
Köszönet mindenkinek! 

PRO VITA Alapítványra 
281 656 forint 

érkezett, amely a kollegák és családtagjaik 
személyi jövedelemadójának 

egy szazalékaiból gy ű lt össze.  
Minden kedvezményezett 

és az alapítvány nevében köszönjük! 

„Megvan az idei PÉNZ!" 
Most már valóban megvan a pénz erre az évre. A Kormány 
határozatot hozott 300 millió Ft átcsoportosításáról, ennyi-
vel növelték meg az MTA felügyelete alá tartozó közalkal-
mazottak bérkeretét. 

Az elő zmények a következő k: 1996. novemberében a TUDOSZ 
intézeti titkárai kérték az Országgy ű lés illetékes bizottságát, és 
a Tudománypolitikai Kollégiumot, hogy a költségvetés biztosítsa 
az Akadémia közalkalmazottainak 1997. évi kötelez ő  béremelé-
séhez a pénzt. 

1997. januárjában a KIÉT-en folyamatosan kértük a hiány meg-
szüntetését, februárban az intézetigazgatók elhatározták, fize-
tett hirdetésben hívják fel a figyelmet a lehetetlen helyzetre. Az 
MTA-tól kapott adatok szerint 407 millió Ft hiányzott az új bér-
tábla bevezetéséhez. 

1997. február 27-én fax járta be az intézeteket, melyben tu-
datták, „megvan a fedezet". A PM vállalta, hogy az intézeteknek 
megel ő legezi a bért és augusztusban áttekintik, mekkora a hi-
ány. 

Most tehát, november közepére kiderült, hogy 300 millió a 
hiány (ilyen szép, kerek összeg), és az intézetek, amelyekmár 
OTKA és mindenféle más átcsoportosításával oldották meg az 
októberi bér kifizetését, megkapják a pénzt. 

Biztosan ez a finanszírozási mód az üdvözít ő ? 

1997. X. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 
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SZÓSZÓLÓ 
A TUDOMANYOS ES INNOVACIOS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA 

Országgy ű lési bizottságok véleménye 

Az MTA költségvetési fejezetérő l 
Az Országgy ű lés Oktatási, Tudományos, 

Ifjúsági és Sportbizottságának 1/1997. (X. 21) 
tájékoztatója 

az MTA költségvetési fejezetrő l tartott tárgyalás 
során hozott állásfoglalásról 

A T/4832. számú, a Magyar Köztársaság 1998. 
évi költségvetésérő l szóló törvényjavaslat általános 
vitájában a bizottság, valamint annak Tudományos 
és innovációs vegyes albizottsága megtárgyalta a 
Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszerve-
zetének elő terjesztésében a Magyar Tudományos 
Akadémia közalkalmazotti illetménynövekedése jövő  
évre várható alakulását. A szakmai vita során a 
testület az alábbi állásfoglalást hozta: 

A bizottság 
- tudomásul veszi a TUDOSZ elő terjesztésében 

foglaltakat (az el ő terjesztés az állásfoglalás mellék-
lete); 

- helyesnek tartaná, ha a tudományos kutatóhe-
lyeken és a fels ő oktatásban dolgozó közalkalma-
zottak bérezése közeledne egymáshoz; 

- megvizsgálja annak lehet ő ségét, hogy a „sarok-
számok" rögzítése el ő tt milyen feltételekkel lehet a 
vita során megfogalmazott igényeket kielégíteni. 

A bizottság álláspontja szerint a KIÉT megállapo- 

dásban rögzített bérnövekedés forrásait a költség-
vetésben garantálni kell. A továbbiakban a testület 
vállalja, hogy a költségvetési törvényjavaslathoz 
módosító indítványt terjeszt elő , melyben javasla-
tot tesz az MTA fejezet személyi juttatások el ő i-
rányzata emelésére. A módosító javaslat benyújtá-
sának azonban feltételéül állítja, hogy az érintet-
tek, nevezetesen Dr. Nagy Sándor a bizottság 
Tudományos és Innovációs albizottságának elnö-
ke, valamint az MTA f ő titkára, és a Pénzügymi-
nisztérium képviselő je elő zetesen tárgyaljon a tu-
dományos kutatók igényérő l, a megoldás lehet ő sé-
gérő l. 

Budapest, 1997. október 21. 

Dr. Nagy 
	

Dr. Orosz 	Dr. Jánosi 
Sándor 
	

István 	György 
az albizottság 	a bizottság 	a bizottság 

elnöke 
	

alelnöke 	elnöke 

Az Országgy ű lés elfogadta a bizottságok mó-
dosító indítványait és az MTA költségveté-
sében külön 300 millió forint bértartalékot 
szavazott meg a közalkalmazottaknak. 

Megállapodás 
A szociális partnerek üdvözlik a gazdasági nö-

vekedés érzékelhet ő  megindulását és azt a tényt, 
hogy ez nem járt az egyensúlyi viszonyok rom-
lásával. Ezen a bázison egyetértés mutatkozott 
a Kormány 1998. évi gazdaságpolitikai törekvé-
seinek alapvet ő  vonásaival. Különös felel ő ssé-
gükb ő l következ ő en a partnerek is közös er ő fe-
szítéseket kívánnak tenni az infláció további 
érzékelhet ő  mérséklése érdekében, és ezért is 
kötik meg a szokásosnál korábbi id ő pontban jelen 
megállapodásukat. Ez a megállapodás el ő segíti 
azt is, hogy az ágazati és vállalkozási szint ű  bér-
tárgyalások miel ő bb megkezd ő djenek és még az 
év vége el ő tt befejez ő djenek. 

A szociális partnerek és a Kormány képvisel ő i az 
1998. évi béralakulással, illetve az 1998. évi költ-
ségvetéssel és a napirenden lév ő  adótörvény módo-
sításokkal összefüggésben az alábbiakban állapod-
tak meg: 

1.7 A szociális partnerek és a Kormány kifejezik 
közös érdekeltségüket abban, hogy az 1998. évi 
keresetnövelésre vonatkozó vállalkozási szint ű  meg-
állapodások a 13,5-16 százalékos sávban legyenek. 
A korábban megkötött, több évre szóló megállapo-
dásokat ez nem érinti. A Kormány a tulajdonosi irá-
nyítása alá tartozó társaságok körében sem kívánja 
közhatalmi eszközökkel befolyásolni a bérek alaku-
lását. 

Alulírottak meglepetésünknek 
adunk hangot a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Elnökének a fizi-
kus és kémikus társadalmat diszk-
rimináló megjegyzései miatt. 

Megítélésünk szerint egy olyan 
megállapodás, mint "Az egykori 
vas és acél országa programjá-
hoz méretezett fizikai kutatóinté-
zetek vagy a m ű anyagokkal és 
kema-káliákkal kísérletező  kémi-
ai kutatóintézetek kiürül ő  telep-
helyeit, státusait túlhaladott do-
log védelmezni. Persze az itt lév ő  
értékeket meg kell ő rizni és ver-
senyképessé kell tenni." (Vasár-
napi Híre, 1997. nov. 9.) az El-
nök tájékozatlanságáról tanúsko-
dik, mivel a hivatkozott korsza- 

kot jellemző  tudománypolitika és 
kutatási stratégia évtizedek óta 
megszű nt ezekben az intézetek-
ben. Kiváló fizikai és kémiai ku-
tatási eredmények születtek és 
születnek, melyekre az új magyar 
nemzedék is büszke. nem értünk 
egyet az "ágazat" összenyomá-
sával és piacra kényszerítésével" 
(Magyar Hírlap, 1997. okt. 25.) 
sem, mert ezzel tönkretehet ő  
Magyarország fizikai és kémiai 
kutatási potenciálja az ezredfor-
dulóra. 

Ezért felhívással fordulunk a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Közgy ű lésének valamennyi tag-
jához, hogy vitassa meg ezt az 
álláspontot. 

Arányi Péter 
kutatási igazgató Chinoin Rt. 

Bajnok Zoltán 
posztdoktori ösztöndíjas 

OTKA 
Bakó Imre 

tudományos t ő munkatárs 
MTA KKKI 

Balázs Erzsébet 
egyetemi docens 

BME 
Balázs János 

tudományos munkatárs 
MTA MFKI 

Balázs László 
tudományos munkatárs 

MTA Pl 
Barta István 

tudományos munkatárs 
MTA KKKI 

Bencze Gyula 
tudományos tanácsadó 

MTA RMKI 
Becze-Deák Tibor' 

doktorandusz 
MTA RMKI 

(Folytatás a 4. 

Az intézett érdekek védelmében! 
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
1997. szeptember 29-i ülésének (AKT 4/97.) 

Napirend: 
1. Tájékoztató a kutatóintézeti hálózat konszolidációjának jelenlegi 

helyzetérő l 
2. Tájékoztató az 1998. évi költségvetési tervezetrő l 
3. Tájékoztató az Akadémiai Törvény módosításának állásáról 
4. A támogatott kutatóhelyek tevékenységével kapcsolatos aktuális 

kérdések 
5. Tájékoztató a kutatóintézeti felülvizsgálatot összefoglaló kiad-

ványról 
6. Egyebek 

AKT 4/1/97.( IX.29.) állásfoglalás: 
Az AKT elnöke nyílt és korrekt összefoglalót adott a kutatóintéze-

tek konszolidációjának jelenlegi állásáról. Ismertette a telephely vál-
toztatások terveit és folyamatát, az intézetek alapellátási adatait, az 
1997. évi konszolidációs keret felosztását. 

Az AKT javasolja, hogy a konszolidációs keret elkülönített részének 
fele a fiatal kutatói álláshelyek elosztásához hasonlóan pályázati úton 
kerüljön szétosztásra az intézetek között. Egyértelm ű en állást foglalt 
amellett, hogy a konszolidációs pénzek lehet ő leg az akadémiai kuta-
tóhálózaton belül kerüljenek felhasználásra. Egyetértett abban, hogy a 
jöv ő re vonatkozóan nagy szükség van az alapellátási számításokra. 
Felkérte az AKT költségvetési albizottságát és az AKVT vezető it, 
hogy folytassák ezirányú tevékenységüket. 

AKT 4/2/97.( IX.29.) állásfoglalás: 
Tájékoztatás hangzott el az MTA 1998. évi költségvetési tervérő l és 

az egyeztet ő  tárgyalásokról. A külső , zavaró körülmények és a múlt-
ból adódó elosztási különbségek miatt a javulás nagyon hosszú, 
nominális szinten csak 1999-re lehet elérni az 1990. évi támogatási 
szintet. A jöv ő  évi közalkalmazotti béremelés bekerült a tervbe, de 
még nincs rendezve az ezévi hiány. A könyvtárakra nem várható több 
támogatás és várhatóan csökken a nemzetközi kapcsolatokra fordít-
ható összeg. 

AKT 4/3/97.( IX.29.) állásfoglalás: 
Tájékoztatás hangzott el az akadémiai törvény módosításának állá-

sáról. 
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa alkalmi bizottságot küldött ki 

az akadémiai törvény módosítására készült javaslattal kapcsolatban 
elhangzott vélemények összegzésére és felkérte elnökét, továbbítsa 
a véleményt az MTA Elnökségéhez. 	• 

Az alkalmi bizottság az AKT ülésén elhangzott véleményeket az 
alábbiak szerint foglalta össze: 

3.1. A Tanács melegen üdvözli a törvény azon pontjainak módosí-
tására vonatkozó javaslatokat, amelyek er ő sítik az Akadémia autonó-
miáját és vagyonkezel ő i jogait. 

3.2. A Tanács tagjai bár sajnálják, hogy nem ismerkedhettek meg 
a javaslattal korábban, úgy vélték, hogy nem illetékesek a javaslat 
azon részének megítélésére, amely az AKT jogállásának módosítá-
sára vonatkozik. Az AKT tagjainak mandátuma rövidesen lejár, el kell 
végezni az AKT hároméves munkájának értékelését és meg kell fo-
galmazni mind a munka eredményeit, mind hiányosságait. 

oldalon) 
	

(Folytatás a 2. oldalon) 

2./A szociális partnerek és a Kormány megegyez-
tek abban, hogy a minimálbér 1998. január 1-t ő l 
19.500,- Ft legyen. 1998 els ő  félévét követ ő en a 
szociális partnerek és a Kormány áttekintik a mini-
mális bér alkalmazására vonatkozó tapasztalatokat. 
Az agrárágazatban az új minimálbér 1998 március 
elsején kerül bevezetésre, 1999-t ő l pedig - feltéve, 
hogy az 1998-ra bevezetend ő  foglalkoztatás-támo-
gatási rendszer eredményes - a nemzetgazdaság 
egészében azonos id ő pontban. 

3./ A Kormány vállalja, hogy a költségvetés és az 
adótörvény módosítások parlamenti vitája során, az 
érdekegyeztetésben eddig létrejött megegyezéseken 
túl minden súlyával támogatja azokat a módosító 
javaslatokat, amelyek révén: 

a) Az SZJA adójóváírás mértéke 4.200,- Ft-ra 
emelkedik. 

b) A munkaadói járulék 1998. július 1-t ő l 0,2 %pont-
tal csökken. 

c) A 0,3 %-os bérgarancia befizetés 1998. február 
1-t ő l megsz ű nik. 

d) Az étkezési hozzájárulás SZJA kedvezménye 
1.400,- Ft-ra (a melegkonyhai étkezésnél 2.200,- Ft-
ra) emelkedik. 

e) Az egészségügyi hozzájárulás havi 2.100,- Ft-
ra emelése 1998. február 1-jén lép hatályba. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

FELHÍVÁS 



„Brüsszeli tudósítónk jelenti" 

A meccs állása 
Kozák László kollegánk a LIGA Szakszervezetektő l január 
végéig Brüsszelben dolgozik az Európai Szakszervezeti 
Szövetség Integrációs koordinátoraként. Tő le kaptuk az 
alábbi tájékoztató anyagot: 

Az Európai Uniós integrációval 
kapcsolatban a bizottság megtet-
te az elő terjesztést, a kérdés az, 
hogy decemberben megszavaz-
zák-e a bő vítést az államf ő k -
amiben pl. Helmuth Kohl kétke-
dik - bár van rá esély. 

Egyelő re azon vitatkoznak, hogy 
mindenkivel meginduljanak-e a 
tárgyalások, vagy csak a Bizott-
ság által javasolt 5+1 országgal. 
(Magyarország, Cseh Köztársa-
ság, Lengyelország, Szlovénia, 
Észtország és Ciprus) 

A meccs állása a félid ő ben: 
mindenkivel álláspontot képviseli 
Portugália, Dánia (Szlovákiával 
nem), Svédország, Görögország, 
Hollandia. 

A görögök a románokat és a 
Bulgárokat nyomják, a skandiná-
vok és Németország a balti álla-
mokat. 

Szigorúan csak az 5+1-el ver-
ziót támogatja Németország (bár 
a balti államokat is támogatja), 
Belgium, Franciaország, Olaszor-
szág, Anglia. 

A többiek talán puhíthatók, ső t, 
úgy t ű nik, idő közben Hollandia 
átállt a másik csapatba. 

Sok múlik még a parlamenten. 
A bizottság b ő vítési felel ő se, 
Hans Von Den Broek és a Bizott-
ság elnöke, Jacques Santer lob-
bizik az Európa-honatyáknál, akik 
eléggé megosztottak, nem csak 
ország, hanem pártok szerint is. 
Van olyan vélemény, hogy a b ő -
vítés „sötétbe ugrás", de olyan is, 
hogy „bezzeg kellemesebb volt a 

helyzet, amikor ezek az országok, 
a vasfüggöny mögött voltak" -
mármint az integrációt ellenz ő ket 
cikiző  értelemben. A múlt héten 
egy informális találkozón már el-
kezdett körvonalazódni a megol-
dás, ti. az  Európai Konferenciára 
- feltehet ő leg 1998. februárjában -
meghívni mindenkit (hogy Szlová-
kiát igen vagy nem, ez kérdéses, 
de valószín ű leg igen, tekintve, 
hogy jöv ő re lesznek választások 
és reményeik szerint Meciár elt ű -
nik), és márciusban az 5+1-el el-
kezdeni tárgyalni. (Bár '98 nyarán 
ellen ő rizni kell még, hogy ki mi-
lyen gyorsan fejlő dik, és nem 
csak az 5+1-et). 

Mindenesetre az EU soros el-
nöke, a luxemburgi miniszterel-
nök, akivel egyébként a kelet-eu-
rópai szakszervezetek képviselő i 
egy informális tárgyaláson októ-
ber 17-én találkozhattak, a bő ví-
tés mellett van, bár ő  a bizottság 
álláspontját osztja. Beszédei, mi-
képp a többiekéi sem, nem sz ű -
kölködik retorikai frázisokban, egy 
szépet közlök: 

Junkler: „ A felvételüket kér ő  
országok egy egyszer ű  kérdést 
intéznek hozzánk. Készek vagy-
tok - megadni nekünk azt a he-
lyet, amely jogosan a miénk az 
európai szolidaritás hatókörében? 
A válaszunk nem lehet bonyolult. 
Egyszer ű nek kell lennie. Annak, 
kell lennie, hogy igen." 

Brüsszel, 1997. november 4. 
K.L. 
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Banki átutalásra való áttérés 
A pénzzel foglalkozó szakemberek (fő ként, ha bankban dolgoznak) 

azt állítják, a folyószámlákra való bérátutalás pénzkímélő  kifizetési 
mód. Sokak szerint ez a megoldás az átutalásokat végz ő k, a pénzt 
kezelő k számára jelent megtakarítást. 

Kormányrendelet írja elő , hogy a költségvetési szervezeteknek 
Budapesten 1998. január 1-t ő l, az ország többi részén 1999. január 1-
ig kell az új bérkifizetési rendre áttérni. 

A szakszervezetek nem kis aggodalommal tekintenek az új rend-
szerre, és kífogásaik a KIÉT és a szakért ő i megbeszéléseken rendre 
el is hangzottak. 

Az áttérés nem jelenthet költséget a munkavállaló számára - hang-
zott el a Munkaügyi államtitkár válaszában- azt kell ellenő riznie a 
szakszervezeteknek, hogy a számlanyitás és a kártyaköltség ne ter-
helje a dolgozót, és a bank biztosítsa a havi 1-2 költségMentes pénz-
felvételt. 

Amennyiben valaki nem kíván számlát nyitni, az kérheti a bére 
postán történő  kifizetését, akár lakcímére, akár munkahelye címére. 

Természetesen az intézeti kollektív szerz ő désben rögzített napon 
minden munkavállalónak hozzá kell jutnia béréhez. 

Kedvezményes üdülési ajánlat 
szakszervezeti tagoknak 

Salgótarjánban, az (Autonóm-ÉSZT-SZEF tulajdonában lévő ) STRAND 
HOTELban kedvezménnyel üdülhetnek a tulajdonos szakszervezetek 
tagjai március 31-ig, a december 22-ei és a január 3-ai hét kivételével. 

A turnusok vasárnap este kezdő dnek, a szombati reggelivel feje-
z ő dnek be. Félpanziós ellátással 9.600, teljes ellátással 11.400 Ft 6 
éjszakás idő szakra a térítési díj. A szálloda a város szélén, 1,8 
hektáros parkerd ő  szélén található, kellemes, csendes helyen. Gya-
logtúrákat, sítúrákat, szánkózási lehet ő séget ajánlanak a vendégek-
nek, csoportos (8 f ő ) igény esetén buszos síkirándulásokat is szer-
veznek az Alacsony Tátrába. 

Több kollegánk kipróbálta már a szálloda nyári ajánlatát, kiválóan 
érezték magukat. 

Részletes felvilágosítás a szakszervezeti irodákban kapható. 
Igényeket bejelenteni a 32 / 430 - 837-es faxszámon lehet. 

Pályázat 
A Magyar Innovációs Szövetség 
az Ipar M ű szaki Fejlesztéséért 
Alapítvány f ő  támogatásával 
meghirdeti 

a VII. Országos Ifjúsági, 
Tudományos 

és Innovációs Versenyt 

Indulhatnak 15 és 21 év közötti 
magyar vagy Magyal országon ta-
nuló fiatalok egyénileg vagy há-
romf ő s csapatban, els ő sorban a 
matematika, a természettudo-
mányok, a környezetvédelem, az 
informatika, a távközlés, a szá-
mítástechnika ás a m ű szaki tudo-
mányok (ill. az  ezekkel határos tu-
dományok) területérő l jöv ő  javas-
lattal, ötlettel. 

Jelentkezési határidő : 
1998. január 15. 

I. díj: 200.000 forint 

A legjobb eredményt elérő k fel-
vételi nélkül tanulhatnak tovább 
egyes m ű szaki ill. természettudo-
mányi szakokon. 

További információ: 
186-9615 

A Magyar Innovációs Alapítvány 
meghirdette a IV. Magyar Inno-
vációs Nagydíj Pályázatot. A pá-
lyázaton résztvehet az a Magya-
rországon bejegyzett társaság, 
vagy magyar magánvállalkozó, 
aki az 1997. évben nagy jelentő -
ség ű , kiemelkedő  hasznot hozó 
innovációt valósított meg. Az 
innováció alapja lehet kutatás-
fejlesztési eredmény, szabada-
lom, know-how, technológia-
transzfer, stb. 

Beadási határidő : 
1998. február 15. 

További információk: 
ant7716@helka.iif.hu  http:// 

www.innovacio.hu  

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 

A TUDOSZ 
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vagy 270-0555/552 

TUDOSZ e-mail: 

tudosz@maiLinterware.hu  
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A Tudományos Dolgozók 
Szakszervezetének lapja 

Felelő s szerkesztő : dr. Dura László 
Tol., fax: 138-4053 

A Szószóló szerkesztő ségi 
tanácsadó testületének elnöke: 

dr. Pomogáts Béla 
Kiadja: a TUDOSZ 

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

Budapest 
Felelő s vezető : 

Lendvay Lászlóü. 
vezérigazgató 

!SSN 0239-003l3 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
1997. szeptember 29-i ülésének (AKT 4/97.) 

állásfoglalásai 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Az AKT tagok azt ugyancsak sajnálattal állapították meg, hogy az 

MTA intézeteiben és kutatóhálózatában dolgozó kutatók sem ismer-
kedhettek meg a javaslatokkal azelő tt, hogy azokat tárcaközi egyez-
tetésre küldték volna. Az AKT javasolta, hogy a kutatóhálózat kapjon 
lehet ő séget arra, hogy az érvekrő l és a javaslatok esetleges törvény-
erő re emelkedése utánra tervezett helyzetrő l tájékoztassák. 

3.3. Az AKT aggályosnak tartotta, hogy ha a törvényjavaslat szerint 
az AKT-nak jelenleg törvény biztosította jogköre megsz ű nik, lesz-e 
olyan demokratikusan választott, felhatalmazással rendelkez ő  testü-
let az MTA szervezetében, amely els ő sorban a kutatóhálózat érdekeit 
tartja szem elő tt a döntések kialakítása során. 

3.4. Mindezek alapján az AKT javasolja a törvénytervezet megvál-
toztatását oly módon, hogy az továbbra is biztosítsa egy a kutatóhá-
lózat érdekeit megjelenít ő , hatékonyan mű ködő , az akadémiai kutató-
hálózatot érint ő  stratégiai döntésekben résztvev ő  intézmény m ű ködé-
sét. A javaslat során támaszkodni kellene mind az AKT elmúlt évek-
ben felgy ű lt tapasztalataira, mind a kutatóhálózatban dolgozók véle-
ményére. Az AKT felajánlja, hogy megfelel ő  formában (ad hoc bizott-
ság kiküldése) részt vesz egy ilyen javaslat kidolgozásában. 

AKT 4/4/97.( IX.29.) állásfoglalás: 
Az AKT részletesen megvitatta a Hálózati Tanács elnökének elő ter-

jesztése alapján az 1999. évt ő l kezd ő d ő  ciklusra szóló támogatott 
kutatóhelyi pályázati felhívás összeállítására és a pályázatok elbírá-
lására, továbbá a támogatott kutatóhelyek felépítésére, szervezeti és 
m ű ködési szabályainak alapelveire vonatkozó javaslatot. 

Az el ő terjesztéseket az AKT egyhangúlag elfogadta és támogatja a 
pályázat megfelelő  idő ben történ ő  meghirdetését. A támogatások 
odaítélésében a korábbiakhoz hasonlóan részt kíván venni. 

Az AKT állást foglalt a kutatócsoportokkal kapcsolatban az alábbi 
kérdésekben is: 

4.1 Az AKT 16 igen szavazattal hozzájárult az MTA-ELTE Kémia-
technológiai és Környezetkémiai Kutatócsoport létrehozásához és 
m ű ködéséhez 1997. július 1-t ő l kezdő dő en a jelenlegi támogatott 
kutatóhelyi pályázati idő szak végéig, 1998 december 31-ig terjed ő  
idő szakra. 

4.2 Az AKT 16 igen szavazattal meger ő sítette, hogy az MTA 1997. 
évi májusi közgy ű lési határozata alapján a TTKL Biofizikai Kutatóla-
boratórium m ű ködését támogatott tanszéki kutatócsoportként folytas-
sa a SOTE keretében és jelenlegi létszáma, illetve költségvetési tá-
mogatása átcsoportosításra kerüljön a TKI-hoz. 

4.3 Az AKT jóváhagyólag tudomásul vett néhány átcsoportosítást 
az MTA Támogatott Kutatóhelyek Hálózati Tanácsának elő terjesztése 
alapján. 

AKT 4/5/97.( IX.29.) állásfoglalás: 
Az AKT áttekintette a kutatóintézeti felülvizsgálatról szóló kiadvány 

szerkezetét és tartalmát. A szakterületi referensek az anyagot kisebb 
észrevételekkel jónak és korrektnek tartották. 

Az AKT egyhangúlag támogatta a kiadvány mielő bbi megjelentetését. 

TUDOSZ-vélemény 

Az Akadémiai törvény 
módosításáról 

Az Országgy ű lés Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és 
Sportbizottsága elnökének, Jánosi Györgynek a TUDOSZ 
elnöksége elküldte az Akadémiáról szóló törvény mó-
dosításával kapcsolatos véleményét. 

A TUDOSZ elnöksége november végén az AKT állásfoglalásából 
értesült arról, hogy elkészült és tárcaegyeztetésre került az Akadémi-
áról szóló törvény módosító javaslata. 

A TUDOSZ elnöksége érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, 
hogy a munkaválilalók helyzetét érint ő  törvény módosító tervezete 
elkészítése során semmilyen érdekegyeztetés nem történt, sem az 
érintett kutatóintézeti dolgozók, kutatók, sem a szakszervezetek, sem 
az AKT véleményét nem igényelték. 

A módszer azért érthetetlen számunkra, mert az akadémiai törvény 
1994-es elő készítése az érintettek széles körének bevonásával tör-
tént. Ennek volt következménye, hogy a kutatóintézeti kollegák ma-
gukénak érezhették a róluk szóló törvényt. 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló XL. törvény 20.§ (1): 
"Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) az akadémiai kuta-

tóhelyek m ű ködését irányító testület." 
Az MTA Alapszabálya 79.§ (1): " Az Érdekegyeztet ő  Tanács fel-

adata az Akadémia kutatóhelyein és intézményeiben közalkalma-
zotti jogviszonyban álló munkavállalók munkaügyi, anyagi, szo-
ciális és kulturális, élet- és munkakörülményeit érint ő  kérdések 
akadémiai szint ű  egyeztetése, a kérdésekben kölcsönös tájékoz-
tatás adása, ajánlások megfogalmazása, megállapodások köté- 
se. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, a törvénymódosítás beterjesztésekor 
legyenek tekintettel arra, hogy az egyeztetés nélkül, az érintettek 
(AKT, szakszervezetek, intézeti dolgozók) véleményének figyelmen 
kívül hagyásával készült. Kérjük, tegyék lehet ő vé, hogy a 

1. a javaslatot az érintettek megismerhessék, 
2. legyen mód arra is, hogy véleményüket a törvényalkotók figye-

lembe vehessék. 
Dr. Kuti László 

a TUDOSZ elnöke 
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Ritkulnak az ÉT plenáris ülé-
sek kedves olvasóim, de ebben 
nincs semmi meglepő , ugyanis 
egyre kevesebb megtárgyalandó 
kérdés marad, s a választások 
elő tti utolsó 12 hónapban már az 
elő z ő  kormányzati ciklus idején 
sem vittük túlzásba az érdek-
egyeztet ő  tárgyalásokat. Egy-
szer ű en azért mert elfogyott a 
tárgyalni való. Október elején 
még két alkalommal összejöt-
tünk, de gyakorlatilag ez is egy 
kétfordulós ülés volt. Utána egé-
szen a tudósításomig, ezt de-
cember elején írom, pihenő  volt. 
Legalább is ami a plenáris ülé-
seket illeti, mert azóta nem tar-
tottunk egyet sem. 

Az eredetileg egy fordulósra 
tervezett ülésre október 10-én ül-
tünk össze, hogy megtárgyaljuk 
a közhasznú szervezetekrő l szó-
ló törvényjavaslatot, konzultáci-
ót folytassunk (immár sokadik 
alkalommal) az 1998. évi költ-
ségvetésrő l és az adótörvények 
módosításáról. Tárgyaljunk "A 
foglakoztatás el ő segítésér ő l és 
a munkanélküliek ellátásáról 
szóló törvény' valamint a "Bér-
garancia alapról szóló törvény" 
módosításáról, s a 1998. évi 
munkaszüneti napokról szóló ter-
vezettrő l. 

Az ülés váratlanul és szokat-
lanul nagy izgalommal indult, 
ugyanis jócskán elmúlt 9 óra (a 
szokásos kezdés id ő pontja), de 

az oldalelnökünk (aki konföderáci-
ós elnökét helyettesítette) még 
nem volt sehol. Negyedóránál to-
vább azonban nem tudtuk húzni a 
kezdést, s ezek után oldaltársaim 
egy váratlan húzással közölték ve-
lem: ugorj be (mint ideiglenes ol-
dalelnök és szóvivő ), és már kezd-
tünk is. Nagy rutinnal mutatkoz-
tam be, s hagytam jóvá a napiren-
det, hogy elkezdhessük a tárgya-
lást a közhasznú szervezetekrő l. 
S ekkor nagy k ő  esett le a szí-
vemrő l, ugyanis megérkezett az 
elnökünk. Elő bb levegő t vet (in-
kább kapkodott), majd átvette a 
tárgyalás folyamát, az oldalelnök-
séget és a szóvivő séget is. Ép-
pen kilihegte magát mire rákerült 
a sor, elnézést kért a késésért és 
közölte: nem a 9 órás kezdéshez 
képest késett fél órát, hanem a 
számára (tévesen) jelzett 10 órás 
kezdéshez képest jött egy fél órá-
val korábban. Ezután már amiatt 
sajnálkozott, hogy megint egy 
olyan törvénytervezetet tárgyalunk, 
amelyik már be van nyújtva a 
parlament elé, de ha már itt van 
akkor elmondjuk a véleményünket 
róla, közölte, s el is mondta. Ki-
fejtve, hogy az állam nem mond-
hat le a feladatairól, mert a köz-
hasznú szervezetek állami felada-
tokat látnak el. Beszél a taxáció 
hiányosságairól, s arról, hogy a 
szövegben lév ő  automatizmus 
komoly veszélyeket hordhat ma-
gában. A kormányszóvivő , a Kul- 

tuszminisztérium (MKM) politikai 
államtitkára közölte, a koncepció-
hoz már korábban is hozzá lehe-
tet jutni, hiszen az elmúlt nyáron 
került nyilvánosságra. Megjegyez-
te azt is, hogy a jogszabály nem 
kívánja senkire ráerő szakolni a 
közhasznúságot. Megjegyezte azt 
is, hogy a tervezet 27. §-a rosszul 
van megfogalmazva, de ez van 
leírva, ezért ehhez kell alkalmaz-
kodni. 

A Munkaügyi Minisztérium állam-
titkára jelezte, hogy a kormány 
várta a vitát, és fölkészült a jelen-
t ő s változtatásokra. Megjegyezte 
azt is, hogy az eredeti tervezet-
ben nem volt taxáció, s kifejtette 
véleményét, hogy az érdekképvi-
seleti szervezetek számára a be-
kerülésnél fontosabb az adótörvé-
nyeknél való kezelésük. 

Amikor ismét hozzánk került a 
szó, oldalelnökünk felhívta az 
MKM államtitkárának a figyelmé, 
az ÉT-nek van egy elfogadott alap-
szabálya, amely arról is rendelke-
zik, hogy az egyes témákat mikor 
illetve hogyan kell plenáris ülés elé 
benyújtani. Megjegyezte azt is, 
hogy ennek semmi esetre sem a 
fizetett hirdetés a módja, amire a 
kulturális államtitkár utalt. Közölt 
azt is, hogy a munkaügyi államtit-
kár javaslata szimpatikus szá-
munkra. 

A kormányoldal titkára, aki elnö-
költ az ülésen felhívta a figyelmet 
arra, hogy a téma szerepelt az ÉT 
napirendjében, de a Kulturális tár-
ca ragaszkodott ahhoz, hogy ne 
tárgyaljuk az anyagot, s az ET Tit-
kárság fejet hajtott ezen akarat 
elő tt. 

A témát egyébként nem tudtuk 
a szükséges mértékben kitárgyal-
ni, ugyanis az államtitkát úrnak 
(MKM) sürgő s iskolaavatásra vi-
dékre kellett utaznia, s otthagyva 

munkatársait eltávozott a tárgya-
lásról. Ebbő l viszont egyenesen 
következett, hogy mi sem tárgyal-
tunk tovább. Lezártuk ezt a napi-
rendet, napirendet azzal, hogy a 
kormány mérlegeli az elhangzott 
javaslatokat és kész képvisel ő i 
módosító indítványok útján bevin-
ni a parlament elé. 

Ezek után pillanatok alatt elfo-
gadtuk a munkanapok jöv ő  évi 
munkaszüneti napok körüli átren-
dezéseit, majd rátértünk a jöv ő  évi 
költségvetés és az adótörvények 
tárgyalására. E témával együtt el-
méletileg sor került a jöv ő  évi 
minimálbérre és a bérajánlásokra 
is, bár szóvivő nk jelezte, erre a 
kérdésre még nem tudtunk meg-
felelő en felkészülni. Végül is egy 
rövid, két és félórás szünet után 
megállapodtunk, hogy a témát a 
következő  hét szerdáján tovább 
tárgyaljuk. 

A munkát a Bérgaranciai Alapról 
szóló törvénytervezett tárgyalásá-
val folytattuk, ugyancsak mérsé-
kelt sikerrel. Végül is abban ma-
radtunk, hogy a témát a 
Munkaer ő piaci Bizottság szakért ő i 
egyeztetésen újra tárgyalja, s erre 
figyelemmel a következő  plenáris 
ülésen ismét foglakozunk vele. 

Ót nap múlva, ismét nem a 
megszokott helyünkön, hanem a 
Munkaügyi Minisztériumban októ-
ber 15-én folytattuk a tárgyaláso-
kat. Ekkor már a Pénzügyminisz-
ter is ott ült a kormányoldalon, 
mint a téma szóviv ő je. Elmondta, 
hogy 1995-96. hoz képest javult a 
gazdaság helyzete, lassan a fo-
gyasztás is nő ni fog. Beszélt ar-
ról is, hogy jelentő s nemzetközi 
versenyelő nyre tettünk szert. Vé-
gül azzal fejezte be, hogy 1998-ra 
egy relatíve stabil gazdasági kör-
nyezetet akarnak. Ezután ismer-
tette a kormány ajánlatát a jöv ő  

évi bérekkel kapcsolatban. Esze-
rint a bérajánlás mértéke 13,5-
16 százalék között legyen, s a 
minimálbér 19 700 forintra emel-
kedjen. 

A felvetésekre a mi szóvivő nk 
meglehet ő sen hosszan vála-
szolt, s a munkáltatók képvise-
l ő je is bekapcsolódott a vitába, 
hasonló hosszúságú válasszal. 
Majd néhány kör után szünet 
következett, amikor is az oldal-
elnökök és a szóviv ő k vissza-
vonultak konzultációra, ahonnan 
úgy jöttek vissza, hogy megszü-
letett a megállapodás. 

Ennek értelmében a béraján-
lás jövő  évi mértéke 13,5-16 szá-
zalék és a minimálbér 19 500 
forint lesz, ami a mező gazda-
ságban foglalkoztatottaknál már-
cius 1-el lép életbe, s 1999-tő l 
pedig nekik is január 1-t ő l lesz 
minimálbérük. Ez óriási ered-
mény. A másik hatalmas ered-
mény pedig az, hogy most jutot-
tunk el arra a pontra, amikor az 
országos minimálbér kisebb, 
mint a közalkalmazotti illetmény-
tábla Al-ének a mértéke. Bízom 
benne, hogy hamarosan a pót-
lékalap is magasabb lesz a mi-
nimálbérnél. 

Kedves olvasóim, a részlete-
ket már nem is írom tovább, 
hiszen azok közismertek. A 
megállapodás teljes szövegéhez 
részint a Magyar Közlönyben, 
részint az Interneten juthatnak 
hozzá (ez utóbbi kódja: 

Http://www. meh.hu/et/  
ETIRmain.htm). 

A háromoldalú megállapodás-
sal szemben a Liga és a Mun-
kástanácsok képviselő i különvé-
leményt fogalmaztak meg, 
amelyben elutasították a megál-
lapodást. 

- Haditudósítás 
Kuti László több mint négy esztendeje vesz részt — az Ér-
telmiségi Szakszervezeti ,Tömörülés képviseletében — az 
Érdekegyeztető  Tanács (ET) munkájában. A TUDOSZ elnö-
ke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyez-
tetés „harcmezejérő l". 
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DOKUMENTUMOK 
TUDOSZ-el ő terjesztés 

A jövő  évi illetménynövelésrő l 
Megállapodás 

A TUDOSZ elő terjesztése a Magyar Országgy ű lés 
Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportbizottsága 
rendkívüli ülése elé. 

1. 	Az MTA költségvetési fejezetének tárgyalása 
során immár másodszor állott elő  az a helyzet, hogy 
a költségvetés éves elő irányzata a Kjt. által elő írt 
közalkalmazotti illetménynövekedést csak részben 
tartalmazza. 

Az idén ez 350 Mft hiányt eredményezett, mely-
nek elő teremtése mind ezideig megoldatlan. Javas-
latunk célja megakadályozni a helyzet megismétlő -
dését. Az 1998. évi költségvetésben ugyanis mind 
saját, mind az MTA számítások szerint, a járulékok-
kal együtt, 545 Mft hiányzik az MTA közalkalmazot-
tai jövő  évi illetményébő l. 

A PM szakmai egyeztetés során tett javaslatairól 
megállapítottuk, hogy azok szöges ellentétben áll-
nak a Kormány és a szakszervezetek közötti 1998. 
évi elő zetes bérmegállapodással. A megállapodás, 
melyet a PM is aláírt ugyanis azt tartalmazza, hogy 
a közalkalmazottak jöv ő  évi bértáblája bevezetésé-
hez a költségvetés a "garanciát megteremti. Ez 
nem jelentheti azt, hogy az intézményeknek a 
Kjt.-vel kapcsolatos béremelés tekintetében 
olyan kötelezettségeik legyenek, melyek forrá-
sát pótlólagos költségvetési támogatásként nem 
kapták meg." Az október 20-ai szakért ő i egyezte-
tésen az is kiderült, hogy a jöv ő  évi bérhiány pót-
lására a PM képviselő je által javasolt egyetlen fel-
vetés sem jelent forrást. (Pályázati források bér-
emelésre nem fordíthatók, a küls ő  árbevételekb ő l 
az ezévi szinten tervezett dologi kiadások növeke-
désének pótlására szükségesek, a konszolidációra 
fordított összegek a költségvetési törvény szerint 
bérre nem fordíthatóak, az ezévben megvalósított 
létszámcsökkentés hatása a következő  évben még 
nem jelent tervezhet ő  megtakarítást.) 

A Magyar Tudományos Akadémia fejezetben 
szereplő  közalkalmazotti személyi juttatások össze- 

sített elő irányzata 5.726,3 millió Ft, ez, az intéze-
tek saját forrásainak felhasználásával is csupán 9,2 
százalékos emelésre nyújt fedezetet. Kérjük a T. 
Bizottságot, hogy támogasson olyan módosító in-
dítványt, mely 

az MTA személyi juttatások elő irányzatát 380,7 
millió Ft-tal, a kapcsolódó, munkaadókat terhel ő  
járulékok elő irányzatát 164,5 millió ft-tal költség-
vetési támogatásként megnöveli, annak érdeké-
ben hogy a közalkalmazotti illetménytáblázat beve-
zetéséhez szükséges vállalt kormánygarancia biz-
tosítható legyen. 

2. 	A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény 
illetménytáblájának bevezetésével megvalósult a 
fels ő oktatásban és a költségvetési kutatóintézetek-
ben dolgozók azonos bérezése. 

A bérolló az azonos végzettségű , gyakran azonos 
munkát végző k között ezév januárjában nyílt ki, 
egyrészt a Széchenyi ösztöndíj bevezetésével, 
másrészt azzal, hogy míg a tudományos fokozattal 
rendelkez ő  oktatóknak kötelező  pótlék jár, addig 
ugyanez a pótlék a kutatóknak csupán adható. 

Az 1998 januárjától a felső oktatásban bevezetés-
re kerülő  oktatói pótlék további jelent ő s (kb. 40 
százalék) bérelmaradást fog okozni a kutatóintéze-
tekben, ami várhatóan elvándorlást indít be az inté-
zetekben, hiszen erkölcsileg leértékeli a kutatókat. 

Ennek a nem kívánt helyzetnek a kialakulását 
kívánjuk elő terjesztésünkkel megakadályozni, mely-
ben az oktatókkal azonos kutatói pótlék bevezeté-
sét kérjük. Az oktatói pótlék bevezetése azt biztosí-
taná, hogy a felső oktatásban érintett hatezer tudo-
mányos fokozatú oktatóval azonos pótlékot kapna a 
költségvetési kutatóintézetekben dolgozó, mintegy 
1500 kutató is. 

Budapest, 1997. október 21. 

Tudományos és Innovációs 
Dolgozók Szakszervezete 

(Dr. Kuti László) 

(Folytatás az 1. oldalról) 

( A Kormány tájékoztatást ad a 
szociális partnerek részére az 
egészségügyi hozzájárulás beve-
zetésének tapasztalatairól.) 

f) A versenyszférában fizetend ő  
egészségügyi hozzájárulás kom-
penzációs kerete 1 md forint nagy-
ságrendben fennmarad, ennek - az 
1997. évi peremfeltételeken alapu-
ló - elosztási mechanizmusáról 
további egyeztetés után lesz dön-
tés. 

g) A gázolaj fogyasztási adó 
visszatérítése a mez ő gazdaság-
ban 100 százalékra n ő . A Kormány 
biztosítja, hogy az agrártámoga-
tások ez évben úgy kerüljenek fel-
használásra, hogy ez a támoga-
táscsökkenést ellensúlyozza. 

h) Az ipar ű zési adó maximális 
mértéke 1998-ra 1,4 százalék lesz. 
Ezzel összefüggésben a Kormány 
konzultálni fog a szociális partne-
rekkel a kamarai tagdíj számítási 
módjának meghatározásáról és leg-
nagyobb mértékér ő l. 

i) A rehabilitációs járulék össze-
ge 11.000,- forint lesz. 

j) 1998-ban 5 md forint névérté-
k ű  üdülési csekk bocsátható ki. 

k) Az önkéntes nyugdíjpénztári 
befizetések 1997 és 1998 évi 50 
százalékos SZJA kedvezménye 
1999-t ő l sem változik. 

I) Az országos érdekképvisele- 

tek vállalkozási bevételeinek ke-
zelése a társasági adóban azonos-
sá válik a közhasznú szervezetek 
kedvezményével. 

m) Az agrártámogatások el ő i-
rányzatából mintegy 6 md forint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 
kerül felhasználásra. 

n) Jogszabályi lehet ő ség lesz az 
ipari és kereskedelmi típusú fo-
gyasztási szövetkezetek üzlet-
rész-visszavásárlásának támoga-
tására. 

o) A tagdíjbevételb ő l történ ő  ki-
fizetés azoknál a munkavállalói ér-
dekképviseleteknél adómentes, 
amelyeknél a tagdíj nem haladja 
meg a bér 2 százalékát. 

p) Az SZJA el ő legfizetési ha-
tárid ő k egységesen a tárgyhót 
követ ő  hó 12-én lesznek esedé-
kesek. 

4./ A szociális partnerek a jelen 
megállapodásnak megfelel ő en 
módosított adótörvényeket, az 
1998. évi költségvetést és állam-
háztartási egyenleget f ő  számai-
ban olyan keretnek tekintik, ame-
lyet a további ágazati, szakmai 
egyeztetések során elfogadnak, és 
nem támogatnak olyan javaslato-
kat, amelyek megvalósítása e 
keretek szétfeszítését eredmé-
nyezné. 

Budapest, 1997. október 15. 
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Karácsonykor 
se feleddje! 

Tíz százalék kedvezmény 
' 	a TUDOSZ-tagoknak 

a Balassi könyvkiadó 
és könyvesboltban. 

Cím: Budapest II. ker., Margit u. 1. 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
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Ötven éve írták 

Ma is aktuális 
Az akadémiai kutatóhálózat fo-

lyamatban lévő  konszolidációja 
nemcsak akadémiai belügy, ha-
nem jelentő s kultúrpolitikai ese-
mény is. Mint ilyen, elkerülhetet-
lenül vitákat vált ki, amelyek köz-
ben néha szokatlan érveket is le-
het hallani, mit pl. „Most egészen 
más periódusban él a magyar 
kultúrpolitika, mint 1920 után. Most 
le kell bontani a szovjet típusú ál-
lamberendezkedés részeként ki-
épített kultúrpolitikai rendszert..." 

Vannak aztán ilyen, sokak ide-
geit borzoló kijelentések is: „Az 
egykori vas- és acél országa prog-
ramjához méretezett fizikai kuta-
tóintézetek vagy a m ű anyagokkal 
és kemikáliákkal kísérletez ő  ké-
miai kutatóintézetek kiürülő  telep-
helyeit, statusait túlhaladott dolog 
védelmezni. Persze az itt lév ő  
értékeket meg kell ő rizni és ver-
senyképessé kell tenni." 

Na persze a ma már szinte köz-
helyként ismételgetett „az értékek 
meg ő rzése mellett versenyképes-
sé tenni (piacosítani)" kifejezés 
sokakat idegesít, mivel annyira 
semmitmondóan általános, hogy 
akár a Mária-lányok prostituáltak-
ká való átképzésére is tökélete-
sen illő  szakmai meghatározásnak 
is megfelelne! 

Ilyen viták sodrásában a prag-
matikus eljárás visszatérni a tisz-
ta forráshoz, amely ebben az eset-
ben gróf Klebelsberg Kuno, a nagy 
magyar kultúrpolitikus, akinek re-
leváns megnyilatkozásai egy jelen-
kori autoritás révén állnak a lai-
kus olvasó rendelkezésére (Tudo-
mány, politika, kultúra; Gróf 
Klebelsberg Kuno válogatott be-
szédei és írásai (1917-1932), (Vá-
logatta az elő szót és a jegyzete-
ket írta Glatz Ferenc), Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1990). 

Nézzük tehát, fél évszázada 
hogyan látta a hazai tudományos-
ság helyzetét a nemes gróf: „... a 
kultúrpolitikusok és mecénások 
els ő sorban a m ű vészeteket és a 
szépirodalmat pártolják, amelyek 
szebbé, élvezetesebbé teszik az 
életet. Másodsorban következik 
azután a szellemi tudományok 
kultusza, a filozófiáé, az esztéti-
káé, az irodalom- és m ű vészettör-
téneté és a többi szellemi tudo-
mányé. A természettudományok a 
támogatásban általában meglehe-
t ő sen késő n jöttek tekintetbe. De 
csak a nagyobb tömegeknél, mert 
az igazán nagy elmék, a világát-
fogó elmék mindig átlátták a ter-
mészettudományok sorsdönt ő  je-
lent ő ségét. Az ókornak kétségte-
lenül legnagyobb gondolkodója 
Arisztotelész és Arisztotelész élet-
m ű vében a természettudományok-
nak ugyanannyi tér jut, mint a 
szellemi tudományoknak. Es, ha 
az újkorban Goethét nézzük, az ő  
hatalmas költ ő i alkotásai mellett 
ott vannak optikai és mineralógiai 
kutatásai, amelyeket az egykori 
filiszterek talán kétkedéssel néz-
tek, de ma bámuljuk Goethe ter-
mészettudományi intuícióját. Tehát 
még abban a korban is, amikor a 
tömegek, a mecénások, az állami 
kultúrpolitikusok nem látták át a 
természettudományok sorsdönt ő  
jelent ő ségét, az olyan lángelmék, 
mint Arisztotelész és Goethe, már 
megsejtették isteni intuícióval a 
természettudományok jelent ő sé-
gét, jöv ő jét és fejl ő dését." (1926) 

Mi jellemezte akkor (és napja-
inkban is?) a tudománypolitikát: 
„Most, hogy a kor tudománypoliti-
kája kifejezetten természettudo-
mányi irányt vett, megint meg kell 
értenünk az id ő k jelét, és teljes 
nyomatékkal, teljes er ő vel fel kell 
karolnunk a természettudományok 
támogatását. Es itt ne riadjunk 
vissza attól, hogy első sorban fel-
hívjuk a figyelmet az elméleti ter-
mészettudományok kultuszára, 
mindennek alapjára, a fizikára és 
a kémiára, és ami ezen nyugszik, 
a fiziológiára és a biológiára..." 

Mi (volt) a helyzet az alapkuta-
tással („elmélet")? „Elmélet és 
gyakorlat között nincs ellentét. 

Ellenkező leg. Ma már az újabb fej-
lő dés éppen oda irányul, hogy a 
tudományt a termelés szolgálatá-
ba állítsa. A Vilmos császár Tár-
sulat kutatóintézetei közül számo-
san kifejezetten azzal a céllal jöt-
tek létre, hogy a német ipar ver-
senyképességét a világversenyben 
növeljék. Közismert, hogy éppen 
a német ipar, a német vegyipar a 
maga tüneményes fellendülését a 
német teoretikus kémikusoknak 
kös,zönheti..." 

„Éppen a német példán okulva, 
a többi nemzetek is, franciák, 
angolok, ma már felismerték a 
természettudományi laboratóriu-
mokban folyó munka sorsdöntő , 
óriási jelentő ségét, és innen van, 
hogy ma a természettudományok 
mű velése világjelszó a kultúrnem-
zetek közmű velő dési politikájában. 
Meg kell értenünk nekünk is az 
idő k jelét, és nem szabad elma-
radnunk más nemzetek mögött." 
(1926) 

Egyes vélemények szerint az 
akadémiai kutatóközpontok létre-
hozása szovjetmintára, az atom-
bomba-program káros következmé-
nye volt, persze errő l Klebelsberg 
mit sem tudhatott: „A tudományos 
akadémiák mellett a magas kultú-
ra világában eddig két alapszer-
vezetet ismertek: az egyetemeket 
és a múzeumokat. Az egyeteme-
ket, amelyek kutattak és tanítot-
tak, s a múzeumokat, amelyek 
kutattak és szemléltettek. A szám-
ra nézve nagy nemzetek most e 
két típus közé — az egyetemek 
és múzeumok közé (az egyete-
mekhez odasorozom természete-
sen a m ű egyetemeket is) — újab-
ban egy harmadik típust is közbe-
iktattak: a kutatóintézetet. A ku-
tatóintézetekben a tudományos 
személyzet fel van mentve úgy az 
egyetemi oktatás, mint a múzeu-
mi szemléltetés gondjai és fára-
dalmai alól azért, hogy egész 
munkásságát kizárólag a tudomá-
nyos kutatásnak szentelhesse. 
Ennek a típusnak legpregnánsabb 
alakjai a Vilmos császár Társulat 
dahlemi természettudományi kuta-
tóintézetei." (1926) 

Évek óta sok szó esik a kutató-
hálózati könyvárak gondjairól. (A 
bennfentesek azt is tudják, hogy 
az Akadémia Könyvtárának még 
mindig nincs fő igazgatója.) Talán 
öröm tölti el a gondok közepette 
az érintetteket, hogy nem járatlan 
ösvényen botorkálunk, hanem 
jobbjaink által részletesen ismert 
problémákon rágódunk: „Csak érin-
teni kívánom a kisebb hiányokat. 
Itt vannak természettudományi 
könyvtáraink nagy hiányai. Hiá-
nyoznak a legmodernebb össze-
foglaló, nagy szakmunkák. Még 
mindig hiányoznak alapvet ő  folyó-
iratok, amelyeknek sorozatait a 
háború óta nem tudjuk kiegészíte-
ni. Hogy ez mit jelent, azt szak-
emberek elő tt nem kell fejtegetni, 
hiszen méltóztassanak tudni, hogy 
a modern természettudományi tu-
dásnak négy raktárai éppen ezek 
az id ő szaki folyóiratok." (1926) 

Mi a problémák megoldásának 
záloga, kinek kell a problémával 
foglalkoznia? A pragmatikus 
Klebelsberg Kuno válaszából itt is 
sokat lehet tanulni: „Ugy érzem, 
hogy elhibáznám mai felszólalá-
som célját, ha a magam részér ő l 
programot óhajtanék adni. Hiszen 
ankétoknak és kongresszusoknak 
éppen az a hivatásuk, hogy úgy a 
közvéleményt, mint pedig a hiva-
tásos köröket felvilágosítsák ab-
ban a tekintetben, hogy mi a ten-
nivaló. Ebben az esetben nem a 
miniszter feladata az, hogy prog-
ramot adjon, hanem a szakférfiak 
véleményét kell első sorban meg-
hallgatnia abban a tekintetben, 
hogy mi itt a teend ő ." (1926) 

Az Akadémia decemberi közgy ű -
lése elő tt (1997) talán nem árt gróf 
Klebelsberg Kuno látnoki szavait 
felidézni, ha másért nem is, de 
azért, hogy a mai tüsténked ő k 
nevére is emlékezzen fél évszá- 
zad múlva az utókor! 	e a 
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