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A tartalomból:
Els ő negyedéves bérátlagok

(4. oldal)

„Napirend el őtt" - az akadémiai konszolidációról
a parlamentben (4. oldal)
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
(Kjt.) módoSításáról (2. oldal)
Nyugdíjreform

(2. oldal)

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Az Akadémiai Érdekegyeztet ő Tanács (AÉT) munkavállalói tárgyalócsoportjának kérdései

Az MTA-t képvisel ő tárgyalócsoport viszontválaszai
1. Milyen módon kívánják megismerni és hasznosítani a kutatói közösségek véleményét, javaslatait a kutatóhálózat átalakításával kapcsolatban?
A Konszolidációs Bizottság abból az
alapfelfogásból indult ki, hogy tudománypolitikai vállalkozása csak akkor lehet
eredményes, ha irányelveit és konkrét
javaslatait az akadémikusok és doktorok
testületével, az osztályokkal és magukkal
a kutatói közösségekkel együttesen alakítja ki. Ezért a konszolidációs folyamat
első, előkészítő szakaszában a Konszolidációs Bizottság az osztályelnökök jelenlétében az intézeti igazgatókkal folytatott
tárgyalásokat. A kiinduló elvek a következők voltak: a diszciplína igényei, a min őség követelménye, a jöv ő lehet őségei és
a magyar társadalom elvárásai.
A javaslatokat véleményezték a tudományos osztályok, az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) és Kuratóriumai,
az Akadémiai Kutatóhelyek Vezető inek
Tanácsa (AKVT) több alkalommal is. Néhány intézetlátogatásra is sor került, amelyen az Akadémia és az intézetek vezetői
kifejtették véleményüket. A kutatóintézetek igazgatóinak joga, hogy intézeten belül
milyen fórumok véleményét veszi igénybe. Az intézetek nagy részében a javaslatokat megtárgyalták az intézeti tudományos tanácsok és vezetői értekezletek. A
végrehajtás keretében is sor kerül majd
erre, s nincs kizárva, hogy a konszolidációval legjobban érintett intézményekben
az Akadémia felső vezetői személyesen
is meghallgatják a kutátók véleményét.
2. Mi a konszolidációs intézkedések részletesebb időbeli végrehajtási
menetrendje?
A májusi rendes közgyűlés döntése után
részletes intézkedési terv készül az operatív feladatok és a végrehajtásért felelő sök pontos meghatározásával. A közgyűlés határozata alapján a Konszolidációs
bizottság folytatja megkezdett tevékenységét, dönt elvi kérdésekben és irányítja
a végrehajtást. A bizottság június 19-i
ülésén foglal állást több fontos kérdésben
és dönt a végrehajtás menetrendjéről. A
konszolidációs folyamatnak 1998. december 31. napjáig kell befejeződnie.
3. Van-e írásos határozat a Kormány,
vagy a Tudománypolitikai Kollégium
részér ől, hogy a tervezett létszámra
való beállás után a konszolidált kutatóhálózat költségvetési támogatását
elvonásokkal és egyéb módszerekkel
nem fogják csökkenteni, hanem az inflációnak megfelelően legalább dinamikusan szintent artják?
Nincs ilyen határozat. A következő évre
vonatkozó költségvetési támogatás mértéke mindig a költségvetési irányelvek
elkészítésében való közreműködés keretében dől el a pénzügyi kormányzat foga-

dókészségétől függően. Vagyis a fejezeti
igényeket a Pénzügyminisztérium hogyan
tudja kezelni a költségvetési törvény előkészítési folyamatában. A további csökkentés megállítására a tárgyalások során
szóbeli ígéretet tett a pénzügyminiszter.
4. A konszolidációról szóló döntésekkel egyidejűleg létrejön-e a megállapodás a PM-mel az intézetek alapellátásának garantálásáról?
Az alapellátás finanszírozásáról is szóló jogszabály-, kormányrendelet-tervezet
elkészült, azt több ízben véleményezték
a PM munkatársai, egy kérdés ( a nem
költségvetési forrásból származó pénzeszközök kamatoztatásának lehetősége) kivételével elfogadták. Az eredeti elképzelések szerint 1998-tól lépne hatályba az
új szabályozás, amelynek lényege röviden: az intézetek alapellátási minimumot
kapnának, amelyre a PM szinten tartó
támogatást biztosítana. Az alapellátási
minimumba bele tartozna a tudományos
minősítéssel rendelkező kutatók foglalkoztatásához szükséges személyi juttatás garantált fedezete.
5. A javaslat szövege csak a kutatóhálózat átalakításáról szóló közgy űlési
döntés- szövegeket tartalmazza. Ki és
mikor fog dönteni a létszámokról?
A Konszolidációs Bizottság közgyűlés
által elfogadott jelentése irányszámokat
határoz meg az intézetek csoportjaira. Ez
nem önkéntes restrikciót jelent, hanem azt
jelzi, hogy az Akadémia a költségvetésből ilyen létszámra tudja biztosítani a költségeket az alapellátás keretében. Ettől a
tényleges alkalmazottak száma az intézetek lehetőségeitől függően eltérhet. A
stabilizáció akkor valósítható meg, ha az
irányszámok fokozatosan, 1998. év végére illetve a konszolidáció befejezésének
időpontjára kialakulnak. A csoportonkénti
végleges létszámról - az igazgatók véleményét figyelembe véve - az AKT és.a
közgy űlés felhatalmazása alapján a Konszolidációs bizottság hoz döntést.
A globális létszámok intézetekre bontása az Akadémiai Törvény alapján a kuratóriumok feladata. Az egyes intézeti csoportokon belül a létszámokat az érintett
igazgatók közös megegyezéssel is kialakíthatják. Vita esetében a szükséges
egyeztetéseket az igazgatókkal a kuratórium elnöke végzi, kivéve, ahol - összeférhetetlenség miatt - ezt a feladatot más
látja el. A végleges intézetekre lebontott
döntést a kuratóriumok hozzák meg.
6. Van-e előzetes részletesebb számítás a konszolidáció végrehajtásának
költségeiről és a létszámcsökkenésen
túlmenő, a dologi kiadásokban várható
megtakarításokról?
Bizonyos esetekben történtek számítások, de ezek eléggé szubjektívek. A részletesebb számításra csak a második kér-

Tanulmány a felső oktatás jövőjéről
A Mű velő dési és Közoktatási Minisztérium Tudományos Ügyek Fő osztályának vezető je, Patkós András professzor az iroda rendelkezésére bocsátotta a FELSŐOKTATÁSI ELŐREJELZÉS AZ EZREDFORDULÓRA c. összeállítást, mely az MKM, Professzorok Háza, Felső oktatási Koordinációs Iroda
kiadásában jelent meg. A kötet első fejezete az MKM tudománytámogatási
elveit tartalmazza, ezt követi az intézményi kutatási stratégiák közös
vonásait taglaló fejezet.
Precíz áttekintést kaphatunk tudo-mányágcsoportonként az intézményi kutatási stratégiákról, a kötet kétharmad részét kitölt ő en. (A csoportosítás a
speciális területeket is figyelembe véve a következő : természettudományok,
m ű szaki-mérnöki tudományok, agrártudományok, orvosi tudományok, testnevelés és sporttudomány, társadalomtudományi kutatások, az állam- és
jogtudományok, közgazdaságtudomány-gazdasági fels őoktatás, nevelés- és
oktatástudomány és mű vészeti felső oktatás)
A kötet IV. fejezete az intézményi kutatási stratégiák kiemelt kérdéseivel
foglalkozik, úgymint
- a felső oktatási intézmények információs infrastruktúrájával;
- a nemzetközi kapcsolatokkal;
- valamint a felső oktatási kutatásfejlesztés gazdasági hasznosulásával
és regionális szerepvállalásával.
A kötet végén két diagram és hat táblázat teszi áttekinthet ő vé a felsőoktatásban foglalkoztatott kutatók és oktatók korösszetételét, megoszlásukat
tudományterületenként, intézményenként. Külön táblázat foglalkozik a tudományos utánpótlással és a nemzetközi kapcsolatokkal.
A kötetet hasznos és tanulságos forgatni, átfogó képet ad a fels őoktatás
szerkezetér ől, a felső oktatási kutatásról. Külön érdeme a kiadványnak barátságos mérete, könnyen áttekinthető szerkezete.

désre adott válaszban említett intézkedési terv elfogadását követően kerül sor.
7. Ki és mikor fogja elkészíttetni és
aztán jóváhagyni az átalakulásra vagy
összevonásra kerülő intézetek
- átalakulás (összevonás) előtti vagyonmérlegét,
- átalakulás (összevonás) utáni induló vagyonát (eszközök és források)?
Az alapító, vagy a megszüntető okirat
rendelkezik majd az ingatlan használatba
adásáról, vagy a használat jogutódlásáról, és rendelkezik majd az ingók leltár
szerinti átadás-átvételéről is. A gazdálkodás jóváhagyásáról ezt követően történik
intézkedés az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és a
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A fenti feladatok elvégzése szerepel az
intézetcsoportok átalakulását, mozgatását
levezénylő személyek feladata között, akik
ezt az intézeti igazgatókkal egyetértésben
végzik.
Addig is az Akadémia Pénzügyi Főosztálya levélben hívta fel a kutatóintézetek
gazdasági vezetőinek figyelmét a végrehajtás időszakában és folyamatában nem
kívánatos helyzetek és elképzelések elkerülésére, a konszolidáció zavartalan lebonyolításának elősegítésére.
8. Milyen módon kívánnak arról gondoskodni, hogy a jogutód intézetek
mentesek legyenek a jogelőd intézetek
esetleg csak a jövőben ismertté váló,
szerződésekből adódó tartozásaitól és
köztartozásaitól (adó, tb, vám)? A jogutód intézetek mikor és milyen beleszólási lehetőséget kapnak a rájuk továbbháruló tartozások vállalásáról?
Az Aht. 88 §-ának (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv megszűnő séről megszüntető okiratban kell intézkedni. Az okiratnak - a többi között - tartalmaznia kell a jogutódlással kapcsolatos rendelkezéseket is. Egyébiránt az átadás-átvétel - ide értve a vezetői munkakörök átadás-átvételét is - minden
esetben csak írásban, jegyzőkönyvi formában történhet, ezek a jegyzőkönyvek
eddig is mindig tartalmazták az átadó
személyes felelősségével az érvényes kötelezettségvállalások (szerződéses kötelezettségek) felsorolását az elintézetlen
ügyek, ügyiratok stb. jegyzékét. A jegyzőkönyv-készítés tartalmi helyességének
egyik garanciája az az akadémai előírás,
hogy azok aláírásához minden esetben
meg kell hívni a fenntartó szerv illetékes
munkatársát is.
Az átalakulást levezénylő személy feladata a fenti kérdések tisztázása is.
Amennyiben veszélyben látja az átalakulás és konszolidáció folyamatát - különleges felhatalmazása alapján - korlátozhatja bizonyos kérdésekben az igazgatók
hatáskörét.
9. Hogyan kívánnak arról gondoskodni, hogy az átalakítandó intézetek
munkavállalói közösségeinek kollektív
szerződésekben biztosított jogai az átalakítás után is érvényesüljenek?
A kollektív szerződés megkötésének és
felmondásának a szabályait a Munka
Törvénykönyve megfelelő részletességgel
szabályozza, rendelkezik a jogutód nélküli és a jogutóddal történő megsz űnés
eseteiről is. Az átalakítandó intézetek közalkalmazottai tekintetében is ezeket a fő
szabályokat kell alkalmazni.
Tekintettel arra, hogy az új intézmények
alapító okiratához új szervezeti és működési szabályzatot kell kidolgozni, amelynek melléklete a kollektív szerződés is,
az új intézményi vezetés feladata lesz
ennek megformálása.
10. Kinek a kötelessége lesz a megürült intézeti telephelyek (épületek) állagmegóvásáról való gondoskodás?
Ennek költségeit hová tervezik és milyen forrásokból?
Mind az Akadémiára bízott vagyon,
mind az akadémiai törzsvagyon tekintetében az állagmegóvás megszervezése az
intézkedési tervben rögzítésre kerül. A
Vagyonkezelő Kuratórium feladata a kérdések tisztázása. A kiürült telephelyek

(épületek) gazdaságos hasznosítására
külön javaslat készül.
11. Az üressé váló telephelyeknek
(épületeknek) és a továbbiakban felhasználásra nem kerülő berendezéseknek (kutatási eszközök és egyebek),
egyáltalán a passzív vagyonnak milyen
hasznosítását tervezik? Ennek bevételeit a konszolidáció költségeire fordítják? Ha nem, akkor a kutatóhálózat
fenntartásának működési költségeire
fordítják-e?
Egyedi döntés szerint történik, a tervek
szerint a bevételek minden esetben a
kutatóhálózat fenntartására fordítódnak.
12. Hogyan veszik figyelembe az
átalakult intézeteknél a bérbeadásból
származó és intézeti dologi kiadásokra
fordított bevételektől való elesést?
Az intézetek feladata. Az Akadémia a
konszolidációs folyamat végére biztosítja
a kutatóintézeteknek az alapellátáshoz
szükséges költségvetési támogatást,
amely magasabb lesz a jelenleginél. Külön kárpótlásra nincs mód.
13. A felsőoktatással tervezett feladatmegosztásoknak vannak-e vagyoni feltételei, milyen költségekkel jár ez,
milyen forrásból fedezik?
A feladatátadások elvi kérdéseinek
meghatározásáról és a konkrét feladatok
végrehajtásáról a tervek szerint háromoldalú - MKM, PM, Akadémia - megállapodás rendelkezik majd.
14. Van-e időbeli és összegszer ű felhasználási terv (ütemezés) az 1997. évi
rendkívüli konszolidációs előirányzat
("600 M Ft") felhasználására?
Az 1997. évi konszolidációs előirányzat
felosztásának elveire javaslatot készít az
AKVT, amelyet megvitat az AKT, a kuratóriumok és a Konszolidációs Bizottság.
Ez utóbbi június 19-i ülésén feltehetően
elfogadásra kerülnek az elvek, amely után
a lehető legrövidebb időn belül az intéze-

tek rendelkezésére áll az idén felhasználható keret. Alapvetően két meghatározó tényezőt kell figyelembe venni az elosztásnál: a kutatóintézet teljesítményét
és az alapellátás hiányának mértékét.
15. Ki hagyja jóvá a konszolidációs
előirányzat felhasználási tervét?
A Törvény szerint a költségvetési fejezetért az Akadémia fő titkára a felelős,
ezért egyetértésben a Konszolidációs Bizottsággal, illetve az Akadémia elnökével
a jóváhagyás is az ő feladata.
16. Van-e arra terv, hogy a korábbi
teljesítményelemzések során és a jelenlegi konszolidációs folyamatban jó
minősítést kapott intézetek már az 1997.
évben a konszolidációs előirányzatból
való támogatás útján is stabilizálhassák gazdálkodásukat?
Elvi, előzetes elképzelés igen, a konkrét eljárás kidolgozása folyik. Ennek megfelelően a kuratóriumok által elvégzett
teljesítmény-értékelések és az alapellátás
hiányának mértéke szerint 3 csoportba
sorolnák az intézeteket, ahol a legjobb minősítést kapott első csoport 1 éven belül,
a jó minősítést kapott második csoport 2
éven belül, míg a harmadik csoport a
konszolidációs folyamat végére stabilizálhatná gazdálkodását.
17. Van-e valamilyen előzetes hatásvizsgálat vagy modell-vizsgálat arra,
hogy milyen módon fog mű ködni az
átalakított kutatóhálózat, hogyan fog
változni a tudományos és gazdasági
hatékonysága?
Nem értelmezhető kérdés. Minden változtatás arra irányul, hogy az ezredfordulóra olyan hatékony kutatóhálózat alakuljon ki, amely összhangba hozza az állam
teherbíró képességét és a tudomány nemzetközi fejlődési irányait.
• A kérdéseket kövérbetűből szedték, amit
az MTA-t képviselő tárgyalócsoport
válaszai követnek.

A tb-önkormányzati választások után
„Arra már gondolni sem merek" ...
1988 végén 1989 elején három új szakszervezet, az AOKDSZ, FDSZ és
a TUDOSZ képviselői rendszeresen összeültek többek közt arról tárgyalni: elég volt már abból, hogy a SZOT nagy tömbjébe beolvasztva az
akkor tényleg nagy szakszervezetek árnyékában nem tudjuk megfelelően
képviselni az érdekeinket; elég volt abból, hogy egy konföderáción belül
másképp mérik a nagyobb és másképp a kisebb szakszervezeteket; elég
volt abból, hogy nem nagy tudású szakértők formálják meg és próbálják
elfogadtatni véleményünket. E tárgyalások eredményeként született meg
az elhatározás, hogy saját konföderációt hozunk létre. Olyat, amelyben a
tagszervezetek - függetlenül nagyságuktól (itt taglétszámra tessék gondolni) - egyenlők, s olyat, amelyben érvényesül az a szaktudás, amely
érdekszféránkra jellemző. Ez jó gondolat volt akkor, amit az is bizonyított,
hogy több szakszervezet ezért csatlakozott hozzánk. De csak akkor.
Ugyanis idővel kiderült, hogy sok okos ember együtt tévedhetett igazán
nagyot, például amikor naiv módon azt hittük, ez a jövő.
Az idő azonban cáfolt! Egyértelmű, hogy ma már nem lehet fenntartani ezt a korszer ű tlen formát! Ezt sejtette már az ÉSZT tavalyi
alapszabálymódosító küldöttgy ű lése, illetve az a felhevült várakozás,
amely a küldöttgy űlés kiváltott. Ami azonban akkor még csak halvány
sejtetés volt, az mostanra be is bizonyosodott. Az ÉSZT azon elnökségi
ülésén, amely a tb-önkormányzatok ÉSZT-es delegáltjait volt hivatott
meghatározni, egyértelmű en elhangzott: a nagyobb szakszervezeteknek elő jogaik vannak!
Ami egyszer elindul, az végig is megy. Így a korszer ű sítésben sem
szabad megállni. S az ÉSZT nem is állt meg. Az éppencsak többség
ugyanis úgy döntött, a szakértelem sem lehet a mai világban olyan
kritérium, ami meghatározza egy konföderáció munkáját, s félredobva
ezt az „elavult elvet" döntött a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatba való
delegálásról. Ennek eredményeképp megoldotta, hogy Magyarország
egyik legkiválóbb társadalombiztosítási szakértője - a biztosítási matematikus - Bod Péter, akire szaktudásáért mindig fölnéztünk, ne legyen
az önkormányzat tagja. Arra már gondolni sem merek, hogy csak azért
mert a TUDOSZ tagja, és a TUDOSZ
Az eseményekhez még hozzátartozik, hogy Bod Pétert több konföderáció, illetve delegálásra jogosult szervezet is megkereste azért, hogy
képviselje ő ket az önkormányzatban, fordítsa szakértelmét javukra. O
azonban nemet mondott! Az ESZT delegáltja akart lenni, mert úgy érezte szüksége van az ESZT-re! Sajnos az „éppencsak többség" pedig úgy
érezte, az ESZT-nek nincs szüksége Bod Péterre!
Én - bár megértem a jövő szavát, és hosszasan gondolkodom rajta
- szégyellem magam-e döntés miatt!
Bod Péternek köszönjük a tb-választásokon való részvételét, az elmúlt évek önkormányzati munkáját. Örülünk, hogy segítségünkre volt.
Kuti László
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Bemutatjuk:

Beszámoló

A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia üléséről
Tóth Attila az ÉSZT képviseletében, a nyár elején részt vett a
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 85. ülésszakán. Az alábbiakban közreadjuk beszámoló jelentésének vázlatát, amelyet a Szószólóhoz is eljuttatott.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) még a Népszövetség keretében jött létre 1919-ben. Azt túlélve az ENSZ keretében koordinálja a 174 tagállam kormányzati,
munkaadói és munkavállalói oldalát a célból, hogy közös akciókkal
elősegítsék a szociális-, az élet- és
munkakörülmények jobbítását szerte a világban.
Az ILO június 3-19. között tartotta
Genfben szokásos évi konferenciáját.
Az állandó napirendi pontok:
I. A vezető testület és a főigazgató
jelentése;
II. Program, költségvetés;
III. Egyezmények és ajánlások alkalmazásának áttekintése;
valamint egy ILO alapokmány-módosítás (VII.)
mellett három témát tűzött napirendre a vezető testület:
IV. Az 1949-es Fizető Munkaközvetítő Ügynökségek Egyezményének
módosítása;
V. A munkahelyteremlés ösztönzésének általános feltételei kis- és középméret ű vállalkozásokban (első
vita);
VI. Szerződéses munka (első vita).
Az ÉSZT ez utóbbi témát választotta oly módon, hogy a Liga küldötte

a vita első 3 napján, én pedig a to
vábbi 8 napon vettem részt a vita
ban, tárgyalásban és döntéshozatal
ban. A szerződéses munka fő jellem
zője, hogy a munkás egy közvetítő
vel áll munkaviszonyban (munkajog),
aki viszont szerződéses (kereskedelmi jog) viszonyban áll a tényleges
munkaadóval. Az utóbbi biztosítja a
munkavégzés tárgyi feltételeit, gyakorolja a fegyelmi jogokat, mindamellett a közvetett jogviszony miatt kritikus helyzetekben (munkaegészségügy, oktatás, balesetvédelem, szabadságolás, társadalombiztosítás,
adózás) gyakorlatilag megfoghatatlan.
A szakszervezeti álláspont szerint
az ILO ajánlással kibővített egyezményben kell, hogy
- elismerje a szerződéses munkások millióinak kiszolgáltatott helyzetét a világban;
- felhívja a figyelmet a szerződéses munkára;
- rávezesse a kormányokat a nemzeti jogalkotásban a szerző déses
munkások védelmére;
- standardot adjon a kormányok,
munkaadók és munkások részére,
ami elismeri MINDEN munkás alapvető jogait;
- megakadályozza a visszaéléseket,
mikor a szerződéses munka segítsé-

gével kerülik meg a bevett nemzeti és
nemzetközi munkavállalói jogokat.
A hármas szám tiszteletében az
ILO a Római Katolikus Egyházzal vetekszik, azzal a különbséggel, hogy
amíg ott á szentháromság, itt a
tripartizmus feltétlen tisztelete figyelhető meg. Minden véleményalkotási,
döntéshozatali, szavazási folyamatban a három szociális partner, úgymint a kormányok, a munkaadók és
a munkások (szakszervezetek) képviselőinek szavazataiból alakul ki a
végeredmény.
A kicsit elbonyolított rendszerben a
kormányok adják a szavazatok egyik
felét, a másik két fél a másikat. A
kormányok tehát elméletileg leszavazhatatlanok, a gyakorlatban viszont a
mérleg nyelvét adják a két, jó angolszász módra egymással szembenálló (és ülő) szociális partner vitájában.
Utóbbiak csoportokat alkotva vesznek
részt a vitában, hozzászólási joga
csak a csoport szóvivőjének van, a
kormányok képviselői ezzel szemben
egyenként is hozzászólhatnak (mely
jogukkal főként a semmitmondó témák esetében tömegesen élnek is).
Egyéni vélemények megjelenítésére a csoportgyűléseken van lehetőség. Itt végigvesszük az ILO titkárság első fogalmazványának pontjait,
módosító javaslatokat teszünk, illetve megtárgyaljuk, hogyan kerülhető
el a szemben ülő munkaadók módosító javaslatainak elfogadása. Egy
ilyen vitában sikerült például (némi
amerikai támogatással) megakadá-

lyoznom annak az olasz és holland
javaslatnak az előterjesztését, hogy
ösztönözzük a szerződéses munkások külön szakszerveződését. Legalább mi ne ösztönözzük a szakszervezeti mozgalom megosztását.
Az ILO-fogalmazvány alapvetően
tisztességes és jóindulatú volt. Nem
véletlen, hogy a munkaadók első
közelítésben az egész problémakör
„megvitatását" fölöslegesnek ítélték.
Második közelítésben a gyengébb
ajánlás" műfajába akarták beszorítani a témát, ami senkit sem kötelez
semmire. Miután ez sem sikerült,
pontonként igyekeztek semmitmondóvá tenni az egyezményt. A vita főként eme - a félelmetes debatter Mr.
Noages, az ausztrál iparkamara elnöke által vezetett - machinációk
hatástalan ításáról szólt, kiegészítve
néhány munkavállalói javaslattal.
Szóvivőnk, a kanadai szakszervezeti
aktivista, Mr. Parrot vezérletével ez
90 %-os hatékonysággal sikerült is.
Jó egyezmény-tervezet kerül második vitára jövő nyáron.
Olyan szöveg, aminek esélye van
arra, hogy a tagországok törvénybe
iktassák, és így a szerződéses munkások, legyenek maláj fakitermelők,
brit kőművesek, erdélyi idénymunkások vagy magyar programozók, ne
váljanak kiszolgáltatott áldozataivá
egy - az ellenérdekelt felek által
csapdává kiépített - joghézagnak.
Tóth Attila
a Tudosz elnökségének tagja,
szóvivő
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A közalkalmazottak
jogállásáról szóló
törvény (Kjt.)
módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényt az Országgyűlés 1997.
júniu0ban módosította (1997. évi
LVI. törvény: Magyar Köz" 1997/
55. szám 4114. old.). Hol és mi•az új
a törvényben?
Az új háziorvos? rendszer kialakulása miatt rendelkezni kellett arról,
hogy az önkormányzattal mint jogi
személlyel jogviszonyban álló szemelyek is közalkalmazottak. Eddig ők
munkaviszonyabn voltak, így pld. a
bérük megállapításakor csak a minimálbér jelentett alsó korlátot. Természetesen ez egyéb jelentős eltérést
is jelent számunkra az alkalmazásuk
tekintetében.
A pedagógus és egészségügyis
szakszervezeti kollegák kívánságára
az adott helyi önkormányzattal (és a
munkáltatókkal) megegyezve a szakszervezeti tagok után járó munkaidőkedvezmény összevonható, de nem
lehet több, mnt a szakszervezeti tisztségviselő munkaidejének fele. Sok
helyen a munkáltatói szintű érdekegyeztetésnél jelentősebb az önkormányzati szintű érdekegyeztetés,
ennek hatékonyságát segíti elő a
munkaidő-kedvezmény összevonási
(Ehető sége.

Munkarendváltozások
A munkaügyi miniszter rendelete szerint októberben változik a munkarend, október 18.,
szombat munkanap, október
24., péntek pihenő nap lesz,
tehát október 23-26. egybefügg ő négynapos munkaszünetre
lehet számítani.
Ugyanígy a karácsonyi munkarend is változik, december
20. szombat munkanap, és december 24. szerda pihenőnap.
(Karácsony: december 25-26.
csütörtök, péntek)

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
A Kjt. l'§SeVezeti á csoportos Tétszámleépítés fogalmát, valamint előírja, hogy amennyiben a közalkalmazott továbbfoglalkoztatására az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter vagy az önkormányzati képviselőtestület döntése következtében nincs
lehetőség, a nevezett szervek az érdekegyeztetésben résztvevő felekkel
tárgyalást kezdeményeznek. Ezt a
módosítást a Kormány javasolta, az
gu irányelvek alapján. A 20 főnél ke'Vesebbet foglalkoztatókra vonatkozó rész szakszervezeti kérésre került
be a törvénybe.
A szociális és egészségügyi ágazatban dolgozókra érvényes kormányrendelet nemcsak készenléti, hanem
ügyeleti díjat is előír, ezért ezt bevezették a Kjt.-be is.
A munkavédelmi törvény és az
ahhoz kapcsolódó rendeletek miatt
módosult az „egészségügyi pótlék"ra vonatkozó rész. A munkavédelmi
törvény megszületése óta egészségre ártalmas munka címén nem lehet(ne) illetménypótlékot fizetni, hiszen senkit sem lehet egészséget
veszélyeztet ő körülmények között
foglalkoztatni.
Azt viszont mindannyian tudjuk,
hogy szép a munkavédelmi törvény
elő írása, mégis igen sok olyan munkakör van a kutatóintézetekben is,
amelyben az egészségkárosító kockázatot nem lehet kiküszöbölni. Ilyen
esetben továbbra is jár a pótlék.
Egészségkárosító kockázat (26/1996.
VIII. 28. BNM rendelet) kategóriái a
porok, vegyi anyagok, meleg/hideg
környezetben végzett munka, zaj,
rezgés, különleges figyelmet igénylő
munkakörök, biológiai tényezők, kombinált kóroki tényezők. A fokozott fi
zikai és pszichés megterheléssel járó
munkakörökben dolgozók számára a
113/1994. (VII. 14.) Kormányrendelet
állapít meg munkahelyi pótlékot.
Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta, hogy a nyelvtanárok, fordítók, tolmácsok nem kaphattak nyelvpótlékot. Most olyan módosítás született, amely szerint a munkakörök ellátásán felüli nyelvhasználatáért ők is jogosultak nyelvpótlékra.
A Kjt. további módosítása az önkormányzatoknál foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozik, erről nem
írunk most.

(A módosított törvény szövegét nak, dönteniük kell az előző vagy az
következő lapszámunkban jelentetjük új rendszer mellett.
Az új nyugdíjtörvény egógadápával
meg.)
úgynevezett vegyes finanirCizású,
vagy tőkefedezeti nyugdíjrendszert
Nyugdíjreform
vezetnek be. Ennek két eleme van.
Sokak számára ismert, mégis gon- Az egyik, a társadalombiztosítási
doljuk végig még egyszer, miért nem nyugdíj, amely továbbra is a szolidatud a nyugdíjrendszer változatlan for- ritási elven alapul, és amely a teljes
mában működni tovább:
nyugdíj 3/4 részét jelenti. Ebbe a
— mert az átlagéletkor örvendetes munkaadók a befizetők.
növekedésével nő a nyugdíjasok aráA nyugdíj 1/4 részét a kötelez ő
nya,
magányugdíjpénztár biztosítja, ahova
— mert a gazdasági szerkezet az egyén fizet, legalább 8%-ot, amit
átalakulásával 1 millióval kevesebb önkéntesen 1-2%-kal növelhet.
kereső, vagyis nyugdíjjárulék-fizető
Az egyéni befizetések (az önkénvan, mint 10 évvel ezelőtt;
tes kölcsönös nyugdíjpénztárakhoz
— mert a munkát vállalók gyakran hasonlóan) egyéni számlán gyűlnek
nem a teljes keresetük után fizetnek a hozammal megnövelve, örökölhejárulékot;
tők, 15 év várakozási idő és nyugdíj— mert a gazdálkodó szerveze- ba vonulás után egyösszegben feltek egy része nem fizeti be a
vehetők vagy járadékká alakíthatók.
levont járulékot (például: MÁV);
A 8% feletti befizetésekre adókedvez— mert a nyugdíjpénztár közvetmények ösztönöznek.
lenül nem érdekelt az adósságok
Azoknak, akiknek átlagkeresete
behajtásában, a takarékos működésa minben (deficitjét az állami költségvetés eddig, és ezentúl is várhatóan
az új
van,
alatt
átlagkereset
denkori
kiegyenlíti).
A 47 éven felülieknek nincsen vá- rendszer nem ajánlott.
(1996-ban az évi bruttó átlagkerelasztási lehetőségük, számukra továbbra is (30-40 évig) a még működő set 46 837 Ft volt, KSH forrás)
Azoknak a 30 év alattiaknak, akikteljes társadalombiztosítási elvű nyugdíjrendszer marad, ennél a munkaadói nek átlagkeresete általában megegyeés az egyéni nyugdíjjárulékot — az zik a mindenkori átlagkeresettel, éreddigi gyakorlat szerint — a társada- demes a számításokat, táblázatokat
lombiztosítási nyugdíjrendszerbe kell áttekintve megfontolni, melyik rendbefizetni. Mire számíthatnak?
szer ad magasabb nyugdíjt. AmennyiAz előző havi nettó nyugdíj aránya ben 10%-os kötelező befizetést válaz utolsó havi nettó keresetben :
lalnak, nekik megfontolásra ajánlható az új rendszer.
*
Munkaviszony
Azoknak, akiknek átlagkeresete
legalább kétszerese az országos át61%
30 év
lagnak, 30-35 év alatt ajánlható a
68%
35 év
kötelező magánnyugdíjppénztár.
Természetesen emellett mindenki
79%
42 év
dönthet egy harmadik pillér, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba
(Táblázatunk azokra vonatkozik, való belépésről is.
akiknek a keresete elérte, vagy
A TUDOSZ titkároknál olyan összemeghaladta a mindenkori átlagke- hasonlító táblázatok vannak, ameresetet.)
lyekből el lehet dönteni, melyik rendKiegészítésként ajánljuk az önkén- szer ajánlható, ismerve a nyugdíjates nyugdíjpénztárt, amelybe a befi- záskor várható szolgálati időt és az
zetett összegek egyéni számlán átlagkeresethez viszonyított keresegy ű lnek; kamatoznak, nyugdíjba tet.
me nés kk jöved elemadó m entesen Az e-mail-lel rendelkező kollegák a
felvehetők 'les örökölhetők), az éves http:www.meh.hu\pm\nyugdiDelet.htm
befizetés4án 50% adókedvezmény -en saját adataik birtokában elvégezhetik a döntésüket megkönnyít ő szájár.
t
A 47 év alattiak választás előtt áll- mításokat.

Dabasi Miklós
TUDOSZ-titkár

Dabasi Miklós 1940. július 18-án szü
letett. Iskolai tanulmányait a budapesti
piaristáknál kezdte, majd 1958-ban a
Vörösmarty Gimnáziumban érettségizett. 1967-ben a BME Villamosmérnöki
Karának Műszer- és Szabályozástechnikai Szakán villamosmérnöki oklevelet
szerzett.
Egyetemi tanulmányai mellett a BME
Automatizálási Tanszékén dolgozott,
ahol az egyetemi oktatást és kutatást
elősegítő munkákban vett részt, mely
munkacsoport a későbbiekben megalakult MTA Automatizálási Kutató Intézet
alapító magját képezte. A diploma megszerzése után ezen kutatóintézet tudományos munkatársa lett, ahol az elméleti osztályon számítógépes modellezéssel foglalkozott. 1970-ben pályázat elnyerése alapján lehetőséget kapott az
első magyarországi digitális számítógép
installálásában és üzemeltetésében. Igy
került az MTA Számítástechnikai Központjába mint műszaki vezető. A számítóközpont és az Automatizálási Kutató Intézet összevonása során az operációkutatási osztályra került, ahol nagy
számítógépes rendszerek ipari alkalmazásával foglalkozott. 1975-ben diplomát
szerzett a BME Gazdaságmérnöki Karán. Ugyanebben az évben a KSH létrehoz kiemelkedő államigazgatási feladatok megvalósítására egy főosztályt,
az INFELOR-on belül, ahol számítástechnikai koordinációs feladatokra kap
megbízást. 1981-1985. között a
DATORG Külkereskedelmi Adatfeldolgozó Rt. Mak-rostatisztikai Információs F őosztályát vezeti. 1986-ban az ez idáig
megszerzett mű szaki és ipari alkalmazási ismereteit a MIGERT Vállalatnál,
mint áruforgalmi főosztályvezető hasznosítja.
1990-tő l pályázat útján az MTA Műszerügyi Szolgálatához kerúl, ahol a cég
által képviselt külföldi mű szergyártók
termékeinek belföldi értékesítését indítja be mint kereskedelmi irodavezet ő.
Ugyanitt, 1997 júniusában a TUDOSZalapszervezet titkárává választják.
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Pártprogramok a tudományról és az innovációról
Magyar Demokrata Fórum

A tudományos kutatás szerepéről
A közelgő parlamenti választások
előtt a Szószoló a politikai pártok
programjaiból tallózik. A szerkesztő ség figyelmét első sorban a pártok tudomány-, illetve innovációpolitikai elképzelései keltették fel.
Elő ször a Fidesz Magyar Polgári
Párt „Tudomány- és innováció-politikai elképzeléseibő l" válogattunk
mozaikokat. A Szószoló most a
Magyar Demokrata Fórum „Közoktatás-felső oktatás-kutatás" című,
350 soros dokumentumából „A tudományos kutatás és vállalható
célok" című alfejezeteket publikálja (miután a dolgozat többi része
első sorban a közoktatás, nevelés
illetve a felső oktatás kérdéseivel
foglalkozik).

természettudományos kutatás költségvetéseinek egy részét az ipari mezőgazdaság fedezi, ami bizonyos függetlenséget ad — legalább néhány
perspektivikusnak tartott irány számára. Magyarországon a kutatás elérte
a jó-közepes európai színvonalat, az
ipar és a mezőgazdaság színvonala
azonban elmaradt attól. Bizonyos támogatás ennek ellenére volt. A kutatási ráfordítások 1986-ban még a
GDP 2,6 százalékára rúgtak. Jelenleg a 0,6 százalékot sem érik el. A
foglalkoztatottak száma 45 ezer tőről
23 ezerre csökkent, ebből a kutatóké
21 ezer főről 12 ezerre zsugorodott.
A kutatói pályán maradtak átlagéletkora jelentő sen nőtt. a tehetséges fiatalok sokasága távozott külföldre, és
számunkra hosszú idő re (esetleg
A tudományos kutatás
örökre) elveszett. A tudományos kuszerepe
tatás nemzetközi versenyképességét
Magyarországon az oktatás és ku- és függetlenségét biztosító alapok
tatás finanszírozása történeti okokból (OTKA, KMUFA, FEFA stb.) beolvaszteljesen kiszolgáltatott az állami költ- tása végveszélybe sodorta a hazai tuségvetésnek. Az EU-országokban a dományos kutatást és fejlesztést.

Haditudósítás
Kuti László négy esztendeje vesz részt — az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — Érdekegyeztető Tanács
(ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen
(hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Kedves Olvasóim!
Mostani tudósításomat egy hónappal ezelőtt is nyugodtan megírhattam volna,
ugyanis körülbelül akkor volt az utolsó plenáris ülése az Érdekegyeztető Tanácsnak. Azóta olyan sokkal fontosabbnak tűnő dolgokkal foglakoztunk, mint például a
Társadalombiztosítási Önkormányzatok összeállítása. De — szerencsére — már azon
is túl vagyunk.
Július 4-én hatalmas — legalább is témái számát tekintve — plenáris ülésre került
:Sor, melynek már a kezdése is meglepetéssel szolgált. A levezető elnök ugyanis
közölte, a 12 órás ebédszünetben (ne ijedjenek meg, több nem szokott lenni)
tripartid sajtótájékoztató lesz. (Ez azért elgondolkoztatott mindenkit. Ebéd helyett,
vagy ebéd mellett lesz-e? S ha ez utóbbi melyikről mondjunk le? Hiszen mind a
kettő fontos. Szerencsére a sajtó jelen lévő képviselői később megoldották e rendkívül nehéz helyzetet. Közölték: nekik bőven elég amit az ülésen hallanak.)
A bejelentés után már a megszokott menetben, napirend előtti hozzászólással
kezdtük a tárgyalást. A munkáltatók tiltakoztak a tb-önkormányzati delegálás sajtóban megjelent hírei miatt, melyek a bizonylatok valódiságát vitatták. Kijelentették:
az ő oldalukon nincs válság, s érdekük, hogy delegálás legyen, valamint azt is
elmondták, hogy az oldal és az önkormányzat nem ugyanaz.
A kormány képviselője válaszában kifejtette, hogy ők nem bírálják, és nem is
bírálhatják a törvényt. Közölte, hogy az igazolásokat az érintettek (nagyobb részt
az ÉT -én belül lévők, kisebb részét pedig az ÉT -én kívüliek) benyújtották. Az
értékelést az Országos Választási Bizottság (OBV) végzi, az adatokat nyilvánosnak tekintve. Azt is mondta, hogy a sajtót nem minősítik, s hogy a MüM nem adott
ki semmiféle információt erről. A későbbiekben kijelentette azt is, hogy két különálló testületről van szó. Ók (mármint a minisztérium) tiszteletben tartják az oldalak
autonómiáját, de szükségesnek tartják, hogy az ÉT -ben is meglegyen az oldalak
támogatottsága. Bíznak benne, hogy az OVB döntése után az érintettek meg fognak állapodni.
A mi képviselőnk is kifejezte örömét, hogy kimondatott: az ÉT és a tb két különböző dolog. Fontosnak tartotta ugyanakkor, hogy ne csak remény legyen az önkormányzatok megalakulása, hanem bizonyosság, ugyanis társadalmi érdek a határidőre történő felállásuk.
A munkáltatók képviselője ezután még hangot adott örömének, hogy nem a
MüM-től származik a kiszivárogtatás, és közölte azt is, hogy az oldal nem támasztott kifogást a törvény megalkotása után azzal szembe.
Ezek után még a kormánynak is volt napirend előttije. A munkaügyi államtitkár
arról beszélt, hogy egyetértenek a szociális partnerekkel az ÉT PR-jának fontosságában, s ezt segítendő meg is jelentettek egy ismertető kiadványt, amely a
munka világával összefüggő országos intézményrendszerrel foglalkozik. Amelyből,
ha van rá igény, több példányt is tudnak adni a szervezeteknek.
Most, hogy elhárult minden akadály, elkezdhettük a napirend tárgyalását az első
ponttal: „El őterjesztés a kollektív tárgyalások és megállapodások el őmozdításáról",
amely ráadásul négy alpontból állt, amelyek természetesen nem voltak egyenlő
súlyúak. Az első háromról, a kollektív szerződések nyilvántartásáról, valamint a
kollektív szerződéses, tárgyalásos rendszer elősegítéséről és a tárgyalásokat elősegítő szabályozás kialakításáról hosszasan vitáztunk. Olyannyira, hogy a szünetben a férfi mosdóban — ahol véletlenül mind a három oldal képviselői közül többen
is összefutottunk — is folytattuk az intenzív egyeztetést. Nem elképzelhetetlen, ha
egy kicsit tovább tart az ottlétünk hamarább egyezünk meg.
A negyedik alpontot, „A munkaügyi kapcsolatok figyelembevételére az állami
pénzalapokból nyújtható támogatások odaítélésénél" című tájékoztatót pedig figyelmesen végighallgattuk.
Ezek után a munkáltatók kérésére a 4. napirendi ponttal, „Előterjesztés az Érdekegyeztet ő Tanács (az érdekegyeztetés) továbbfejlesztésér ől" témakörrel folytattuk a tárgyalást.
A kormányoldal az írásos előterjesztést kiegészítve javasolta az ÉT „jogosítványainak" bővítését, amivel sem mi, sem a munkáltatók képviselői nem értettek
egyet. Oldalunk ragaszkodott a „jóléti elv" megtartásához, ezért nem fogadta el a
javaslatot, a munkáltatók szerint viszont nem szabad elindulni egy olyan úton, ami
a mindenről való gondoskodás elvét sejteti.
Képviselőnk szerint az érdekegyeztetés megújulásával kapcsolatos május 17-i
megállapodás csak részben teljesült, mert az előterjesztés csak az ÉT-vel foglalkozik és nem az érdekegyeztetés egész rendszerével. Pedig ez a feladat elodázhatatlan. Az ágazati érdekegyeztetés problémáit meg kell oldani, hiszen sem a
versenyszféra sem a költségvetési szféra területén nincs érdemi ágazati érdekegyeztetés. Igényeltük, hogy szeptemberben mind az ÉT, mind a KIÉT foglakozzon
ezzel a kérdéssel. Beszélt arról is, hogy szükséges a parlament és az ÉT kapcsolatainak rendezése. Közölte, hogy a bizottságokkal kapcsolatos módosításokat
elfogadjuk (több bizottság az idő során feladat nélkülivé vált, ezeket meg kell
szüntetni, ugyanakkor az új feladatok új bizottságok felállítását igénylik). Javasolta,
hogy egy később felállítandó környezetvédelmi bizottság létrehozásáról is fogadunk el elvi döntést, továbbá azt, hogy az ÉT -titkárság önálló költségvetési intéz-

Az MDF által kit űzhető
és vállalható célok
Az MDF 1994-ben megfogalmazott
programjának fels őoktatási és kutatási célkit űzéseit változatlanul helyesnek tartjuk. Ellenzéki helyzetben
azonban megvalósításukhoz nincsen
eszköz.
Mindamellett összefoglalhatjuk a
legfontosabb téziseket:
— autonóm intézményeken alapuló, nemzetközileg versenyképes felsőoktatást és kutatást kell megteremteni,
— rendezett tulajdonviszonyokat,
rendezett finanszírozást kell biztosítani,
— esélyegyenelőséget és indokolt
hallgatói létszámnövekedést kívánunk
elérni.
A felsőoktatást a költségvetésnek
kell finanszíroznia. A kormány a költségvetés kialakításakor nem a saját
pénzét, hanem a magyar nép befizetett adóját osztja fel. Első feladatunk
a kártétel megszüntetése, kijavítása.

Figyelembe véve az ország gazdasági helyzetét is, reális célkit űzés az
egy hallgatóra jutó támogatás 1994.
évi reálértékének visszaállítása.
A felsőoktatásban a jövőben nem
annyira mennyiségi, inkább minőségi
fejlesztésre van szükség. Fölösleges
európai átlagokra hivatkozni. Saját
lehet őségeinket, ezer éves oktatási,
többszázéves fels őoktatási hagyományainkat és az ország valódi igényeit
figyelembe véve kell biztosítani és
javítani a fels őoktatás m űködését.
Törekedni kell az előző kormányzati ciklusban már létrehozott testületek (OAB, FTT, Rektori Konferencia stb.) független és a felelő s mű ködésének biztosítására, az oktatói karban a jól képzett tehetséges emberek megtartására illetve hazahívására, az oktatás minden szintjén a teljesítmény megbecsülésére.
Felsőoktatásunk szerkezetét csak
lassan, a tudomány vagy a gazdaság
megváltozó súlypontjait óvatosan követve szabad változtatni. Nem szabad
kihagyni egyetlen szakterületet sem,
de prioritást kell adni a nemzeti tudományoknak, mert ezeket helyettünk
más nem műveli, valamint azoknak a
területeknek, ahol nagy a lemaradásunk — amíg ez meg nem szűnik.

ményként jöjjön létre, s ma fogadjuk el az alapító okiratát. Szükségesnek tartotta
az ET szakértői hátterének megteremtését, mert ez nagyban segítené az oldalak
munkáját.
A munkáltatók képviselője szerint az ülés témája az ÉT továbbfejlesztése, tehát
ezzel kell foglakoznunk, az érdekegyeztetés továbbfejlesztése nem az ÉT feladata.
Cél az érdekegyeztetés fejlődése, feladat az ÉT fejlesztése, megállapodni meg ott
kell, ahol ezt a legjobban lehet.
A kormány képviselője válaszul közölte, hogy az előterjesztés a korábban felállított e témával foglakozó ad hoc bizottság javaslatán alapult, de természetesen
vannak olyan elemei is amelyekről az ad hoc bizottság nem tárgyalt.
Még „futottunk egy-két kört", majd megállapodtunk: megbízzuk az ad hoc bizottságot, tegyen javaslatot az ÉT alapszabályának módosítására. Egyetértettünk azzal, hogy a jövőben önálló jogi személyiséggel rendelkező ÉT -titkárságot kell létrehozni (az alapító okirat tervezete majd még az ÉT elé kerül), s abban is, hogy
meg kell teremteni az ÉT jogszabályi alapjait.
A második napirendi pont: „El őterjesztés a munkaügyi jogviták feloldásának gyorsítását szolgáló intézményrendszer átalakításáról" szólt. Tárgyalása során egyetértettünk abban, hogy szükséges a munkaügyi jogviták feloldásának gyorsítása. Ennek
érdekében javaslatot kell kidolgozni a Munka Törvénykönyve módosítására, amely
a munkaügyi jogviták munkahelyi szintű egyeztetéséről intézkedik. Ajánlottuk, hogy
kollektív szerződésekben szabályozzák a munkaügyi jogviták helyi rendezésének
módját, illetve ahol csak lehet hozzanak létre e célra munkahelyi egyeztető testületet. Támogattuk a bíróság előtti egyeztetés intézményének a létrehozását, és
foglakoztunk annak lehetőségével, hogy a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói
Szolgálat hogyan tud e feladatba bekapcsolódni.
A harmadik napirendi pont egy javaslat volt a munkaügyi ellen őrzésben való
együttm űködésre a kormány, a szakszervezetek és a munkaadók között. Mindhárom oldal egyetértett abban, hogy ez fontos kérdés, mellyel rendszeresen foglakoznunk kell, és az ÉT keretében kell legalább évente megtárgyalni a tapasztalatokat.
Végül is kisebb vita után egyetértettünk egy új intézmény, a Munkaügyi Ellen őrzés
Tanácsadó Testülete létrehozásáról (a szociális partnerek is delegálhatnak 3-3 főt),
melynek célja a munkaügyi ellenőrzés támogatása a szabálytalan (fekete) foglakoztatás visszaszorításában és a garanciális munkaügyi szabályok érvényesítésé ben.
Ezek után ötödik napirendi pontként megtárgyaltuk és elfogadtuk a Munkaügyi
Közvetít ő és Dönt őbírói Szolgálat egyéves mű ködéséről szóló beszámolót, majd
tudomásul vettük a vállalkozási szféra 1997. első negyedévi kerestalakulásáról
szóló jelentést.
A következő ÉT plenáris ülés ismét a szokottól eltérő időben, július 14-én hétfőn,
de majdnem a szokásos helyen, a "Fehér Ház" egy másik tárgyalójában lett megtartva. Két témája: javaslatok a vállalkozási szféra 1998. évi keresetnövekedésével
kapcsolatos megállapodásra valamint javaslat az 1998. évi minimálbér megállapodás elveire már az őszt vetítette elő . Amint az évek során már megszoktuk, most
sem indultak simán a tárgyalások. A bevezetéskor a munkaadók javasolták, hogy
a két napirend csak konzultáció legyen, és azt is, hogy az időközben (és a tárgyalás időpontjához igen közeli határidőben) megkapott költségvetési irányelvekről
tárgyaljunk. A kormány képviselője erre hajlandóságot mutatott, mi viszont ez
utóbbit elutasítottuk. Rövid munkáltatói szünet után azonban megszületett a kompromisszum: a munkáltatók a témát a tervekkel és a keresetnövekedéssel kívánják
összekapcsolni és kérik hallgassuk meg őket. Ebben az összefüggésben mi is
elfogadtuk a javaslatukat, s el is kezdődhetett a munka.
Az első napirendi pont bevezetőjében a kormányoldal képviselője közölte, hogy
szeretnék mielő bb megkezdeni a tárgyalásokat, hogy a költségvetés szeptemberi
benyújtása elő tt már mi is megállapodjunk, méghozzá ÉT-KIÉT sorrendben (tavaly
ez fordítva volt, ami nem kis gondot okozott). Véleményük szerint mérsékelt, de
reális reálbérnövekedésnek kell megvalósulni. Fontos hogy a köz- és reálszféra
közötti olló ne nyíljon tovább. Az emelés kiinduló alapja az 1997. év.
Oldalunk szóvivője a válaszában arról beszélt, hogy ma még csak konzultálunk,
mivel megállapodni csak akkor lehet, ha a teljes csomag összeállt ami a
reálbérnövekedéshez szükséges, ugyanis egyértelmű en erre helyezzük a hangsúlyt. 4,5-5 %-os reálbérnövekedést kívánunk elérni, ami még nem veszélyezteti a
kormány törekvéseit (a kormánynak erről természetesen más a véleménye). Emlékeztetett arra, hogy tavaly abban állapodtunk meg, hogy 1997-ben enyhe
reálbérnövekedésre kerül sor. Megjegyezte még, hogy az oldal az átlagos és az
átlag alatti kategóriáknál célozza meg az érzékelhető reálbérnövekedést.
A munkáltatók képviselője ezek után a költségvetés átlagos összefüggéseiről
beszélt, amibő l aztán kisebb vita alakult ki az oldalak között, melynek során az is
elhangzott, hogy a közalkalmazotti béreknél nagyobb garancia kell.
Ezek után végigtárgyaltuk a Bér- és Munkaügyi Bizottság javaslatát, nem sok
egyetértéssel. Mi kifejtettük, hogy szeptemberben érdemi vitára, esetleg el őzetes
megállapodásra, majd októberben végleges megállapodásra lesz szükség. Elmondtuk: a közszféra érdeke is a bérmegállapodás, ami a kormány rugalmas magatartásán múlik. A kormány a mielőbbi megállapodást szorgalmazta, míg a munkáltatók szerint az őszi megállapodás is túl korai.
Ezt követő en egy alig több mint egyórásra sikeredett három perces szünet után
(valaki elkezdett ebédelni, s mindenki követte) megállapodtunk a folytatásban, és
lezártuk a napirendet.
A második napirendi pontnál (cseppet sem meglepően, hiszen minden évben így
van ez az indításkor), csak abban értettünk egyet, hogy a minimálbér január 1-f ől lép
életbe (nagy valószínűséggel a mezőgazdaságban foglalkoztatottak kivételével). A
három elemes minimálbérre tett javaslatunkat (mint ez megszokott) a munkáltatók
Q-ti
ismét elutasították. Szeptemberben majd innen folytatjuk a tárgyalásokat.

Fontos fenntartani, ahol nincs, meg
kell teremteni az egyetemi kutatásokat, mert ezek nélkül nincsen színvonalas oktatás. Tudománycentrikus
oktatási reformra van szükség. A rövid távú szerződések helyett a tartós
eredményeket hozó kutatásokat kell
ösztönözni.
Az EU országaiban a felsőoktatásra és kutatásra fordított GDP hányad
— még a jelentős munkanélküliséggel és gazdasági gondokkal küzdő
országokban is — együttesen 4-5
százalék. Európai csatlakozásunk
egyik alapfeltétele, hogy a felsőoktatás és tudományos kutatás költségvetései támogatását erre a szintre
emeljük, és jol, a tényleges teljesítmények szerint osszuk el.
A tapasztalatok elemzése alapján
a Kollégium álláspontja az — amellett esetleges kormányzati helyzetben
is képviselni célszer ű —, hogy az
állami fels őoktatásnak tandíjmentesnek kell lennie. Ennek egyszerre vannak szociálpolitikai, szakmai és jogi
— igazgatási okai. Az állami felsőoktatásban a tandíjmentesség nem jár
plusz költségvetési teherrel. A költségvetés teherbíró-képességéhez
mért hallgatói támogatásra szánt
alapból pedig szigorúan a teljesítmény alapján lehessen pályázni. Ez
az egyetlen valóban ösztönz ő és
pénzügyileg, jogilag kezelhető rendszer, amely garantálja, hogy egyetlen rátermett ifjú sem marad ki a felsőoktatásból, ha teljesít. Egyben ez
a rendszer felel meg annak a nemzetközi ajánlásnak, amelyet Magyarország is elfogadott.
Ellenzéki helyzetben is fontos feladat a magyar néppel tudatosítani,
hogy az oktatás és ezen belül a fels őoktatás leépítése mindannyiunk, az
egész ország jöv őjét teszi tönkre.
következménye az lesz, hogy a gazdaság versenyképessége romlani fog,
a „modernizáció" lehetetlenné válik.
Nagyon sokan és közötök a legjobb
képességű ek eltávoznak az országból. A maradóknak betanított bérmunkás sors fog jutni. A lakosság döntő
többsége saját hazájában állandó létbizonytalanságban élő, megtűrt, másodrendű állampolgár lesz. Mivel az
oktatást megfizetni nem tudja, hátrányos helyzetét átörökíti utódaira.
Az MDF-nek törekednie kell arra,
hogy ez ne következzen be: se a közoktatásból, se a felsőoktatásból ne
maradjanak ki a tehetséges, tanulni
vágyó emberek, mert az ország felemelésének munkájában mindannyiukra szükség van.

Vita
az „egészségügyi"
pótlék mértékéről
A Kjt. módosításakor váratlan fordulatot jelentett, amikor a Kormány
számára készített előterjesztésben az
„eü pótlék" mértékének változásával
találkoztunk. A Népjóléti Minisztérium
elő terjesztésében a pótlék mértéke a
pótlékalap 30-100%-ára változott volna az eddigi 100% helyett.
A KIÉT-en a szakszervezetek tiltakoztak (elsősorban a TUDOSZ és az
FDSZ), ezért a miniszteri egyeztetésre a szakszervezeti kifogást is mellékelték, de nem változtattak. Az első
kedvező lépés Kiss Péter munkaügyi
miniszterrel való megbeszélésen történt, ahol a miniszter úr is egyetértett
azzal, hogy szerzett jogot nem érintő
megoldást kell keresni. Ekkorra már
a Parlamentnél volt a törvényjavaslat, így hát Filó Pál képviselői indítványával (a Népjóléti Minisztérium
egyetértésével) az egészségkárosító
kockázat megléte esetén a pótlék
mértéke a pótlékalap 100%-a maradt.
TUDOSZ lobbizási sikereként értékeljük a pótlék megmaradását. Addig,
amíg a közismerten alacsony kutatóintézeti bérek jelentősen nem emelkednek, minden eddig elért forinthoz
ragaszkodnunk kell!
Az egészségügy területén dolgozó kollegák érdekében a pótlékra
jogosító munkaköröket a kollektív
szerződés, ennek hiányában a munkáltató is megállapíthatja, mert igen
sok néhány fő s egészségügyi illetve
szociális munkahely van, ahol nem
is lehet kollektív szerződést kötni.
Révész Márta
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„Napirend el őtt"
az akadémiai
konszolidációról a parlamentben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozata) kitüntetést kapta

dr. Bodnár György
József Attila-díjas irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora,
a XX. századi magyar irodalomtörténet, kritikatörténet és az élő magyar
irodalom kutatása terén elért kiemelkedő tudományos eredményeiért,
tudományszervező munkásságáért;

Venetainer Pál
az MTA rendes tagja, az MTA Szegedi Biológiai Központ kutatóprofesszora a
molekuláris biológia terén elért eredményeiért, a génsebészeti modszerek hazai
elterjesztéséért, valamint tudományszervező tevékenységéért;

Vízi E. Szilveszter
Széchenyi-díjas, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke, az MTA Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézete igazgatója, az agykutatásban a neurokémiai
ingerület-átvitel területén elért kimagasló, nemzetközi elismertségű tudományos eredményeiért, iskolateremtő oktatói és széles körű tudományszervező
munkásságáért;

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI REND
TISZTI KERESZTJE
(polgári tagozat) kitüntetést kapta;

dr. Berényi István
Széchenyi-díjas geográfus, a földrajztudomány doktora, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a szociálgeográfia terén végzett
iskolateremtő, nemzetközileg is elismert tudományos és oktatási munkásságáért, tudományszervező tevékenységéért;

dr. Ladó Mária
a Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kutatóintézet megbízott igazgatója,
a magyarországi munkaügyi kapcsolatok fejlesztése területén kifejtett kutatói
és gyakorlati tevékenységéért, a hazai makroszintű érdekegyeztetés négyéves
tevékenységének elemző áttekintéséért, és a Munkaügyi Közvetítői és
Döntőbírói Szolgálat létrehozásában játszott szerepéért;

Pálinkás József
az MTA levelező tagja, az MTA Atommagkutató Intézete kutatóprofesszora
kiemelkedő tudományos eredményeiért és tudományszervező tevékenységéért;

dr. Vincze István
állami díjas matematikus, a matematikai tudomány doktora, az MTA Matematikai Kutatóintézet nyugalmazott tudományos tanácsadója, szakértő, a
matematikai, ezen belül a rendezett minták elméletének és nem paraméteres
módszereknek és a kutatásban elért tudományos eredményeiért, a modern
magyar matematikai statisztikai iskola megteremtéséért.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KISKERESZTJE
(polgári tagozata) kitüntetést kapta

Csomó István
a Magyar Tudományos Akadémia titkársága főosztályvezet ője, a Magyar
Tudományos Akadémia és intézményhálózata mű ködésével kapcsolatban
végzett több évtizedes kimagasló pénzügyi, irányítási tevékenységéért

Kovácsné dr. Láng Edit
az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója,
tudományos munkásságának elismeréseként.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
kitüntetést kapta

Felföldi László
az MTA Zenetudományi Intézete osztályvezetője, néptánckutató.

Negyedéves bérek
A Munkaügyi Minisztérium Bérmegállapodások Fő osztálya a KSH-tól
megkérte a tudományos kutatás és
kísérleti fejlesztési ágazatban, vagyis a költségvetési kutatóintézetekben dolgozók 1995-ös és 1996os béradatait.
Az alábbi táblázat a teljes munkaidőben dolgozók létszámát és átlagkeresetét tartalmazza.
1995.

7 340 fő

47 742 Ft

1996.

6 279 fő

53 870 Ft

1997.

63 710 Ft

Az adatok az I-IV. negyedévi átlagokat jelentik. Az 1997-es adatok az
I. negyedévi keresetek. Eszerint az
első negyedévben 18,3%-kal voltak
magasabbak a keresetek, mint 1996ban. Miután a fizetésemelés február
1-jén történt, egész évre vetítve magasabb keresetátlagok várhatók.
A KSH 1997. I. negyedévi átlagkeresetei:
orsza. os

50 746 Ft

vállalkozói

51 334 Ft

költsé•vetési szféra

49 504 Ft

központi költségvetési
68 095 Ft
szervek

A központi költségvetési szféra átlagát a közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás területén foglalkoztatottak 73 445 Ft-os átlaga emeli
meg.

Atheneum Alapítvány
helyett
Arany János
Közalapítvány
a Tudományért
A Kormány az Akadémia
Atheneum Alapítvány kuratóriuma
felajánlását elfogadva 35 900 000
forint vagyonnal, a Magyar Tudományos Akadémiával közösen létrehozta az „Arany János Közalapítvány a
Tudományért" közalapítványt, amely
az Atheneum Alapítvány jogutódja.
A közalapítvány célja a hazai és a
határainkon túli magyar tudományosság színvonalának megőrzése, emelése és támogatása.
A vagyont kilenc tagú kuratórium
kezeli, amely négy szakkuratórium
előkészítő munkája alapján hozza
meg döntéseit. A folyamatos működés biztosítása érdekében a közalapítvány költségvetési támogatásban
részesül.

Közkinccsé tesszük az Országgy űlés jegyző könyvéből Dobos Krisztina 1997. július 1-ei napirend elő tti felszólalását, és ahhoz kapcsolódó hozzászólásokat. A jegyzőkönyvb ő l a tapsokra vonatkozó
megjegyzéseket kihagytuk.
DR. DOBOS KRISZTINA (MDF):
Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim! A felszólalásom címe
valóban a bankkonszolidáció és a
Magyar Tudományos Akadémia konszolidációja közötti különbségről szól,
de mielőtt ezt a különbséget megvilágítanám, engedjék meg, hogy
beszámoljak az 1997. április 6-9-e
között tartott szimpóziumról, amit a
német-amerikai akadémiai tanács tartott, amelynek fő célja az volt, hogy
áttekintse a közép-kelet-európai államoknak eddig nyújtott segítséget,
valamint a tudomány helyzetét és
szerepét. Ezen a szimpóziumon jelen voltak a magyar tudósok is, és
úgy gondolom, a fő megállapítások
mindegyik közép-kelet-európai államra vonatkoznak, így Magyarországra
is.
A leglényegesebb megállapításokat
szeretném önökkel megosztani. Minden részt vev ő ország egyetértett
abban, hogy a jelenlegi helyzetben
nagyon veszélyes a kormányok elfordulása a tudománytól, az oktatástól,
és a K+F, vagyis a kutatás és a fejlesztés magasabb rangra emelése
feltétlenül szükséges. Ez az egyetlen
lehetőség a kibontakozásra. A második megállapítás: mind a németek,
mind az amerikai hozzászólók hangsúlyozták, hogy csak olyan ország
tudományos potenciáljának a megőrzéséhez járulnak hozzá, amelyik
maga is fontosnak tartja, amelyik
maga is jelentős összegeket fordít a
tudományos kutatás fejlesztésére.
A tudomány, a kutatásfejlesztés
állapota nem lehet mentség a nehéz
gazdasági helyzetre, éppen ellenkezőleg: ennek a helyzetétől, tehát a
fejlesztéstől függ a kibontakozás. Ha
ezt a három megállapítást a magyar
tudományos helyzetre is kívánjuk fordítani vagy értékelni, akkor úgy gondolom, hogy most már nyugodtan azt
mondhatjuk: ha a magyar társadalom
elfogadta, hogy a bankkonszolidációra jelentős összegeket kell fordítani, akkor teljesen természetes, hogy
a tudomány konszolidációjára is, a
Magyar Tudományos Akadémia intézetei és más kutatóintézetek fejlesztésére is jelentős összegeket kell fordítani.
1990 óta jelentő s mértékben csökkent a tudományos potenciál. Elég,
ha csak azokat az adatokat vesszük
figyelembe, hogy közel felére csökkent a tudományban foglalkoztatott
kutatók száma, első sorban azért mert
az ipari és a mezőgazdasági kutatások, tehát a vállalati kutatások csökkentek, és folyamatosan csökkent az
erre fordított összeg, szemben az
európai átlaggal; Magyarországon ez
a GDP 0,4 százaléka, az EU-országokban ez 2-3 százalék, míg az USAban 2,4 százalék, Japán 2,9 százalékot és Franciaország 2,4 százalékot fordít erre a szektorra.
Ezért nagyon nehéz a Magyar Demokrata Fórumnak elfogadni azt a
konszolidációs elképzelést, ami félő,
hogy tudományos kutatók elbocsátását jelenti, ami félő, hogy a Tudományos Akadémia intézményeinek a leépítését jelenti. Bízunk abban, hogy
ez a konszolidáció nem leépítést jelent, bízunk abban, hogy az akadémiai intézetek átszervezése, ami
természetesen a tudós testület belső
ügye, de ugyanakkor a nemzeti kutatás fejlesztésének egyik legfontosabb
kérdése, nem jelenti azt, ami az újságokban és különböző helyeken
megjelent, hogy közel ezer kutató
elbocsátásra kerül. Közel ezer kutató
átszervezése részben egyetemekhez,
részben közgyű jteményekhez, részben pedig a kutatóhelyeinek a megszüntetése valóban végzetes lehet a
Magyar Tudományos Akadémiára, illetve a magyar tudományos életre.
Azért hívom fel a figyelmet, és azért
szeretnénk felhívni a kormány figyelmét, mert az egyetemek rendkívül

nehéz helyzetben vannak, és jelen
pillanatban nem látjuk azt a megfelelő kutatási bázist, amire épülve ezek
az átszervezések megtörténhetnek. A
közgy ű jtemények továbbra is rendkívül nehéz helyzetben vannak, és a
saját feladataikat alig tudják ellátni, a
hozzáadott feladatokhoz nincsen
me,gfelelő összeg.
Ugy gondoljuk a Magyar Demokrata Fórum nevében, hogy ha a bankkonszolidációra fordított összegnek
egy nagyon kis hányadát a magyar
tudomány fejlesztésére fordítanák,
akkor a jövőben megváltozna a magyar tudomány helyzete, és úgy gondoljuk, hogy amit ma befektetnek a
magyar tudományba, az holnap, holnapután meg fog térülni.
Ezért felhívjuk a kormány figyelmét,
hogy felelő s a nemzeti kutatásért,
felelős azért, hogy ne elvonjanak a
tudománytól, hanem hozzáadjanak.
Köszönöm szépen a, figyelmet
DR. OROSZ ISTVAN (MSZP): Egy
percig sem lehet kétséges, hogy az,
amit Dobos Krisztina felvetett, nagyon
fontos kérdése a magyar tudományos
életnek, és megállapításai közül kettő vel feltétlenül egyetértek. Az egyik
az, hogy ha a bankkonszolidációra
volt az államnak pénze, akkor kell,
hogy legyen pénze a tudomány konszolidálására is.
Azzal is egyet kell értenem, hogy
ebben a kormányzatnak feltétlenül
feladata van, és kell hogy feladata
legyen. Egy olyan kérdés van, amiben a jelenlegi elképzelésekkel kapcsolatosan vitám van Dobos Krisztinával, ez pedig az, hogy ez a konszolidáció feltétlenül a jelen struktúrában kell hogy végbemenjen, vagy
ez a konszolidáció úgy is végbemehet, amit egyébként nagyon sokan és
nagyon sokszor mondtunk már korábban, hogy nem ezt az öröklött akadémiai struktúrát kell fenntartani, amelyet nagyon sokan egy szovjet típusú
rendszernek tekintettek és sok minden mást mondtak róla - én ezeket
most nem mondom. De hogy nem
biztos, hogy ebben a struktúrában kell
konszolidálni az akadémiai rendszert,
ezt én is vallom; tehát azt, amit
egyébként korábban nagyon sokan
mondtunk, hogy meg kell erő síteni
például az egyetemi kutatásokat, és
ilyenfajta átirányításokra mód és lehetőség kell hogy legyen, ezt állítom,
és úgy gondolom, hogy az a konszolidációs elképzelés, ami az Akadémián most megindult, ilyen irányba próbál előremenni.
DR. SZABÓ ZOLTÁN művelődési
és közoktatási minisztériumi államtitkár: Dobos Krisztina képviselő
asszony felszólalása a tudomány
helyzetét illető en, úgy gondolom,
hogy nagyon is aktuális. A helyzet,
amibe a tudományos kutatás került,
végül is a rendszerváltással következett be, amikor is a vállalatok privatizációja következtében ezek az intézetek elvesztették az ipari és mezőgazdasági megrendeléseiket. Mutatja ezt az, hogy egy éven belül az
akadémiai intézetek bevételeiben az
állami támogatás aránya 25 százalékról 43 százalék közelébe emelkedett, tehát ilyen mértékben csökkent
az ipar, illetve a mezőgazdaság részéről érkező megrendelés és az
ebből származó bevétel.
Nyilvánvaló, hogy az állami költségvetés ilyen mérték ű leépüléssel, a
leépülés ellensúlyozásával nem képes, nem tud lépést tartani, tehát a
megoldás valóban a kutatóintézet
hálózat és a tudomány konszolidációja, amelyhez az Akadémia dicséretes elszántsággal és gyorsasággal
hozzá is látott.
Egyetértek Orosz István professzorral abban, hogy ez a konszolidáció
szükségképpen átszervezést is jelent,
szükségképpen konszenzusra kell
jutni a tekintetben, hogy a tudomány
belső fejlődése, az ország teherbíró
képessége és az ország igényei milyen tudományos kutatási megoldást,
tehát nem volument, hanem a tudományos kutatás milyen megoldását
teszik lehető vé és szükségessé.
Ami a bankkonszolidációval történő összehasonlítását illeti, azt gon-

dolom, hogy itt elhangzott már a
Házban bohókás ötlet arról, hogy inkább a népet kellene konszolidálni,
nem a bankokat. A bankkonszolidációt még az előző kormány kezdte
el; szeretném hozzátenni, hogy megítélésem szerint helyesen tette, az
más kérdés, hogy úgy gondolom,
rosszul hajtotta végre. Ugy gondolom, hogy a bankkonszolidációval
negyven év szocializmusának árát
fizettük meg, tehát ehhez képest nem
is volt olyan drága. Ahhoz, hogy a
tudomány súlyos helyzetére felhívjuk a figyelmet, úgy gondolom, nem
szükséges ezt a bankkonszolidációval összehasonlítani, és nem szükséges ezzel kapcsolatban bankellenes és bankkonszolidáció-ellenes
hangulatot teremteni.
DR. SURJÁN LÁSZLÓ (KDNP): Ez
a kis vita vagy inkább beszélgetés,
ami kirobbant vagy zajlik ma reggel,
eszembe juttatja az akadémiai törvény elő tti hatalmas vitákat, amelyek
arról szóltak: legyenek-e intézetei az
Akadémiának vagy ne legyenek,
mennyire sztálinista, mennyire nem
sztálinista a helyzet. Azt gondoltam,
hogy a törvény ilyen-olyan-amolyan
kompromisszumot hozott ebben a
kérdésben, s ennek a kompromisszumnak a jelei még ebben a
mostani, reggeli szóváltásban is érezhetők, hiszen az Akadémia saját döntéseiről van szó, az Akadémia mint
autonóm testület végzi a maga munkáját és a maga szerkezet-átalakítását.
Nem lehet azonban azt mondani,
hogy ez a parlament és ez a kormány teljesen moshatja kezeit, abszolút kivonulhat a kérdés tárgyalásából - nem is teszi -, és ha az
Akadémia olyan helyzetbe kerül,
hogy alapkutatási ágakat, szakágakat kénytelen teljesen leépíteni,
akkor valamilyen fajta intervencióra, az az érzésem, szükség van
vagy szükség lesz. Természetesen
nagyon helyes, ha az Akadémia
maga próbálja elintézni a maga
problémáit, azonban magára hagyva csak rossz döntéseket tud hozni, kénytelen belemenni olyan amputálásokba, amelyeknek hosszú
távon az ország látja kárát.
Természetesen nagyon súlyos dolog, amit hallottunk, hogy elmúlt az
ipari megrendelések bő sége és az
állam nehezebben bírja fenntartani.
De az Akadémiától nem azt várjuk,
hogy ipari kutatóintézetként dolgozzon, hanem azt, hogy megalapozza
azokat az elméleti kutatásokat, amelyekre azután az alkalmazott tudomány épülhet. ágy a mostani elképzelések között még meg kell említenem - bár az időm lejár -, hogy nem
maradhat számítástechnikai kutatási
bázis nélkül az ország.
TARDOS MARTON (SZDSZ): Nagyon lényeges az a kérdés, amiről
szó van, de igazán nem szerencsés
a vita róla. Nevezetesen arról van
szó, hogy ha egy ország egy nem
nagyon - és ez nagyon gyönge kifejezés - hatékony szervezetből átalakul, és közben egy súlyos gazdasági
visszaesést él át, akkor ennek természetes következménye, hogy különböző válságok alakulnak ki az élet
minden területén, így a tudományos
tevékenységben is.
Nem egyszer ű en arról van szó,
amikor a tudományról és a tudományos gondolat fontosságáról beszélünk, hogy mennyi pénzt költünk,
hanem arról is, hogy mire költjük ezt
a pénzt. Itt biztosak lehetünk benne,
hogy az a tudományos szerkezet,
amivel együtt éltünk, nagyon sok
pazarló elemet tartalmazott, és ezek
a pazarló elemek is továbbélnek, és
követelik a maguk további pénzeit.
Tehát egyszerre két dolgot kell megvalósítanunk: alkalmazkodnunk kell
az új feltételekhez és lényegesen kell
javítani a tudományra költött pénzek
hatékonyságát. Én ehhez kérem az
önök segítségét és az együttműködést. Nem az a kérdés, hogy szeretjük-e a tudományt vagy nem, hanem
hogy hogyan kell a magyar gondolatot, a magyar tudományos gondolatot segíteni.

