelése többszintű. A független szakértők és az érintett tárcák véleményezése után egy szakértői bizottság ningsotolja a pályázatokat, majd a Szakértői Zsűri
javaslata alapján az OMFB elnöke dönt a
támogatás odaítéléséről.
A pályázattal kapcsolatos részletekről az
OMFB (117.5900), illetve egyes vidéki városokban -az OMFB, a MTF-S7 illetve a
Magyar Innovációs Szövetség megállapodása
alapján- a Magyar Innovációs Szövetség regionális
tudnak felvilágosítást adni.
Ami pedig a pályázatok jogszabályi hátterét
illeti, ez közelebbről is megismerhető a Közronti Műszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996. (V11.10.) konuányrendeletből.
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dő eredményeiért, új szemléletű iskolateremtő, oktató munkájáért.

Alapítványi fődíj:
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Átlagkeresetek költségvetési
fejezetenként

KSH: adatgyűjtés

A tudományos elit életkörülményeiről
Adatgyűjtést végez a KSH a tudományos fokozattal rendelkezők körében. A február 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, magában foglalja a közel 13 ezer fős, általában a kutatás és a felsőoktatás területén dolgozó
kandidátusokat és a Ph. D fokozattal rendelkezőket, 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 rendelkezők alkotják a hazai oktatói és kutatói társadalom
gerincét, tehát szerepük meghatározó a tudományos potenciál működése szempontjából. Ugyanakkor többségük anyagi viszonya — a keresetek alacsony szintje miatt —
jelentősen elmarad a hasonló végzettségű, de más területen dolgozókétól és messze
nem áll arányban tevékenységük társadalmi hasznosságával.
Az adatgyűjtés kérdólve névtelen és a kapott információkat — a vonatkozó törvények
értelmében — kizárólag statisztikai célra használják fel. A vizsgálat első eredményei
júniusban jutnak nyilvánosságra.

Országgyűlés
Köztársasági Elnökség
Alkotmánybíróság
Országgyűlési Biztosok Hivatala
Állami Számvevőszék
Legfelsőbb Bíróság
Bíróságok
MK Ügyészsége
Miniszterelnökség
Belügyminisztérium
OTSH
Földművelésügyi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium
IM Büntetésvégrehajtás
Ipari és Kereskedelmi
Minisztérium
Környezetvédelmi
és Területfejl. Min.
Közl., Hírközlési
és Vízügyi Min.
Külügyminisztérium
Munkaügyi Minisztérium
Művelődési és Közoktatási
Minisztérium
Népjóléti Minisztérium
Pénzügyminisztérium
APEH
Vám- és Pénzügyőrség
Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Magyar Államkincstár
Gazdasági Versenyhivatal
Központi Statisztikai Hivatal
Magyar Távirati Iroda
Magyar Tudományos Akadémia

1 205
47
118
110
406
351
8 367
2 810
4 772
61 287
1 305
14 818
39 506
619
6 252
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117
117
115
103
127
113
79
112
72
60
55
70
62
68
56
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765
839
841
496
188
281
664
617
103
833
891
517
113
448
500

100
93
98
95
107
93
65
91
60
51
44
59
50
57
47

186
780
957
245
614
798
703
341
776
061
358
449
922
430
500

3 415

119 804

97 205

3 020

71 548

57 233

15 240
1 555
1 077

68 742
310 670
74 723

53 860
248 749
63 328

51
44
120
91
75
86
153
120
67
101
53

41
37
93
79
64
54
148
91
54
79
47

932
135
352
300
658
434
867
106
1 985
547
6 680

57
28
1
9
7

066
589
852
821
866
210
349
319
894
392
483

467
589
573
514
298
189
052
945
414
651
234

NÉZŐPONT

(Aki szegény, az a legszegényebb

Leleményesség '97
A túlélés technikája — átvészelni a szegénységet
József Attila óta tudjuk, hogy aki szegény az a legszegényebb. A nagybetűvel
írt Valóság már a költői 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 helyzetéről 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 háztartását, 10 százalékának egyszerűen nem futja a lakbér, a fűtés, 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 benzinre, s a megkérdezettek 27 százaléka csupán a lakások egy részét fűti. A nehezülő
élethelyzetben a túléléshez legtöbben — alkalmazkodva a realitáshoz — visszafogják igényeiket, az olcsóbb termékeket vásárolják, s főként 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 továbbadják a kinőtt gyermekruhákat, megszervezik az iskolakönyvek cseréjét, felajánlják egymásnak a már nem használt járókákat, babakocsit, emeletes ágyat.
E „népi jólétből" az önkormányzatok is kiveszik részüket, bár a hatósági találékonyság nem bizto, hogy találkozik a rászorulók közvetlen szükségleteivel. Komárom-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 kérelmezőnek. A megyeszékhelyen, Tatabányán
ily módon a távfűtési díjat és a gyermekek óvodai, iskolai étkeztetésének költségét •
vállalják. A távfűtési 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
újratermelődött.
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

C a szerkesztő rovata
kisebb-nagyobb közösségek — néha több százan is — nagy tételben vásárolnak
húst, burgonyát, hagymát, lisztet, almát, cukrot, és maguk mérik szét azt, akár húszharminc százalékos megtakarítást is elérve.
A kaposvári nyugdíjasok úgy járnak Toponárra — a Kaposvártól öt kilométerre
a szövetkezet tejcsarnokába, mintha ingyen osztanák a tejet.
lévő városrészbe
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 tejcsarnokot üzemeltető Kapostáj szövetkezet elnöke szerint naponta 200-250 vásárló csaknem ezer liter tejet visz el a kora délutáni zárásig.
A jövedelmi viszonyok romlása következtében 1990 és 1992 között évente mintegy hatvanezren vesztették el munkahelyüket, majd a nyilvántartott állástalanok
száma 45 ezer körül állandósult a halmozottan hátrányos helyzet ű Szabolcs-SzatmárBereg megyében. Ez lényegesen megváltoztatta a lakosság fogyasztási szokásait. Az
érintett családok kényszerű takarékosSága mindenekelőtt az élelmiszer-forgalomban
érezteti hatását. A legszembetűnőbb a húsipari termékek iránti kereslet csökkenése,
ami a térséget korábban ellátó húsfeldolgozó üzem csődjéhez és felszámolásához
vezetett. A falvak népe önellátásra, kisállattenyésztésre rendezkedett be. Sorra mentek 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. Zalaegerszegen a feldolgozott olcsóbb hústermékek „listavezetője" néhány éve még a kenyérszalonna 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 főzőkolbász vette át. Vékonyabb pénztárcához mért baromfifélék közül
főként a kilónként 155-165 forintba kerülő csirke far-hát, a 208-219 forintos nyak
és a 245-255 forintos szárny a kelendő.
Kényszerűségből a leleményesség más módszerei is kialakultak. A hatvanezer
lakosú pécsi Kertváros paneltömbjeiben gyakori, hogy több család, helyenként egy
egész lépcsőház fizet elő az újságokra, megtakarítva ezzel az egyre borsosabb áru
sajtótermékek egyedi vásárlását. Nem ritka, hogy a drága áram fogyasztásával spórolva a szomszédok felváltva használják egymás hűtő- és fagyasztógépeit. Több háztartás úgy jut használt, de még működő gépekhez, berendezésekhez, ruházati holmikhoz, hogy megveszi szomszédjáét, ismerősét. A csillogó butikok, de még a
nagyáruházak ruházati osztályai is szinte konganak az ürességtől, ám annál nagyobb
a forgalom a kibogozhatatlan eredetű használt ruhabálákat értékesítő turkálóban.
Főként 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) /

