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JÚNIUS 

SZÓSZÓLÓ 
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Körkérdés 

Hogyan vélekednek 
munkahelyük helyzetérő l? 
A TUDOSZ titkárok tanácsa május 21-i ülésén az MTA kutatóin-
tézeteinek szakszervezeti tikáraihoz körkérdést intéztünk, hogyan 
látják munkahelyük helyzetét az MTA közgy ű lési  határozatai után. 

M ű szaki Fizikai Kutatóintézet (MÜFI): A MUFI és a KFKI ATKI 
kutatói között meglévő  kapcsolatokra alapozva látogatják egymás sze-
mináriumait. Továbbra is kérdésesnek látják, vajon mi lesz a kiürítendő  
laborépület sorsa, hiszen a szomszédjukban alló volt MEV-es labor-
épület is évek óta kiadásra vár. Egyelő re problémát jelenthet az is, 
hogy a KFKI-ban olyan épületet kell találni a MUFI számára, amely-
nek födéme bírja a felköltöztetendő  mű szereket. 

Atomenergiai Kutatóintézet (AEKI): Bíznak abban, hogy jelentő s 
vérveszteség nélkül jutnak túl a konszolidáción. 

Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézet (MSZKI): A kollegák 
között megindult az álláskeresés, az intézetben nagy a bizonytalan-
ság. A kulcsemberek esetleges távozása, kiesése összedöntheti az 
intézetet. 

Mű szaki Kémiai Kutatóintézet (MÜKKI): Elő rehaladott tárgyaláso-
kat folytatnak a Pannon Egyetemmel, a hozzájuk való csatlakozásról. 

Közgazdaságtudományi Intézet (KTI): Az elmúlt években az inté-
zet a külső  árbevételeinek, így az OTKA pénzeknek is jelentő s részét 
az intézeti számítógépes hálozat kialakítására fordította. A saját for-
rásaikból kialakított munkafeltételekrő l nem akarnak lemondani. A 
létszámleépítési tervek nyugtalanítják a kollegákat. 

Kísérleti Orvostudományi Intézet (KOKI): Az intézet dologi kiadá-
sainak fedezete ő szre komoly gondot fog okozni. 

Matematikai Kutatóintézet.: Könyvtárfejlesztésre nincsen megfelelő  
fedezet. 

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete: A X. osztály dönté-
sére várnak, hol lesz az új intézet központja. 

MTA Természerttudományi Kutatólaboratóriumai (TTKL): A Bu-
daörsi úton lévő  telephely kiürítésével a nyugati szervizek fognak jól 
járni. A m ű szerek költöztetéséért kifizetendő  milliókat mű szerfejlesz-
tésre is lehetne fordítani. 

M ű vészettörténeti Kutatóintézet: Néhány évvel ezelő tti költözé-
sük 10 millió Ft-ba került, pedig 10 méteren belül költöztek. Az inté-
zet potenciális befogadói a sajtóból értesültek a tervekrő l. A mű vé-
szetelméleti kutatásoknak nincsen helye a tárgyi kutató múzeumok-
ban, de a kódexkutatóknak sem. Eppen ezért dolgoztak ő k önálló 
kutatóíntézetben. 

Izotópkutató Intézet: Az MTA elő terjesztésében az összehasonlító 
táblázatokban az intézet 1993 elő tti alapterületével számoltak, figyel-
men kívül hagyva, hogy az azóta kivált kft.-k mennyit használnak. A 
bérleti díjat a telephely fenntartására fordították. Nem tudják, a jöv ő ben 
is felhasználhatják-e a bérleti díjat. Tragikomikusnak t ű nik, hogy a 
fiatal kutatói pályázat révén felvett fiatalok témáit esetleg az év vegén 
megszüntetik.lgaz, hogy a kutatói állomány elöregedett, sem a 
munkakörülmények, sem a bérek nem vonzzák a fiatalokat, emellett 
évek óta nem volt létszámfejlesztés. Tömeges nyugdíjazással a te-
matikai kutatási struktúrát tönkre lehet tenni. 

Csillagászati Kutatóintézet: Az intézet debreceni részére az egye-
tem nem tart igényt, így viszont a gyulai kutatóegységet is fenn kell 
tartani, mert nélküle a debreceni nem tud mű ködni. 

Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK): Örvendetes, hogy az 
elő terjesztés szerint az SZBK felállása optimális. 

Központi Kémiai Kutatóintézet (KKKI): A rózsadombi telephely első  
épületét kiürítették, tehát a kollegák felköltöztetésének nincsen akadá-
lya. A tervezett, akár 30%-ot is elérő  létszámcsökkentést aggályosnak 
tartják, mert igaz, hogy sok nyugdíjas korú kutatójuk van, de az, ő  
nyugdíjaztatásuk a kutatások folytonosságát veszélyeztetheti. 

A szakszervezetek 
kérdései 
Az Akadémiai Érdekegyeztető  Tanács 
munkavállalói oldala (AOKDSZ, 
TDDSZ, TUDOSZ) a HVG-ben és a 
Magyar Hírlapban („Nature") megjelent 
cikkek után április 2-án kezdeményez-
te az AÉT összehívását. „Az akadémi-
ai intézethálózat „konszolidációja" egy-
értelm ű en a dolgozók élet- és munka-
körülményeinek jelentő s változását 
jelenti, ezért a konszolidációs javas-
latnak az MTA közgy ű lésére való be-
terjesztését meg kell, hogy elő zze a 
szakszervezetekkel történő  konzultá-
ció." - szólt az indoklás. Az AÉT ápri-
lis 17-i ülésén a szakszervezeti oldal 
általános kérdéseket tett fel, melyeket 
az Akadémia tárgyalócsoportjának 
vezet ő je írásban kért. A kérdésekre 
lapzártáig nem érkezett válasz. 

1. Milyen módon kívánják megismerni 
és hasznosítani a kutatói közösségek véle-
ményét, javaslatait a kutatóhálózat átalakí-
tásával kapcsolatban? 

2. Mi a konszolidációs intézkedések rész-
letesebb idő beli végrehajtási menetrendje? 

3. Van-e írásos határozat a Kormány vagy 
a Tudománypolitikai Kollégium részérő l, 
hogy a tervezett létszámra való beállás után 
a konszolidált kutatóhálózat költségvetési tá-
mogatását elvonásokkal és egyéb módsze-
rekkel nem fogják csökkenteni, hanem az 
inflációnak megfelel ő en legalább dinamiku-
san szinten tartják? 

4. A konszolidációról szóló döntésekkel 
egyidejű leg létrejön-e a megállapodás a PM-
mel az intezetek alapellátásának garantálá-
sáról? 

5. A javaslat szövege csak a kutatóhá-
lózat átalakításáról szóló közgyű lési dön-
tés-szövegeket tartalmazza. Ki es mikor fog 
dönteni a létszámokról? 

6. Van-e elő zetes ré4zletesebb számí-
tás a konszolidáció végrehajtásának 
költségeir ő l és a létszámcsökkenésen 
túlmen ő , a dologi kiadásokban várható 
megtakarításokról? 

7. Ki és mikor fogja elkészíttetni és az-
tán jóváhagyni az átalakulásra vagy össze-
vonásra kerülő  intézetek 

- átalakulás (összevonás) elő tti vagyon-
mérlegét, 

- átalakulás (összevonás) utáni induló 
vagyonát (eszközök és források)? 

8. Milyen módon kívánnak arról gondos-
kodni, hogy a jogutód intézetek mentesek 
legyenek a jogelő d intézetek esetleg csak 
a jöv ő ben ismertté váló, szerző désekbő l 
adódó tartozásaitól és köztartozásaitól (adó, 
tb, vám)? A jogutód intézetek mikor és 
milyen beleszólási lehető séget kapnak a 
rájuk továbbháruló tartozások vállalásáról? 

9. Hogyan kívánnak arról gondoskodni, 
hogy az atalakítandó intézetek munkaválla-
lói közösségeinek kollektív szerz ő désekben 
biztosított jogai az átalakítás után is érvé-
nyesüljenek? 

10. Kinek a kötelessége lesz a megürült 
intézeti telephelyek (épületek) állagmegóvá-
sáról való gondoskodás? Ennek költségeit 
hová tervezik és milyen forrásból? 

11. Az üressé váló telephelyeknek (épü-
leteknek) és a továbbiakban felhasználásra 
nem kerülő  berendezéseknek (kutatási esz-
közök és egyebek), egyáltalán a passzív 
vagyonnak milyen hasznosítását tervezik? 
Ennek bevételei a konszolidáció költségei-
re lesznek fordítva? Ha nem, akkor a kuta-
tóhálózat fenntartásának m ű ködési költsé-
geire fordítják-e? 

12. Hogyan veszik figyelembe az átala-
kult intézeteknél a bérbeadásból származó 
és intézeti dologi kiadásokra fordított 
bevételektő l való elesést? 

13. A fels ő oktatással tervezett feladat-
megosztásoknak vannak-e vagyoni feltét-
elei, milyen költségekkel jár ez, milyen for-
rásból fedezik? 

14. Van-e idő beli és összegszer ű  fel-
használási terv (ütemezés) az 1997. évi 
rendkívüli konszolidációs elő irányzat („600 
MFt") felhasználására? 

15. Ki hagyja jóvá a konszolidációs 
elő irányzat felhasználási tervét? 

16. Van-e arra terv, hogy a korábbi tel-
jesítményelemzések során és a jelenlegi 
konszolidációs folyamatban jó minő sítést 
kapott intézetek már az 1997. évben a kon-
szolidációs elő irányzatból való támogatás 
útján is stabilizálhassák gazdálkodásukat? 

17. Van-e valamilyen elő zetes hatásvizs-
gálat, vagy modellvizsgálat arra, hogy mi-
lyen módon fog m ű ködni az átalakított ku-
tptóhálózat, hogyan fog változni tudományos 
és gazdasági hatékonysága? 

1997. április 21. 

1. Az MTA KFKI Szilárdtestfizikai 
Kutatóintézet elnevezése az MTA 
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató-
intézetére változik, és jogutódja az 
önálló jogi személyként megszű nő  
és vele egyesülő  MTA Természet-
tudományi Kutatólaboratóriumoknak 
a Kristályfizikai Kutatólaboratórium 
tevékenységi köre tekintetében. 

2. Az MTA Mű szaki Fizikai Kuta-
tóintézet elnevezése az MTA Mű -
szaki Fizikai és Anyagtudományi 
Kutatóintézetére változik, amely jog-
utódja az önálló jogi személyként 
megszű nő  és vele egyesülő  MTA 
KFKI Anyagtudományi Kutatóinté-
zetének. 

A Xl. Osztály módosító indítványt 
terjesztett elő : „ Az MTA Mű szaki 
Fizikai Kutatóintézet és az MTA 
KFKI Anyagtudományi Kutatóintézet 
egybeolvad és jogutódként létrejön 
az MTA Mű szaki Fizikai és Anyag-
tudományi Kutatóintézet." 

A módosító indítvány elfogadását 
az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
(AKT) és a Konszolidációs Bizott-
ság (Bizottság) nem támogatja 

Indoklás: 

1.) A módosító indítványt az AKT 
és a Bizottság elő zetesen megis-
merte és annak szakmai, tartalmi 
módosító részét beépítette javas-
latába. 

2.) Az érintett egyik intézet szak-
mai felügyeletét ellátó Mű szaki Tu-
dományok Osztálya egyetért az AKT 
és Bizottság javaslatával. 

3.) A módosító indítvány - tekin-
tettel arra, hogy az eredeti egy jogi 
személyiség változás helyett hármat 
javasol - a végrehajtás idő tartamát 
rendkívül meghosszabbítja. 

4.) A módosítási javaslat elfoga-
dása esetén a végrehajtás költsé-
gei jelentő sen nő hetnek, amely költ-
ségtöbblet az érintett tudományte-
rületet terheli. 

3. Az MTA KFKI Mérés- és Szá-
mítástechnikai Kutatóintézete önál-
ló jogi személyként megszű nik és 
egyesül a jogutód MTA Számítás-
technikai és Automatizálási Kutató-
intézetével. 

4. Létrejön az MTA Kémiai Kuta-
tóközpontja, amely jogutódja az 
önálló jogi személyként megsz ű nő  
MTA Központi Kémiai Kutatóintézet-
ének, és az MTA Izotópkutató In-
tézetének, valamint a megsz ű nő  
MTA TTKL-nek a Szervetlen Kémi-
ai Kutatólaboratórium tevékenységi 
köre tekintetében. 

5. Az MTA Mű szaki Kémiai Kuta-
tóintézete az MTA és az érintett 
egyetem közötti megállapodástól 
függő  szervezeti formában mű ködik 
tovább. 

6./ Létrejön az MTA Földtudomá-
nyi Kutatóközpontja, amely a 
megszű nő  MTA Természettudomá-
nyi Kutatólaboratóriumok jogutódja 
(kivéve a Kristályfizikai és a Szer-
vetlen Kémiai Kutatólaboratórium te-
vékenységi köre tekintetében), és 
amelynek keretében mű ködik az 
önálló jogi személyként változatla-
nul megmaradó MTA Földrajztudo-
mányi Kutatóintézete és az MTA 
Geodéziai és Geofizikai Kutatóinté-
zete. 

7. Az MTA Bányászati Kémiai Ku-
tatólaboratórium az MTA és a Mis- 

kolci Egyetem közötti megállapo-
dástól függő  szervezeti formában 
mű ködik tovább. 

8. Az MTA Ipar- és Vállalatgaz-
daság-kutató Intézete önálló jogi 
személyének megsz ű nésével egye-
sül az MTA Közgazdaságtudomá-
nyi Intézetével, amely jogutódként 
az MTA Közgazdaságtudományi 
Kutatóközpontja nevet veszi fel. 

9. Az MTA Társadalmi Konfliktu-
sok Kutatóközpcntja önálló jogi sze-
mélyének megsz ű nésével egyesül 
az MTA Szociológiai Intézetével, 
illetve a jogutód MTA Politikai Tu-
dományok Intézetével. 

10. Az MTA Állam- és Jogtudo-
mányi Intézetének elnevezése MTA 
Jogtudományi Intézetére változik. 

A IX. Osztály módosító indítványt 
terjesztett elő : „Az Osztály javasol-
ja a 10. pont elhagyását." 

A módosítási javaslat elfogadását 
az AKT és a Bizottság nem támo-
gatja. 

Indoklás: A Bizottság tudomásul 
veszi az Osztály aggályait: „Az in-
tézet ezen a néven vált ismertté -
immár csaknem fél évszázada - a 
hazai és külföldi tudományos körök-
ben." Mégis az a véleménye, hogy 
a helyzet azóta jelentő sen megvál-
tozott. Az Intézet létrejöttekor a 
diszciplinába tartozott még az ál-
lamtudományok mű velése is. Ma 
már azonban csak koncéntrálás 
szükséges a jogi diszciplináris ku-
tatásokra, és ezzel egyi dő ben ezek 
m ű velésében szélesebb tematika 
követése kívánatos. 

Ezért a névváltoztatás indokolt. 

1. Az MTA Néprajzi Kutatóinté-
zete az ELTE vagy a Nérajzi Múze-
um kutatóhelyévé válik, ha az MTA 
és az Egyetem, illetve az MTA és 
az MKM között az erre vonatkozó 
megállapodás létrejön. 

12. Az MTA Filozófiai Intézete az 
ELTE kutatóhelyévé válik, ha az 
MTA és az Egyetem között az erre 
vonatkozó megállapodás létrejön. 

13. Az MTA M ű vészettörténeti 
Kutatóintézete az ELTE vagy a 
Magyar Nemzeti Galéria kutatóhe-
lyévé válik, ha az MTA és az Egye- 
tem, illetve az 	MTA és az 
MKM között az erre vonatkozó 
megállapodás létrejön. 

14. Az MTA Régészeti Intézete a 
Magyar Nemzeti Múzeum kutatóhe-
lyévé válik, ha az MTA és az MKM 
között az erre vonatkozó megálla-
podás létrejön. 

15. A közgy ű lés felkéri az Aka-
démia elnökét és fő titkárát, hogy az 
5., 7., 11.,12., 13., és 14. pontban 
foglaltak végrehajtásáról kezdemé- 
nyezzen 	tárgyalásokat 	a 
M ű vel ő dési és Közoktatási Minisz-
térium és az érintett egyetemek 
vezető ivel. Azokban az esetekben, 
ahol az 1997. évi decemberi köz-
gy ű lésig nem jön létre az érintett 
kutatóhelyek megfelelő  m ű ködését 
biztosító megállapodás, a közgyű -
lés felülvizsgálja és szükség ese-
tén módosítja mostani döntéseit. 

16. A közgy ű lés felkéri az eddig 
m ű ködő  kilenctagú konszolidációs 
bizottságot, hogy 1998. december 
31-ig folytassa munkáját és belső  
munkamegosztása szerint irányítsa 
a fenti döntések végrehajtását. 

Az MTA kutatóintézeteinek konszolidációjára 
tett javaslatról 

A TUDOSZ véleménye 
Az MTA vezető itő l megkapott javaslat ismeretében az a véleményünk 
alakult ki, hogy az MTA legsz ű kebb vezetése szerint a hazai és nemzet-
közi tudományfejlő dési tendenciákra a magyar akadémiai kutatóinté-
zet-hálózatnak restriktív módon (létszám-, telephely- és intézetszám-
csökkentéssel) kell reagálnia. 

A TUDOSZ - elismerve az intézethálózat változtathatóságának lehető sé-
gét - most ezzel így nem tud egyetérteni, 

- mert szilárd meggyő ző désünk, hogy a „konszolidáció"-t valódi jelentésé-
ben kell használni úgy, hogy annak eredménye egy stabilizált, alapellátásá-
ban legalább középtávon garantált intézethálózat kell hogy legyen 

- mert véleményünk szerint a konszolidáció fedő névvel ellátott intézkedés-
csomag nem a tudomány (s így természetesen az Európai Unióba törekvő  
ország) jövő beni céljait szolgálja, hanem az intézethálózat következetes 
felszámolását 

- mert nem tudjuk elfogadni a több mint 1000 munkahely megszüntetésé-
nek, így az 1000 fő t meghaladó létszámcsökkentésnek szükségességét, 
különösen nem az elő ző  évek mintegy 30%-os létszámcsökkenése után, 

- mert szerintünk nem lehet megfelelő  gazdaságossági számítások és 
hatásvizsgálatok nélkül ilyen súlyos döntéseket hozni, 

- mert nem tartjuk megalapozottnak azt a feltételezést, hogy a létszám, a 
telephely és intézetszám csökkentése költségcsökkenéssel jár. A kisebb 
várható létszámhoz, a kevesebb intézethez, a kevesebb telephelyhez nem 
tartozik nagyobb költségvetési támogatás. A felszabaduló telephelyek hasz-
nosítására nincs reális elképzelés, lehető ség és garantált megoldás, 

- mert elő zetesen nem tájékoztatták megfelelő en az érintett kutatói közös-
ségeket, nem kérték ki a döntés elő tt'véleményüket arról, hogy ő k hogyan 
látják intézetük, szakmájuk, tudományáguk szükségességét, jövő jét, fejlő dé-
si lehető ségeit, továbbhaladásuk irányát. 

Véleményünk szerint Magyarországnak, a magyar társadalomnak szüksé-
ge van egy céljait és igényeit szolgáló, az állam, a kormány független 
szakértő i intézményeként mű ködő  kutatóintézet-hálózatra (ezt sem egye-
tem, sem közgy ű jtemény, sem más kutatóhely nem tudja kiváltani), s így 
ennek sorsdöntő  kérdéseirő l nem csupán a tudomány belső  köreinek ítélete 
alapján, hanem az érintett szakmai körök véleménye, a sokoldalú társadalmi 
igények, jóváhagyott tudománypolitikai irányelvek ismeretében lehet eldön-
teni. 

A TUDOSZ ezért fontosnak tartja, hogy a felsorolt hiányosságok kiküszö-
bölésére, a felmerült problémák orvoslására elegendő  idő  jusson, s ezért 
szükségesnek tartja, hogy mindaddig, amíg ezek meg nem történnek, ne 
szülessen végleges, visszavonhatatlan döntés. 

Budapest, 1997. április 30. 
dr. Kuti László 

elnök 

Magyar Tudományos Akadémia 

Közgy ű lési határozatok 
1997. május 
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Bencze Gyula 

„Kiszeraméra bávatag" posztmodern módra (második rész) 

Karinthy Frigyes bizonyára reme-
kül mulatott volna azon, hogy a ha-
landzsa napjainkra a „tudományba" 
is bevonult. Legutóbb megjelent 
lapszámunkban arról írtunk, hogy 
az elmúlt év eseménye volt, hogy 
Alan Sokal remekül kiagyalt és 
nagyszer ű en kivitelezett fricskát 
adott a „posztmodem"társadalom-
tudósok egy különösen agresszív 
csoportjának. Alan Sokal, a New 
York Egyetem elméleti fizikai pro-
fesszora 1994 végén „A határok 
áttörése — Arccal a kvantumgravi-
táció transzformatív hermeneutikája 
felé" címmel tanulmányt küldött be 
a Social text című  vezető  kulturá-
lis folyóirathoz. A cikk a szakmai 
zsargont ötletesen használó, a 
posztmodern nagyjaitól bő ven idé-
zetekkel fű szerezett, teljesen értel-
metlen örökség volt. Ennek ellené-
re, mivel a cikk konklúziója ked-
vükre való volt, a tudós szerkesztő k 
közlésre alkalmasnak találták, és az 
meg is jelent az 1996. évi tavasz/ 
nyár számban. Sokal tréfáját saját 
maga leplezte le a Lingua Franca 
folyóiratnak párhuzamosan bekül-
dött „Egy fizikus kísérlete a társa-
dalomtudományokkal" című  cikké-
ben, amely az 1996. évi májusi-jú-
niusi számban látott napvilágot. 

Sok magyar olvasónak kerülhetett 
kezébe László Ervin „Kozmikus kap-
csolatok"cím ű  könyve, amely elegáns 
kiállításban, kemény kötésben jelent 
meg a Magyar Könyvklub gondozá-
sában. A magyar kiadás az angol 
eredeti fordításán alapul, a szerző  
egyike a „híres magyaroknak", ide-
genbe szakadt zongoramű vész, filo-
zófus, ső t a könyv alapján akár min-
dentudónak is aposztrofálható. 

A könyv hátlapján szereplő  ismer-
tetés szerint „László Ervin, az 
Olaszországban él ő  tudós, akinek 
eddig 17 nyelven Jelentek meg mű - 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

Uj érdekegyeztető  
fórum alakult 

A Földmű velő désügyi Minisztérium 
kezdeményezésére 1997. április 10-
én megalakult a Agrároktatási és 
Kutatási Érdekegyeztető  Tanács. (Ez-
zel párhuzamosan megalakult a Ha-
lászati és Vadászati, az Erdészeti és 
Fagazdasági, az Élelmiszerfeldolgozó 
és a Mező gazdasági Érdekegyeztető  
Tanács is.) „Kérem, hogy kezdemé-
nyezésünkben az agráriumban vég-
bemen ő , szükséges változtatások 
részesévé tételének szándékát néz-
ze, azt, hogy véleményünk szerint a 
szakma legszélesebb kör ű  bevoná-
sával lehet csak egy, a magyar 
agráriumot az Európai Unióhoz csa-
toló és az ország felemelkedését 
szem elő tt tartó Nemzeti Agrárprog-
ramot kidolgozni." — írta meghívójá-
ban Buzássy Lajos helyettes állam-
titkár. 

A meghívottak szinte teljes köre 
megjelent, az MTA Agrártudományok 
Osztálya, az Agrár Rektori Tanács 
vagy a Tangazdaságok Szövetsége 
ugyanúgy fontosnak tartotta a közös 
célt, mint a szakszervezetek. 

A résztvevő k nem arról beszéltek, 
hogyan, milyen kutatási területeket 
kell megszüntetni, mert nem elegen-
dő  a költségvetés támogatása, hanem 
ahhoz gy ű jtöttek érveket, mi módon 
lehet megoldani az agrárkutató-inté-
zetek súlyos OMFB visszafizetési 
kötelezettségei miatt kialakult helyze-
tet, hogyan lehetne saját kutatási 
pályázat híján az agrárkutató-intéze-
tek költségvetési támogatását növel-
ni, elmaradt beruházások pótlására 
elkülönített alapot létrehozni. 

A minisztérium a következő  meg-
beszélésre munkatervjavaslatot és tá-
jékoztatót készítenek a Tudománypo-
litikai ,Kollégium agrárterületet érintő  
elő terjesztésér ő l az Érdekegyeztető  
Tanács részére is.  

vei, kristálytiszta logikával, világos és 
egyszer ű  stílusban csalogatja be az 
olvasót a jelenségek dzsungelébe. A 
szerző  szinte mindent felölel az ő s-
robbanástól a genomon keresztül a 
vákuumenergiáig." 

A mű  tényleg szinte mindennel fog-
lalkozik, kozmológiától kezdve egé-
szen a pszichológiáig és agykutatá-
sig. Az ember ő szintén csodálni kez-
di a reneszánsz formátumú szerző t, 
míg észre nem veszi, hogy ennek az 
enciklopédikus mű nek nincs szakmai 
lektora! Az igazi gyanú azonban ak-
kor ébred fel az olvasóban, amikor 
türelmetlenül hátralapozva felfedezi, 
hogy az Utószó szerző je nyilvánva-
lóan nem kozmológus vagy fizikus, 
sem nem agykutató. Sorai inkább arra 
engednek következtetni, hogy egyike 
a manapság igen divatos „alternatív" 
gyógyászoknak. 

E sorok írója, fizikus lévén, első -
sorban a (sajnálatosan) korlátozott 
kompetenciájába tartozó — minden 
szakmai érvet és bizonyítékokat nél-
külöző  — megállapításokra reagált 
érzékenyen, és azokból állított össze 
egy csokrot: 

„A legfontosabb tulajdonság az, 
hogy tovább kell lépnünk. Esetleg a 
gravitációs, az elektromágneses, az 
er ő s és gyenge kölcsönhatás mellett 
újabb kölcsönhatás mező it és erő it is 
fel kell ismernünk. Egy ötödik mező , 
a természet ölén m ű köd ő  szuper-
könny ű  mez ő  finoman köthet össze 
részecskéket, atomokat, molekulákat, 
sejteket és egész élő  rendszereket." 
(156. oldal) 

Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell 
arra, hogy közel egy évtizede az ame-
rikai Purdue Egyetem egy kutatócso-
portja nagy hajszát indított — teljesen 
más okokból — egy „ötödik erő " után, 
amelynek bizonyítékait Eötvös Loránd 
korabeli méréseibő l akarták kibányász-
ni. A dolog természetesen vaklármá-
nak bizonyult, és mind az elméleti, 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Üdülési lehető ségek 
Az utóbbi idő ben az üdülések iránti 

érdeklő dés rohamosan csökkent. A 
kollégáink egy része inkább külföldre 
megy nyaralni, egy másik részének 
ez is drága. Ajánlatainkat úgy közöl-
jük, hogy a Sopronira június 6-ig ké-
rünk jelentkezést a TUDOSZ irodá-
ba. A többi helyen közvetlenül a kol-
légiummal kell felvenni a kacsolatot. 

Soproni Ovóképző  Kollégiumában 
a szokásos 2 x 2 ágyas apartmano-
kat ajánljuk június 20.-augusztus 11. 
közötti idő szakra. (Árak: felnő tteknek 
650 Ft/fő , gyermeknek 300 Ft/fő  + na-
ponta 120 Ft idegenforgalmi adó.) 

Bajai Tanítóképző  Kollégiumában 
július 1.-augusztus 25. között 3 ágyas 
szobák bérelhető k, a kollégiumban 
olcsó étkezési lehető ség van. (Reg-
geli, ebéd, vacsora 200-250 Ft kö-
zött) Telefon: 79-324-451 

Salgótarjánban a Strand Hotelben 
2 + 1 vagy 2 + 2 ágyas fürdő szobás 
szállodai szobában 6 éjszaka félpan-
ziós ellátással 9600 Ft, teljes ellátás-
sal 11 4b0 Ft fejenként. Telefon: 32-
430-085 

K ő szegen 3 ágyas (zuhanyzzós, 
WC-s) szobákat ajánlunk, fejenként 
550 Ft-ért éjszakánként. Elő zetes 
telefonegyezteteés alapján írásban 
kérik a rendelést. 

Telefon/fax: 94-360-072 Tucai 
Györgyné 

Cím: 9730 K ő szeg Felső  krt. 4. 
Egerben a fő iskola kollégiumának 

felújítása miatt a szállás egy új he-
lyen, a Sas úton foglalhato, mely a 
belvárostól 10 percre található. Étke-
zést nem tudnak biztosítani, de fő zé-
si lehető ség mindenki rendelkezésé-
re áll (ebben az esetben vinni kell 
edényeket). A háromágyas szobákért 
500 Ft-ot kell fizetni személyenként, 
a négyágyasokért pedig 450 Ft-ot. Az 
idegenforgalmi adó itt napi 100 Ft. 

(Ez a 18 év alatti és 70 év feletti-
eket nem érinti.) 

Szállásfoglalás: telefon: 36-410-446 
Szalai Lászlóné  

mind pedig a kísérleti megfontolások 
teljesen alaptalannak bizonyultak. Per-
sze az is némi igazolást igényelne, 
hogy a mikrovilág kölcsönhatásainak 
finomságainak hogyan érvényesülhet-
nek „egész élő  szervezeteknél"? Csak 
kevesen gondolnak például arra, hogy 
a hazai közgazdászok ellentmondó és 
sok esetben a józan ésszel is hadban 
álló következtetései a Heisenberg-féle 
határozatlansági reláció szükségsze-
r ű  és kiküszöbölhetetlen következmé-
nyei! 

„Bár a legtöbb fizikus, vegyész, 
biológus és egyéb természettudós 
nem ismeri eléggé ezt az alapvet ő  
energiamez ő t, az érdekl ő dés egyre 
fokozódik iránta." (182. oldal) 

A tudomány alapvető  tulajdonsága, 
hogy a tapasztalatokat, felfedezése-
ket a tudósok megosztják egymással: 
erre valók a tudományos szakfolyó-
iratok. Ha tehát valamit eleinte csak 
néhányan tudnak, az ismeretanyag 
igen hamar a szakma — és az, em-
beriség — közkincsévé válik. Érde-
kes lenne tehát tudni: ha valamir ő l a 
tudósok többsége — a szaktudo-
mány— nem tud, kiknek az érdeklő -
dése fokozódik iránta, a hatóságoké, 
költő ké vagy kabarészerző ké? 

„A kvantumvákuum persze nem 
üres tér. Jelent ő s eleme a világegye-
temnek, ezért elvárható, hogy vala-
milyen módon az universum minden 
folyamatában részt vegyen ..." 

„A vákuum maga nem anyagi: ener-
giái negatív állapotban vannak. Ez 
szerencsés dolog, mert ha nem így 
volna, akkor a világegyetem nyom-
ban olyan kicsire zsugorodna mint az 
atom átmér ő je." (183. oldal) 

„A tárgyak ,vákuumnyomását,  és 
még inkább ezeknek felt ű nő  mara-
dandóságát kísérletileg igazolta egy 
másik orosz kutatócsoport Vlagyimir 
Poponyin vezetésével az orosz Tu-
dományos Akadémia Biokémiai Fizi-
kai (sic!) IntéZetében. 

A Heller Farkas 
Nyugdíjpénztár 1996. 
évi mérlegének fő bb 
adatai: 
Befektetett eszközök: 408 368 Ft 
Forgóeszközök: 	360 227 Ft 
Saját tő ke: 	 8 607 Ft 
Tartalékok: 	 750 201 Ft 
Kötelezettségek: 	9 787 Ft 
Eszközök és 
források fő összege: 768 595 Ft 
Tagdíjbevételünk 1996-ban 652 000 
Ft volt a munkáltatói befizetésekkel 
együtt, tervezett tagdíjbefizetésünk 
100 499 Ft volt. A jelentő s túlteljesí-
tés a magas munkáltatói hozzájáru-
lásokból, illetve az egyénileg vállalt 
többletbefizetésekbő l adódik. 

Fedezeti alapunkra a tagdíj- és 
hozambevételbő l 698 352 Ft került 
jóváírásra. 

Vagyonkezelő nk a Creditanstalt 
Értékpaír Rt. 1996-ban 36,84% ho-
zamot ért el. Befektetett vagyonunk 
30,22%-a diszkont kincstárjegyben, 
60,48%-a államkötvényben, 9,3%-a 
részvényben volt befektetve 1996. XII. 
31-én. A 86 545 Ft készpénz, ami 
XII. 27. és 31. között érkezett, befek-
tetésre már csak 1997. január 3-án 
volt lehető ség. 

Szolgáltatást 34 fő nek nyújtottunk 
1996-ban. Egy tagtársunk halt meg, 
1 fő  átlépett más nyugdíjpénztárba, 
12 fő  teljesen elszámolt, 20 fő  jára-
dékot igényelt. 

1997. évi terveink között szerepel, 
hogy létszámunkat 5000 fő vel sze-
retnénk növelni. 

Lépjen be 
Ön is a Heller Farkas 
Nyugdípénztárba! 

Óriás poszterek és Tv-reklám nél-
kül is már több, mint 18 000 tagja 
van a Heller Farkas Nyugdíjpénztár-
nak, az MTA kutatóintézeteiben dol-
gozók 10%-a lépett be eddig: 

Tekintettel arra, hogy a természeti 
folyamatok mindegyike a misztikus 
rangra emelt „kvantumvákuumban" 
játszódik le, magától értető dik, hogy 
„van valami része" a folyamatokban. 
Azt azonban nehéz elképzelni, hogy 
a fizikai méretekkel nem jellemezhető  
vákuum olyan kicsire zsugorodik 
össze, „mint az atom átmérő je". A sok 
egyéb tulajdonságnak, amelyet a 
szakma által ismeretlen kutatócsopor-
tok állítólag kísérletileg igazoltak, 
szintén csak annyi a hitele, amennyi 
az átlagpolgár elő tt az „adóalany-
barát" adóhivatal jóindulatának van. 

„A vákuum boyon-mez ő jét e könyv 
szerz ő je pszi-mez ő nek nevezi. Itt a 
görög pszi bet ű  azt a tényez ő t jelöli, 
amely a kvantumtartományban 
Schrödinger pszi függvényét kiegészí-
ti. Egyúttal azt a kapcsolatot is jelen-
ti, amely az él ő  szervezeteket egy-
mással és környezetükkel köti össze 
a biológia tartományában. De az 
emberek agya és tudata közötti kap-
csolatot is jelenti a pszichológia és a 
megismer ő  tudományágak terén —
beleértve azokat a rejtélyes kapcso-
latokat, amelyek pszi-jelenség néven 
ismeretesek." (189.oldal) 

A fizikus hallgatók jól tudják, hogy 
a kvantumelmélet hullámfüggvényeit 
— de általában minden matematikai 
objektumot — bármilyen betű vel, vagy 
szimbólummal jelölheti az ember, 
ahogy a tudományos cikkekben a 
kutatók azt ténylegesen meg is te-
szik. Az csupán a véletlen szeszé-
lye, hogy Schrödinger a hullámfügg-
vény jelölésére a görög bet ű t hasz-
nálta, ennek semmi kapcsolata nincs 
az úgynevezett pszi vagy más szóval 
parajelenségekkel. Ha a kiváló —
mellesleg nagy nő barát — Nobel-dí-
jas fizikus híres hullámfüggvényét 
puszta szeszélyb ő l Herminának ne-
vezi el, akkor a szerző  „ötödik meze-
je" most Zugló egyik részének nevét 
viselné! Talán :arra sem ártott volna 

Aki az elmúlt évben 100 000 Ft-ot 
fizetett be,'annak a számlájára került 
ebbő l 90 000 Ft, 	( 8% mű ködési 
alap, 2% likviditási alap) 36,84 %-os 
hozam31156 Ft, és adóvisszatérítést 
kapott 50 000 Ft-ot. Ténylegesen be-
fizetett50 000 Ft-ot és egyéni szám-
lájára 123 516 Ft került. 

A. minimális havi tagdíj 500 Ft, ezen 
felül bármikor lehet többet fizetni a 
kötelező  befizetés emelkedése nélkül. 

Jelentkezni lehet: telefon: 313-1405 
Kis József u. 8. vagy a TUDOSZ iro-
dában 149-0793. 

Gratulálunk 
Május 1-je alkalmából Sándor Lász-

ló, az MSZOSZ elnöke kitüntette Glatz 
Ferencet, az MTA elnökét történészi 
munkájának elismeréseként. 

A TUDOSZ 
E-MAIL-száma: 

tudosz@mail.interware.hy 

A TUDOSZ 
telefon- 

és faxszáma: 149-0793 

Ingyenes 
adótanácsadást 

és jogsegélyszolgálatot 
tart 

a TUDOSZ-irodában 
(XIII., Victor Hugo u. 

18-22., fsz. 17.) 
minden szerdán 

16 és 19 óra között 
dr. Komjáthy Miklós 

némi értelmes magyarázatot adni, 
hogy a kétségtelenül igen tudományo-
san hangzó „vákuum bozonmez ő -
nek", — amelynek mibenléte a könyv 
elolvasása után is rejtély marad az 
olvasó elő tt — mi köze van Schrö-
dinger hullámfüggvényéhez? 

„Tudatunk közös tánca a kozmikus 
kvantumvákuumban a környez ő  töb-
bi tudathoz, valamint bolygónk bio-
szférájához és a rajta túl elterül ő  
kozmoszhoz köt bennünket — kitáVa 
értelmünket a társadalom, a termé-
szet és a világegyetem felé. Ezt a 
nyitottságot ismerték minden korban 
a misztikusok és az érzékenyek, a 
próféták és a metafizikusok. Tagad-
ják azonban a modern kutatók és 
azok, akik a valóság megismerésé-
nek egyedüli módját a modern tudo-
mányban látják." (211.oldal) 

A reneszánsz tudós tehát kétség-
be vonja a tudomány kizárólagos 
kompetenciáját a valóság megisme-
résének folyamatában. Jó lenne tud-
ni, hogy ha van más mód is, akkor 
mi az, vallás (melyik?), marxizmus-
leninizmus, ufológia, netán „transzfor-
matív hermeneutika'? 

Azok számára, akik nem teljesen 
értik, mir ő l van szó, az Utószó 

ha 
a szuper KGB vagy 

ha ugy tetszik, az Uristen szerepét 
játszo pszi-mező  lényegét: 

(Folytatjuk) 

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG 

Akadémiai Díj 
a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége 1997-ben Akadémia Díj-
ban részesítette: 

Bíró Ferencet, az irodalomtudomány 
doktorát, az ELTE tanszékvezető  taná-
rát; L. Nagy Zsuzsát, a történettudomány 
doktorát, a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem egyetemi tanárát; Juhász Ist-
vánt, a matematikai tudomány doktorát; 
az MTA Matematikai Kutató Intézetének 
tudományos tanácsadóját; Molnár Kál-
mánt, az állatorvostudomány doktorát; az 
MTA Állatorvostudományi Kutató Intéze-
tének tudományos tanácsadóját; Kovács 
Lászlót, az orvostudomány doktorát, a 
Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Elettani Intézetének igazgatóját. 
Megosztott Akadémia Díjban 
részesült: 

Starosolszky Ödön, a mű szaki tudo-
mány doktora, a Vízügyi Tudományos 
Kutató Intézet vezérigazgatoja; 
Szesztay Károly, a m ű szaki todmány 
doktora, a Vízügyi Tudományos Kutató 
Intézet nyugalmazott tudományos ta-
nácsadója, valamint Molnár Árpád, a 
kémiai tudomány doktora, a József At-
tila Tudományegyetem Szerves Kémia 
Tanszékének egyetemi tanára, Módis 
László, az orvostudomány doktora, a 
Debreceni Orvostudományi Egyetem 
egyetemi tanára, Venetianer Anikó, a 
biológiai tudomány doktora, az MTA 
Szegedi Biológiai Központ Genetikai 
Intézetének tudományos tanácsadója, 
Csatári Bálint, a földrajztudomány kan-
didátusa, az MTA Regionális Kutatások 
Központja AlföldiTudományos Intézeté-
nek igazgatója és Klinghammer István, 
a földtudomány doktora, az ELTE tan-
székvezető  egyetemi tanára, Bíró Ta-
más Sándor, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézetének tudományos tanács-
adója, Csikor Ferenc, az ELTE egyete-
mi tanára és Fodor Zoltán, az ELTE 
egyetemi tanára, valamint Freund Ta-
más, a biológiai tudomány doktora, az 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató 
Intézet igazgatóhelyettese. 
A Magyar Tudományos 
Akadémia elnöksége 1997-ben 
Akadémiai Újságíró Díjban 
részesítette: 

Szentgyörgyi Zsuszsát, a Magyar 
Tudomány felelő s szerkesztő -helyette-
sét és Osskó Juditot, a Magyar Televí-
zió szerkesztő -mű sorvezetojét. 
Doktori Oklevél 

Első  alkalommal adták át a közgy ű lé-
sen az "Akadémia doktora" cím tulajdo-
nosainak a doktori oklevelet. Harmath 
Attila, az MTA alelnöke az e címet bi-
zonyító dokumentumot Erd ő helyi And-
rásnak, Fetter Józsefnek, Horváth Lász-
lónak, Margitfalvi Józsefnek, Móra Lász-
lónak, Szabó Józsefnek és Takácsné 
Novák Krisztinának adta át. 

Kosáry Domokosnak, akadémiai ren-
des tagnak, az MTA volt elnökének 
adományozta a Magyar Tudományos 
Akadémia Elnöksége az Akadémiai 
Aranyérmet. A magas elismerést Kosáry 
Domokos sok évtizedes, kiemelkedő  
jelentő ség ű , széles körű  hazai és nem-
zetközi elismerést szerzett tudományos 
életmű véért, az MTA érdekében kifej-
tett tudománypolitikai és vezető i teve-
kenységéért, a magyar tudomány nem-
zetközi kapcsolatrendszerének bő víté-
sét szolgáló munkásságáért kapta meg. 



Haditudósítás 
Kuti László négy esztendeje vesz részt az - Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülés képviseletében - Érdekegyeztet ő  Tanács 
(ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszere-
sen (hadí)tudósit az érdekegyeztetés „harcmezejérő l". 

Ritkulnak a plenáris ülések az Érdekegyeztető  Tanácsban (ÉT) Kedves 
Olvasóim. Csak elvétve tartunk egy-egy ülést, s ez még akkor is igaz, ha 
áprilisban két ülés is volt. Igaz, mind a két ülést azonos témakörb ő l hívták 
össze. Májusban viszont már egyetlen ülésre sem került sor. Igy volt ez 
egyébként az elő z ő  kormányzati ciklus befejez ő  szakaszában is. Csak a leg-
fontosabb kérdésekr ő l tárgyaltunk, ezek pedig leginkább ő szre estek. 

Az áprilisi két ülés azonban nem volt „sétagalopp". Ugyanis mindkettő nek 
a témája a nyugdíjreform volt. Az április végi tárgyalás már e témakör záró-
akkordja volt. Bizonyára emlékeznek még rá kedves olvasóim, hogy már 
február 28-án is tárgyaltuk ezt a témát, amikor a munkavállalói oldal 17 kér-
dést juttatott el a kormányzathoz, mondván, ezekre kérjük a választ, illetve a 
megoldást. Itt már sok mindenben sikerült megállapodni, sok kérdést viszont 
nem lehetett lezárni. Igy abban maradtunk, hogy több témában a bizottságok-
nak kell dolgozni, és ujabb javaslatot tenni. A döntő  tárgyalást március 11-re 
terveztük, megállapodva abban, hogy ha a Nyugdíjbiztosítási önkormányzat 
ezen idő pontig nem tartja meg e témával foglalkozó közgy ű lését, akkor csak 
a nyugdíjreformmal kapcsolatos joganyagot egyeztetjük. Végül is et az ülést 
tartottuk meg április 18-án, és ezzel foglalkozott az április 29-ei ET is. 

Aprilis 18-i ülésen az alábbi napirendi pontok szerepeltek. 
Törvényjavaslatok tervezete az új nyugdíjrendszerr ő l: 
1. A társadalombiztosítás és a magánnyugdíj ellátásaira jogosultakról, va-

lamint a szolgáltatás fedezetérő l 
2. A kötelez ő  egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 
3. A társadalombiztosítási nyugellátásról 
4. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 
5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény módo-

sítása. 
Az ülés meglepő en kezd ő dött, mivel a munkáltatók átadták nekünk a kez-

dés jogát, ami abból állt, hogy szóviv ő nk javasolta: napirend szer ű en az 1., 
2., 4., és 5. pontokat tárgyaljuk. A munkáltatók ezzel egyetértettek, s a kor-
mány is elfogadta, de szóviv ő jük - a népjóléti miniszter - azt kérte, hogy 
a napirend targyalása után konzultáljunk err ő l a pontról is. Ettő l a kérdéstő l 
sem a munkáltatók, sem mi nem zárkóztunk el (feltételeztük, hogy a témakör 
feldolgozásának módszerérő l fogunk szót váltani). 

A napirend el ő tt az agrármunkáltatók képviselő je kért szót, nem az oldal 
álláspontját képviselte, hanem saját véleményeként a gazdaság problémáiról, 
a korrupcióról, az összefonódásokról, a privatizáció visszásságairól mondott 
egy er ő sen pártpolitikai jelleg ű  beszédet. A kormányoldal tagjai erre méltó-
sággal reagáltak, válaszuk lényege .az volt, hogy e kérdést nem itt kellett 
volna el ő hozni, de beszélni kell rola. Oldalunk úgy reagált e kérdésre, hogy 
elnökünk elmondta a mi napirend elő tti hozzászólásunkat. Azaz azt, hogy 
május 28-a a munka világa nemzetközi akciónapja, jelszava: „Európa dolgoz-
ni akar!", célja a munkahelyek megő rzése, újabbak teremtése, mivel erre 
egész Európában szükség van. Ismertette az elképzeléseinket, s kérte ehhez 
a kormány és a munkavallalói oldalak támogatását. Végül javasolta, hogy a 
napirend elő tti felszólalást kezdeményez ő k elő zetesen mutassák be írásban 
a mondandójukat, a másik két oldal mindkét felvetésünkre pozitívan reagált. 
A napirend tárgyalásának kezdetén, a kormányoldal szóviv ő je elmondta, hogy 
a törvénytervezetek nagyon fontos állomásukhoz érkeztek, sjelezte azt is, 
hogy válaszolni tudnak a korábban már megfogalmazott 17 kérdésünkre, amit 
meg is tett. Válaszul mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldal megél-
lapitotta, hogy a tervezetek már sokat „fejlő dtek", de még van mit rajtuk 
dolgozni, majd megállapodtunk a további tárgyalások menetében (bizottsági, 
illetve plenáris ülések), és berekesztettük az ET-t. 

A téma zárótárgyalasát április 29-én tartottuk meg, természetesen most is 
a megszokottól eltérő  napon, azaz kedden, egyetlen tervezett napirenddel, 
amely a változatosság kedvéért a következő  alpontokból állt: 

1. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról 
2. A társadalombiztosítási nyugellátásról 
3. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetér ő l 
4. A kötelező  egészségbiztosítás ellátásairól 
5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény módosításáról. 
A szokatlan id ő ben megrendezett ülés természetesen a szokásos módon 

napirend elő tti felszólalással kezdő dött. De esemény még azelő tt is történt, 
miel ő tt eljutottunk volna ide. Ugyanis a munkáltatói oldal elnöke jelezte, hogy 
a 4. sorszámmal jelölt témát nem kívánják most tárgyalni és ezért vegyük le 
a napirendr ő l. A kormány képvisel ő je viszont nagyon fontosnak tartotta ennek 

megtárgyalását. Végül is mindketten elfogadtak oldalunk javaslatát, misze- 

rint általánosságban foglalkozunk vele, de tartalmát napirendszer ű en ne tár-
gyaljuk. Ez a megoldás elhárította az akadályt a napirend elő tti felszólalá-
sunk elő l, amikor is oldalunk a Kereskedelmi Dolgozók Szakszervezete ké-
résére (azzal teljesen egyetértve) tiltakozott az ellen, hogy a Pólus Center 
két jelentő sebb egysége nyitva akar tartani május 1-jén (sót pünkösdkor is), 
ami azért mégsem egy egyszer ű  munkaszüneti nap, hanem a Munka Ünne-
pe. Feltételezhet ő , hogy ez egy szervezési hiba. Lehet, hogy a magyar tör-
vények ismeretének hiányáról (?) van szó, de lehet ez a szándék a munka-
vállalói érdekek arcul csapása is. Ezt meg kell akadályozni, jelezve a jöv ő  
felé, hogy május 1. nem munkanap. 

A munkáltatók ezzel egyetértettek, s megjegyezték, hogy ez a konkrét 
probléma tovább is mutat, s hatással lehet az egész magyar kereskedelem-
re. Úgy t ű nik, senki sem foglalkozik azzal, hogy külföldi vállalkozásokat mi-
lyen feltételek között engednek be Magyarországra. Ideje volna, ha kormány 
ezt a problémakört is áttekintetné. 

A kormány képviselő je egyetértett_azzal, hogy itt nemcsak egy egyszer ű  
munkajogi kerdésrő l, hanem azon túlmutató kerdesekrő l van szó, es kijelentet-
te, hogy a magyar törvényeket mindenkinek be kell tartani. Záróakkordként 
oldalelnökünk megjegyezte: itt rendszerérték ű  értékelés kell, mivel május 1-
jének különleges jelentő sége van, s ha az állam nem tud hatékony lenni, akkor 
a munkavállalók kénytelenek lesznek más kényszerítő  eszközökhöz nyúlni. 

Ezek után elhárulván minden akadály a napirend tárgyalásának megkezdé-
se elő l, a kormány szóviv ő jének szerepét betölt ő  népjoléti miniszter „felveze-
tésével" elkezdtük a munkát. (Már a szóviv ő  kiválasztása jelezte, hogy a 
kormánynak igen fontos ez a téma. Erre utalt az is, hogy régen volt ekkora 
„minisztervándorlás" az ET-n, mint most. Megjelent a munkaügyi miniszter, 
majd elment, azután megjött a pénzügyminiszter, aki viszont már végig ott 
maradt a tárgyaláson.) A népjóléti miniszter a plenáris ülést megel ő z ő  bizott-
sági ülésen elhangzottakat ismertette. illetve azt, hogy az ott tárgyalt felve-
tések közül a kormány mivel értett egyet, illetve mivel nem. Nyitott kérdés 
maradt például az özvegyi nyugdíjak problematikája, a rokkant nyugdíjak 
kérdésköre, a balesetbiztosítási ágazat stb.. Megjegyezte azt is, hogy hiba 
lenne, ha az egészségbiztosítási törvényr ő l nem tárgyalnánk. 

Ezek után mi kaptuk meg a szót. Szóviv ő nk megjegyezte: jót tett a törvény-
tervezetnek, hogy az eredeti január 31-jei benyújtási határidő  rugalmasan 
késő bbre tolódott. Javasolta, hogy vegyük végig, a korábbi, e témát tárgyaló 
ÉT ülésekrő l készült jegyző könyveket, illetve a 17 pontban összefoglalt kér-
déseinket, s ezekrő l tárgyaljunk. Ertékelésünket összefoglalva megjegyezte, 
hogy a nyugdíjak mértékének megállapításához általunk javasolt pontrend-
szert nem sikerült megfelelő en kidolgozni. A rokkantnyugdíjaknál és a bal-
eseti ellátásnál moratórium kell. A 17 pontunkban pedig négy olyan kérdés 
szerepel, ami csak a tervezett országgy ű lési határozattal együtt ítélhető  meg. 
Javasolta továbbá, hogy a korlátozódjon azokra a kérdésekre, ahol, az állami 
lépések jelentik a garanciát (például adó), másutt pedig kössünk ET-megál-
lapodást. 

A munkáltatók ezek után megjegyezték, hogy a most megismert változta-
tások sem módosítják korábbi álláspontjukat, ugyanis a törvénytervezetet 
még mindig nem tartják elő terjesztésre alkalmasnak. Nem értik a kormány 
sietségét. Szívesen tárgyalnának tovább, de a végs ő  döntések meghozata-
lához még egy-két hónapot szükségesnek látnak. 

Ezek után elkezdtük a tárgyalást a régi emlékeztet ő  és az oldalunk 17 
pontja mentén, amelyhez a munkáltatók még hozzátettek hármat, pontról 
pontra rendkívül lassu ütemben, többszöri szünetkérésekkel haladva. A szü-
netek alatt a kormány képviselő i többször is átmentek a parlamentbe a kor-
mányf ő vel tárgyalni, illetve állandó telefonkapcsolatban voltak vele. Végül is 
21 óra körül eljutottunk odáig, hogy lezárhassuk az ülést. 

A zárás elő tti szünet után (nem volt könny ű  megfogalmazni, hogy mit mond-
junk, ami mind a hatunk számára elfogadható) szoviv ő nk kijelentette: a 17 
pontunkban megállapodás született, ezért nem gördítünk akadályt a törvény-
tervezet parlament elé terjesztése útjába, de aggályaink vannak az 1998. 
január 1-jei bevezetéssel és a nyugdíjpénztárak 1997. július 1-jei fölállításá-
val kapcsolatban. 

A munkáltatói oldal képviselő je elmondta, hogy alapvető  gondjaikra nem 
kaptak választ, még ma sem kielégít ő ek és megfelelő ek a javaslatok, azon-
ban nem tiltakoznak a javaslat beterjesztése ellen és tudomásul veszik azt. 
Ez volt a nap meglepetése, ugyanis információink szerint a munkáltatók úgy 
jöttek az ET-re, hogy elutasítlak a kormány elő terjesztését. 

A népjóléti miniszter a kormányoldal nevében értékelte az oldalak állás-
pontját: a bevezetés id ő pontjáról megfogalmazott aggályokkal kapcsolatban 
megjegyezte, hogy 1998. január 1-jevel egy 18 éves folyamat indul el, s 
számos feltétel fokozatosan valósul meg. A kormány vállalja ennek a 
felelő sségét. A pénzügyminiszter ezek után ezt azzal egészítette ki, hogy 
fontos kimondani: megállapodásról van szó, s kéri a munkáltatókat, csatla-
kozzanak a megegyezéshez, a munkavállalóknak pedig azt, hogy a beveze-
tési idő pont megértetése nagyon fontos, majd kérte az oldalak segítségét a 
feltételek megteremtéséhez. 

Ezek után már csak egy megállapodás született: megállapodtunk az em-
lékeztető t fogalmazó brigád összetételében, és abban, hogy ezt a munkát 
másnap végzik el, majd lezártuk a több mint 12 órás tárgyalást. 
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Az országgy ű lés a nyugdíjrendszer 
megújítása érdekében új törvényeket al-
kotott. 

Annak érdekében, hogy az új nyug-
díjrendszer bevezetése: 

- a munkáltatók és a munkavállalók 
terhelésének növekedése nélkül, 

- zökken ő mentesen, az összes kap-
csolódó szabályozás ismeretében, 

- az új nyugdíjrendszert választók 
számára elegendő  információt és felké-
szülési id ő t biztosítva 

valósuljon meg, az országgy ű lés a 
következ ő ket határozza: 

1.) A nyugdíjreformra vonatkozó tör-
vényekhez kapcsolódó, az azok végre-
hajtását szolgáló kormányrendeletek és 
egyéb jogszabályok legkés ő bb szeptem-
ber 30-ig kerüljenek kihirdetésre. A 
kapcsolódó törvények (foglalkoztatási 
törvény, szolgálati törvények, adótörvé-
nyek, adóigazgatási törvény stb.) mó-
dosítására vonatkozó törvényjavaslatot 
augusztus 31-éig be kell nyújtani az Or-
szággy ű léshez. 

2.) Az új nyugdíjrendszerre történő  át-
menet elő segítése érdekében azok szá-
mára, akik koruk miatt nem választhat-
ják a magánnyugdíjrendszerbe való át-
lépést és 2009-2019 között töltik be 62. 
életévüket, az önkéntes nyugdíjpénztá- 

rakban történő  részvétel esetén az át-
lagosnál nagyobb személyi jövedelem-
adó-kedvezménnyel kell megteremteni 
annak lehető ségét, hogy az új nyugdíj-
megállapítási szabályok miatt ne kerül-
jenek hátrányos helyzetbe. 

3.) a nyugdíjrendszer átalakítása nem 
eredményezheti sem a munkaadók, sem 
a munkavállalók foglalkoztatáshoz kap-
csolódó közterheit (járulékok, elvoná-
sok) növekedését. Ennek érdekében az 
egyéni társadalombiztosítási járulékok 
fokozatos emelkedését a személyi jö-
vedelemadózás szabályainak fokozatos, 
változtatásával teljes kör ű en ellentéte-
lezni kell. 

4.) A magánnyugdíjrendszerben lehet-
séges többlet-tagdíjbefizetéseket a sze-
mélyi jövedelemadózásban az önkéntes 
kölcsönös nyugdíjpénztári befizetések 
adókedvezményének megfelelő  kiter-
jesztésével kell ösztönözni. 

5.) A felső fokú oktatásban résztve-
vő k a képzési id ő , valamint a gyermek 
otthoni gondozása idejének szolgálati 
idő ként történ ő  megvásárlásakor, a 
megfizetett nyugdíjbiztosítási hozzájáru-
lás és a nyugdíjjárulék összegéhez sze-
mélyi jövedelem-adókedvezmény 
kapcsolódjék. 

6.) A jelenleg folyósított és a 2008.  

december 31-ig megállapított nyugdíjak 
nem kerülnek bruttósításra és adót vál-
tozatlanul nem viselnek. 

7.) E határozat hatályba lépésével 
egyidej ű leg a társadalombiztosítási 
rendszer megújításának koncepciójáról 
és a rövid távú feladatokról szóló 60/ 
1991. (X.29.) OGY határozat hatályát 
veszti. 

- Tekintettel arra, hogy a kérdés ren-
dezésére ÉT-megállapodás született, az 
országgy ű lési határozattervezet 2. pont-
ja kimarad. 

- A kormány a bizottsági munka 
szervezésére, tartalmára és id ő rendjé-
re 1997. IX. 30-ig javaslatot tesz. 

8.) A rokkantsági, valamint a baleseti 
ellátások rendszerének alapvető  átala-
kításával az ÉT három oldala egyetért 
és kész együttm ű ködni a feladatok meg-
valósításában: 

- A jelenleg hatályos jogi szabályo-
zás 1998. XII. 31-ig érvényben marad. 

- A szociális partnerek érdekeltek 
abban, hogy a rehabilitáció intézmény-
rendszere mielő bb kialakuljon és haté-
konyan m ű ködjön. Az ennek keretében 
szerzett tapasztalatokat is felhasználva 
készüljön el az új törvény. 

- A vizsgálatnak ki kell terjednie az 
új rendszer m ű ködtetéséhez szükséges 
források meghatározására, a finanszí-
rozás rendszerére és módjára. 

- A munka fő  irányaira, tartalmára 
és id ő rendjére országgy ű lési határozat 
szülessen. 

9.) A társadalombiztosítás és 
magánnyugdíjrendszer intézményi kere-
tei között az informatikai, nyilvántartási 
és adatszolgáltatási rendszert úgy kell  

átalakítani és m ű ködtetni, hogy az 
egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás 
és a magánnyugdíjrendszer m ű ködése 
érdekében biztosítsa a befizetések nyil-
vántartását, beszedését és az ellátások 
megállapításához szükséges adatokat. 

10.) Az özvegyi nyugellátási rendszer 
átalakítása során megállapodás szüle-
tett abban, hogy az 1998. január 1-jét 
követő en megözvegyültek esetén 20 
százalékos mérték ű  özvegyi ellátás 
kerül megállapításra, amely a saját jogú 
nyugellátás mellett is megilleti a hozzá-
tartozót. Az 1997. december 31-én öz-
vegyi ellátásban vagy egyesített ellátás-
ként kiegészítésben részesülő , vagy 
korábban a saját jogú nyugellátásának 
összegére tekintettel özvegyi ellátásban 
nem részesülő  férfiak és nő k számára 
lehet ő ség nyílik arra, hogy a jelenlegi 
szabályokkal szemben az új rendszert 
választhassák, de a választás lehető -
ségét ebben a körben is biztosítani kell. 
Az igénybevétel módját a kormány ren-
deletben szabályozza. 

A kormány vállalta, hogy megvizsgál-
ja annak a lehető ségét, hogy azoknak 
az özvegyeknek, akiknek csak az öz-
vegyi nyugdíj képezi megélhetésük for-
rását - átmenetileg, legfeljebb 2009-ig 
-, választási lehető séget biztosit a je-
lenlegi és a tervezett új rendszer közöt-
ti választásra azokban az esetekben, 
amikor a szociális rendszerben beve-
zetésre kerülő  idő skori járadék nem ad 
megfelel ő  megoldást. A kormány meg-
vizsgálja annak a lehető ségét, hogy a 
két vagy több árvát nevelő , árva- és 
özvegyi ellátásból él ő  családok helyze-
te a jelenlegihez képest ne romoljék. 

11.) Megállapodás született abban, 
hogy a nyugdíj-megállapítás alapjául 
szolgáló keresetek figyelembevétele 
során a jelenleg érvényes, sávosan 
korlátozott (degresszív) jövedelemhatá-
rokat fokozatosan, az átlagkereset két-
szereséig 2009-ig megszünteti. 

12.) Egyetértés született abban is, 
hogy mind a társadalombiztosítási nyug-
díj, mind a magánnyugdíj rendszerében 
a n ő k és férfiak azonos jogait, jogosult-
ságait kell ( a korhatár esetében a mai 
törvényben szabályozott átmenet mel-
lett) biztosítani. 

13. A tő kefedezeti nyugdíjrendszer-
ben az induló járulék mértéke 1998-ban 
6 százalék legyen, amely 2 év alatt 8 
százalékra növekszik. A kötelez ő  mér-
téken felül lehető vé kell tenni, hogy a 
mindenkori aktuális járulékmértéket az 
egyének és/vagy a munkáltatók önkén-
tes befizetéssel 10 százalékra kiegészít-
sék. 

14.) A t ő kefedezeti nyugdíjpénztárak-
ban a tagok befizetését és a járadék-
szolgáltatást megfelelő , törvényben sza-
bályozott állami garancia kísérje. Ennek 
megfelelő en a kifizetések fedezetét 
megteremtő  garancia alap fizető képes-
ségét a költségvetés garantálja. 

15.) A kormány kész arra, hogy a szo-
ciális partnerekkel közösen megvizsgál-
ja az egyéni vállalkozók járulékfizeté-
sének osztályba sorolásos rendszer 
szerint történ ő  teljesítési módját. 

16.) Felek megállapodnak abban, 
hogy a törvény egyértelm ű  garanciát ad 
arra, hogy a nyugdíjbiztosítási alap hi-
ányát - ideértve a t ő kefedezeti rend-
szer miatti hiányt is - a költségvetés 
fedezi. Ennek megfelelő en a mindenko-
ri költségvetési törvény a tervezett hi-
ány fedezetére elő irányzatot tartalmaz. 
A felek megállapodnak abban, hogy 
folyamatos likviditás fenntartása érde-
kében megfelelő  igénybevételi lehet ő -
séget biztosit a kormány az alapoknak 
a kincstári egységes számláról a költ-
ségvetési törvény keretében. 

17.) Az államháztartási törvény ter-
vezett módosítása úgy változik, hogy a 
tő kefedezeti rendszer bevezetése miatt 
kies ő  járulékbevétel az átmenet teljes 
idő szakában nem min ő sül olyan hiány-
nak, ami miatt járulékemelésre vagy el-
látássz ű kítésre kerülhet sor. 

18.) Felek megállapodnak abban, 
hogy a nyugdíjreform következtében a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek 
(járulékok, járulékalap, elvonások) nem 
növekedhetnek. Ennek érdekében a 
kormány kötelezettséget vállal arra, 
hogy az általa benyújtandó 

„az új nyugdíjrendszer bevezetéséhez 
kapcsolódó egyes feladatokról" szóló or-
szággy ű lési határozattervezet tartalmaz-
za: a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, a 
munkáltatókat terhelő  közterhek (járu-
lékok, elvonások) összességében nem 
növekednek. (A társadalombiztosítási já-
rulékok, a foglalkoztatáshoz kapcsoló-
dó egyéb járulékokat - szolidaritási, 
szakképzési, rehabilitációs egészség-
ügyi hozzájárulás, valamint a munkál-
tatókat terhel ő  ezen rendszerek m ű kö-
déséhez kapcsolódó direkt költségele-
mek.) 

19.) Felek megállapodnak abban, 
hogy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
közterhek áttekinthet ő sége, az arányo-
sabb közteherviselés, valamint a ver-
senyképesség javítása érdekében a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó elvonások 
mérséklése érdekében a ma mű ködő  
elvonások rendszerét azzal a szándék-
kal, hogy folyamatosan és hosszú tá-
von csökkenhessenek ezek a terhek. E 
munkára az ÉT külön bizottságot hoz 
létre. 

A szociális partnerek javaslatát elfo-
gadva a kormány folyamatosan az ÉT 
elé terjeszti a végrehajtással kapcsola-
tos jogszabályokat. 

A konkrét ügyekben megkötött meg-
állapodás után a szociális partnerek tu-
domásul veszik a kormány nyugdíjrend-
szerrel kapcsolatos törvényjavaslatait -
ide nem értve az egézségbiztosítási tör-
vényjavaslatot-, és nem gördítenek 
akadályt aparlamenthez történ ő  benyúj-
tás elé. 

A távlati prognózisok, hatásvizsgála-
tok terén tapasztalható vitákban a szo-
ciális partnerek nem kívántak részt ven-
ni, e témakört az elő terjesztő  és a dön-
tést hozó testületek felel ő sségi körébe 
tartozónak tekintik. Ugyanakkor aggá-
lyosnak tartják a törvény 1998. január 
1-i bevethet ő ségét, a személyi, tárgyi 
informatikai feltétel megteremtését. 
Ezért felhívják a kormány figyelmét, 
hogy a hátralév ő  idő szakban végezzen 
intenzív elő készítő  munkát. 

Kormányzati oldal 
Munkavállalói oldal 

Munkáltatói oldal 
1997. május 

Országgy ű lési határozati javaslat 

Az új nyugdíjrendszer 
A bevezetéséhez kapcsolódó egyes feladatokról 
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A Mátra füredi 
Akadémia Üdül ő  és a Malom Fogadó 

Árak 
Az üdülő ben 
a felnő tt részére naponta: 
szállás+teljes ellátás: 

gyermek részére naponta: 
2-16 év között 
szállás+teljes ellátás 

2650 forint+12 százalék áfa 

1300 forint+12 százalék áfa 

A Malom Fogadóban (csak szállás) 
Apartman (4 f ő ) éjszakánként 	5600 forint 
Felnő tt részére éjszakánként 	1344 forint 
Gyermek részére (2-16 évesig) 	900 forint 

A szállásárak az áfát is tartalmazzák 
Étkezés 	 felnő tt 

	
gyermek (2-14 évesig) 

Reggeli 
	

200 forint 
	

100 forint 
Ebéd 
	

600 forint 
	

300 forint 
Vacsora 
	

500 forint 
	

250 forint 

Az étkezési árak az áfát is tartalmazzák. 

a szerkeszt ő  rovata 

Jó hír 
„Megújult a mátrafüredi akadémiai üdülő " — olvashattuk egy 
közleményben, amit a Magyar Távirati Iroda tett közzé. Az írás 
nem arról szólt, hogy a kutatóintézeti dolgozók közül vajon 
hányan tudják megfizetni a mátrafüredi árakat, pedig a tudósítás 
tiszta forrásból csörgedezett, s mint egy malomkereket hajtó 
kispatak úgy árasztotta el jó hírrel a nyájas olvasót. A folyamatos 
üzemmódon járatott magyar szürkeállomány „csúcsüzemre" já-
ródhatott, amikor az Akadémiát „sújtó pénzügyi megszorítások 
ellensúlyozására" Akadémiánk ezzel a kommünikével jó életér-
zést generált. Az egykori SZOT üdülő krő l szóló híradásokban 
annak idején elképzelhetetlen lett volna, hogy békés harmóniá-
ban egymás mellett szerepeljenek a hazai tudományos élet kivá-
lóságai néhai földbirtokos grófokkal, vagy annak egy uradalmi 
molnárjával. Az MTA public relations (PR) tevékenységére, tehát 
még a mátrafüredi 180 éves faóriások sem vethetnek árnyékot. 
Sajnálatos viszont, hogy a Magyar Köztársaságban a fillér nem 
szerepel a hivatalos fizető  eszközök között, pedig „a fogadó 
mű ködtetésébő l befolyó minden fillér azt szolgálja, hogy a követ-
kező  negyed évszázadban is tudjon mű ködni, a most felújított 
Akadémia Udül ő  Mátrafüreden." 

„Megújult a mátrafüredi Akadémia Üdülő  
A költségvetési intézményt sújtó pénzügyi megszorítások ellensúlyo-

zására, a Magyar Tudományos Akademia fogadóvá alakította a 
mátrafüredi Akadémia Udül ő  egy részét. Az intézmény ify módon zökke-
n ő mentesen tudja biztosítani a hazai tudományos élet kiválóságainak 
kikapcsolódását, ugyanakkor a nagyközönség számára is hozzáferhet ő -
vé válik a Mátra talán legszebb fekvés ű , 9 ezer négyzetméteres park 
közepén álló üdül ő je, amely szolid árakkal várja a pihenni vágyókat. 

Mint azt Pádár Mária a negyedszázados fennállását ünnepl ő  intéz-
mény vezet ő je az MTI tudósítojának elmondta: az üdül ő  3 épülete közül 
azt alakították át szállóvendégek fogadására, amelyet Almásy lgnácz 
gróf, gyöngyösi földbirtokos eredetileg vízimalom céljára építtetett 1812-
ben. Az épület mellett csörgedezik az egykori malomkereket hajtó kis 
patak, amely különös hangulatot kölcsönöz az eredeti rendeltetéséhez 
híven „Malom Fogadó" nevre keresztelt 13 szobát és 3 apartmant ma-
gában foglaló motelnek. A „vízimalom" bejáratán ma is az eredeti vésett 
felirat hirdeti az építtet ő  gróf és uradalmi molnára nevét. Az épületet 
körülvev ő  ő sparkban botanikai ritkaságokkal is találkozhat a látogató. 
Lombhullató fára emlékeztet ő  ő sfeny ő k, egyéb feny ő ritkaságok és 180 
éves faóriások vetik árnyékukat a teraszra és a parkra. 

Az üdül ő vezet ő  hangsúlyozta, a fogadó m ű ködtetéséb ő l befolyó min-
den fillért azt szolgálja, hogy a következ ő  negyed évszázadban is tudjon 
m ű ködni, a most felújított Akadémia Udül ő  Mátrafüreden. (MTI)" 

(dura) 

Piacstratégia 
• -  

— Elő ször megszabadulni a szakszervezettő l... 

NÉZŐ PONT 

A szakszervezetek és az európai integráció 
Megalakult a Magyar Szakszervezetek Európai Integrációs Bizottsága (MSZEIB), amely a magyar 
szakszervezetek országos konföderációinak koordinatív munkabizottsága. 
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Tagjai: a hat magyar szakszerve-
zeti komföderáció — az Autonóm 
Szakszervezetek Szövetsége, Az Ér-
telmiségi Szakszervezeti Tömörülés, 
a Független Szakszervezetek Demok-
ratikus Ligája, a Magyar Szakszerve-
zetek Országos Szövetsége, a Mun-
kástanácsok Országos Szövetsége és 
a Szakszervezetek Együttm ű ködési 
Fóruma — képviselő i. 

Célja, hogy : elő segítse a munka-
vállalók gazdasági és szociális érde-
keinek érvényesítését, az országos 
szakszervezeti konföderációk részvé-
telét az európai integrációs folyamat-
ban. 

Ennek érdekében gy ű jti, rendsze-
rezi és továbbítja a szakszervezet 
számára szükséges információkat, 
dokumentációs központot m ű ködtet, 
kapcsolatot tart és együttm ű ködést 
mindazon hazai és nemzetközi szer-
vezetekkel, amelyek a munkavállaló-
kat is érintő  integrációs ügyekkel fog-
lalkoznak. Feladata: 

— a szakszervezetekben dolgozó 
tisztségviselő k, szakértő k, valamint a 
tagság objektív tájékoztatása 

— kiadványok készítése 
— szemináriumok, konferenciák és 

egyéb rendezvények szervezése. 
A MSZEIB irodájának címe: 1415 

Budapest, Dózsa György u. 84/b. 
Az ESZT-et a bizottságban Buzásné 

Putz Erzsébet és Tóth Attila képvi-
seli. 
Szeminárium 
az EURÓPAI INTEGRÁCIÓ-ról 

Az Európai Szakszervezeti Akadé-
mia és az ILO szervezésében került 
sor 1997. febr.26—márc.2. között az 
Európai Uniós csatlakozás kérdései-
r ő l szóló szeminárium megrendezé-
sére, a hat szakszervezeti konföde-
ráció részvételével. 

Az MSZOSZ, LIGA és MOSZ 5-5 

Igen! Európa valamennnyi országá-
ban Közösségen innen és túl, dolgoz-
ni akarnak az emberek. 

Ma, ezekben az órákban Helsinki-
tő l Madridig, Rómától Varsóig a mun-
káé a figyelem. Tömegtüntetések, 
nagygy ű lések, egymásba fonódó ke-
zek kilométernyi elő  lánca, emberek-
tő l körülállt épületek jelzik e napon, 
hogy Európa dolgozni akar! 

Ujabb munkaalkalmak sürgetnek 
Európa-szerte, felhívják a figyelmet a 
szociális jogokra, arra, mennyire fon-
tos, hogy már meglévő  munkahelye-
inkbő l egyet se veszítsünk el. 

Mi, a magyar szakszervezetek tag-
jai, éljünk Szabolcsban, Zalában vagy 
a fő városban, több mint ötvenmillió, 
Európa 28 országában élő  szervezett 
munkavállalóval együtt mondjuk: dol-
gozni akarunk! 

Meg fogjuk védeni munkahelyein-
ket és sürgetjük, hogy minél többen 
munkához jussanak. Ennek érdeké-
ben: 

A további privatizáció során legyen 
els ő dleges szempont a munkahelyek 
megtartása és a bevételek döntő  
hányadát újabb munkahelyek terem-
tésére fordítsák! 

Kövessük a fejlettebb országok 
példáját, védjük meg a nemzeti mun-
kaer ő piacot! A feketemunka gyerme-
keinktő l veszi el a kenyeret. 

fő vel, az ASZSZ., ÉSZT és SZEF 1-1 
fő vel, a szlovák szakszervezeti konfö-
deráció 5 fő vel képviseltette magát. 

Az osztrák szakszervezet képvise-
lő jétő l betekintést kaptunk a csatla-
kozási kérdésekr ő l, a csatlakozást 
követő n a munkavállalókra ható elő -
nyökrő l és hátrányokról a termelés 
különböző  ágazataiban. 

Tájékoztatást kaptunk az Uniós 
szint ű 	társadalmi 	párbeszéd 
felépítésérő l, illetve a szociális part-
nerek beleszólási lehető ségeirő l az 
európai szociális törvényhozásba. 

Megismerhettük a szlovák kollegák 
véleményét és szakszervezeti lehe-
tő ségeiket az integrációs kérdéseket 
illető en. 

Csoportmunkában fejtettük ki vélemé-
nyünket, valamint cserélhettünk informá- 

Átfogó, a gazdaság fejlesztését 
célzó stratégiat sürgetünk. 

A dolgozók európai méret ű  össze-
fogása válasz azoknak, akik úgy gon-
dolják, kijátszhatók vagyunk egymás 
ellen. A hazai szakszervezeti szoli-
daritás pedig figyelmeztetés szociá-
lis partnereinknek, a mindenkori kor-
mánynak, a magán- és az állami 
munkaadóknak, hogy az eddiginél jó-
val többet tegyenek a foglalkoztatás, 
a szociális jogok érvényesítése érde-
kében, hiszen Európához tartozunk, 
és tudjuk: 

Európa dolgozni akar! 

Autonómok 	 ÉSZT 
Munkástanácsok 	MSZOSZ 

Liga 
SZEF 

ciót az Európai Unióhoz való csatlako-
zás számos kérdéseir ő l, mint pl: 

— az EU-hoz való csatlakozással 
kapcsolatos ismeretek rendszerezé-
se, a szakszervezetek számára fon-
tos kérdések megfogalmazása, 

— a csatlakozás várható pozitív és 
negatív hatásai 

— képzelt stratégia kidolgozása az 
EU csatlakozással kapcsolatos szak-
szervezeti teend ő kre. 

A Magyar Szakszervezetek Euró-
pai Integrációs Bizottságának koordi-
nátora - Borbély Szilvia - tájékozta-
tást adott az EU kérdő ívekre kapott 
válaszokról, kiemelve a foglalkozta-
tási kéréseket, a szociális ügyeket, a 
jogharmonizáció folygnatait. 

Osszeállította: 
Buzásné Putz Erzsébet 

10 százalék kedi/'Zmény 
a TUDOSZ-tagoknak 

A Balassi 
Kiadó ajánlata 
Könyvesbolt, 1023 Budapest Margit u. 
1. Telefon/Fax: 212-0214 Margithíd, 
budai hídfő  
A nagyszombati jezsuita kollégium és 
az egyetemi nyomda leltára, 1773 
A nagyszombati egyetemi nyomda bet ű -
mintakdnyve 1773 (Könyvheti) 
Tábor Adám: A váratlan kultúra 
Esszék a magyar neoavantgardról 
(Könyvhet!) 
Gergely Agnes: Necropolis 
Versek (1993-1196) (Könyvheti) 
A Zenepalota verseib ő l (Jo-Fu) 
A Kínai-magyar könyvek sorozatban 
(Könyvheti) 
Kosztolányi Dezső : Lucifer a katedrán 
Színpadi játékok (Könyvheti) 
Gerevich András: Átadom a pórázt 
Versek 
A JAK-füzetek sorozatban (Könyvheti) 
Petrő czi Éva: A bokályos házban Ver-
sek (Könyvhét() 

AKT 1/97.(III. 12.) állásfoglalás: 
Az AKT 27 igen szavazattal egyhan-

gúlag javasolja 3 éves idő tartammal az 
alábbi igazgatói megbízásokat: 
Állatorvostudományi Kutatóintézet 
Nagy Béla, az állatorvostudomány 
doktora 
SzBK Enzimológiai Intézete 
Friedrich Péter, az MTA levelező  tagja 
Néprajzkutató Intézet 
Paládi-Kovács Attila, a néprajztudo-
mányok doktora 
M ű vészettörténeti Kutatóintézet 
Marosi Ernő , az MTA rendes tagja 
Regionális Kutatások Központja 
Fő igazgatói posztra: Horváth Gyula, a 
közgazdaságtudományok kandidátusa 

Az AKT 1 éves idő tartammal javasol-
ja a Politikai Tudományok Intézete igaz-
gatói állására Kulcsár Kálmánnak, az 
MTA rendes tagjának megbízását. 
AKT 1//2/97.(III. 12.) állásfoglalás: 

Az AKT egyhangúlag elfogadta a fel-
újítási keretek felosztására vonatkozó 
tájékoztatást és javaslatot. A korábbi 
évek gyakorlatához hasonlóan 1997. 
évre is jóváhagyásra került az intézmé-
nyek építési-felújítási kerete, miután 
annak tudományterületekre való felosz-
tása --+. egyébként is, de különösen a 
székház rekonstrukció még mindig je-
lentkez ő  nagy ráfordítása miatt — nem 
lehetséges. 

A felújítási keret felosztása során az 

Akadémia — az elő z ő  évben az AKT 
által is megfogalmazott igényre is te-
kintettel — gép-m ű szer felújításra is el-
különítetett bizonyos összeget. A leg-
sürgető bb néhány igény kielégítését a 
kuratóriumok elnökeivel a Pénzügyi 
F ő osztály egyezteti. 
AKT 1/3/97.(111. 12.) állásfoglalás: 

Az AKT megvitatta az MTA kutatóin-
tézeteinek konszolidációjat el ő készít ő  
(kilenctagú) bizottság javaslatait az in-
tézethálózat átalakítására. A javaslatot 
elvető  vélemény nem hangzott el. Alap-
vető  kritika érte a Preambulumot, ame-
lyet az írásban is benyújtandó hozzá-
szólások alapján át kell dolgozni. A tu-
dományterületekre vonatkozó konkrét 
javaslatokat tárgyalják meg az AKT 
szekciói március 20., illetve 21-i ülésü-
kön, és a tudományos osztályok véle-
ményével együtt az elnökség ülése 
után, március 27-én ismételten vitassa 
meg az AKT. 
AKT 1/4/97.(III. 12.) állásfoglalás: 

Az „Egyebek" keretében 
— Tájékoztatás hangzott el, hogy PM 

segít a Kit. besorolásához kapcsolódó 
bérösszegek kifizetésének megoldásá-
ban — elő rehozott juttatásként. 

— A kutatóintézeti alkalmazottak bé-
rezésérő l különalku folyik. Egyeztet ő  
megbeszélésre össze kell hívni az AKT 
gazdasági bizottságát és az AKVT ülé-
sén kiválasztott 7 igazgatót. 

Európa dolgozni akar 
Európa 20 millió munkanélkülije dolgozni akar. Az ezredfordulóig 
meg kell oldani foglalkoztatásukat — hangsúlyozta az Európai Szak-
szervezeti Szövetség képviselő je az „Európa dolgozni akar" május 
végén tartott akciónapján Budapesten megrendezett konferencián. 
A szövetség kezdeményezésére Európa valamennyi országában de-
monstrációkkal, gy ű lésekkel, konferenciákkal hívták fel a figyelmet 
a szakszervezetek a foglalkoztatási gondokra. Délben néhány ma-
gyar munkahelyen, ahol szakszervezet található, felolvasták, vagy 
más módon közzétették a hat hazai szakszervezeti konföderáció 
közös felhívását. 

A Budapesten megrendezett konferencián az Érdekegyeztet ő  Tanács mun-
kavállalói oldalának soros elnöke rámutatott: világszerte több mint 800 millióan 
vannak munka nélkül, az OECD-országokban 37 millióan. Magyarországon 
csaknem 500 ezer a nyilvántartott állástalanok száma, de ezen túlmenő en 
viszont komoly gond a pályakezdő k és az egy éven túl munka nélkül lév ő k 
helyzete. Feszültséget jelent a térségi munkanélküliség is. Kiss Péter mun-
kaügyi miniszter megemlítette, hogy az Európai Unióban az Amerikai Egye-
sült Allamokhoz és Japánhoz képest kedvez ő tlen a foglalkoztatási helyzet. 
Spanyolországban például 20 százalék feletti, Franciaországban is az Euró-
pai Uniós átlag feletti, 10,9 százalékos a munkanélküliség. Magyarország a 
csatlakozás során arra törekszik, hogy az unióban a versenyképességgel 
hasonlóan bírálják el a szociális európa létrehozásának célkit ű zését. 

Az Akadémiai 
Kutatóhelyek Tanácsa 1997. március 12-i 
ülésének (AKT 1/97.) állásfoglalásai 

Akció 
Az Európai Szakszervezetek Szövetsége 1997. május 28-án Európai 
Akciónapot szervezett a munkahelyek védelmére. Ebbő l az alkalom-
ból a magyarországi szakszervezetek egy felhívását tették közzé, 
amit — utólag — a Szószóló is megjelentet. 
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