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Köszönet mindenkinek!

PRO VITA Alapítványra

SZÓSZÓLÓ
A TUDOMANYOS ES INNOVACIOS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA

281 656 forint
érkezett, amely a kollegák és családtagjaik
személyi jövedelemadójának

egy szazalékaiból gy űlt össze.
Minden kedvezményezett
és az alapítvány nevében köszönjük!

Országgy űlési bizottságok véleménye

Az MTA költségvetési fejezetér ől
Az Országgyű 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 költségvetésér ől szóló törvényjavaslat általános
vitájában a bizottság, valamint annak Tudományos
és innovációs vegyes albizottsága megtárgyalta a
Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének elő terjesztésében a Magyar Tudományos
Akadémia közalkalmazotti illetménynövekedése jöv ő
évre várható alakulását. A szakmai vita során a
testület az alábbi állásfoglalást hozta:
A bizottság
- tudomásul veszi a TUDOSZ előterjesztésében
foglaltakat (az előterjesztés az állásfoglalás melléklete);
- helyesnek tartaná, ha a tudományos kutatóhelyeken és a felsőoktatásban dolgozó közalkalmazottak bérezése közeledne egymáshoz;
- megvizsgálja annak lehető ségét, hogy a „sarokszámok" rögzítése előtt milyen feltételekkel lehet a
vita során megfogalmazott igényeket kielégíteni.
A bizottság álláspontja szerint a KIÉT megállapo-

dásban rögzített bérnövekedés forrásait a költségvetésben garantálni kell. A továbbiakban a testület
vállalja, hogy a költségvetési törvényjavaslathoz
módosító indítványt terjeszt elő, melyben javaslatot tesz az MTA fejezet személyi juttatások elő irányzata emelésére. A módosító javaslat benyújtásának azonban feltételéül állítja, hogy az érintettek, nevezetesen Dr. Nagy Sándor a bizottság
Tudományos és Innovációs albizottságának elnöke, valamint az MTA főtitkára, és a Pénzügyminisztérium képviselő je előzetesen tárgyaljon a tudományos kutatók igényéről, a megoldás lehetőségéről.
Budapest, 1997. október 21.
Dr. Nagy
Sándor
az albizottság
elnöke

Dr. Orosz
István
a bizottság
alelnöke

Dr. Jánosi
György
a bizottság
elnöke

Az Országgy ű lés elfogadta a bizottságok módosító indítványait és az MTA költségvetésében külön 300 millió forint bértartalékot
szavazott meg a közalkalmazottaknak.

Megállapodás
A szociális partnerek üdvözlik a gazdasági növekedés érzékelhet ő megindulását és azt a tényt,
hogy ez nem járt az egyensúlyi viszonyok romlásával. Ezen a bázison egyetértés mutatkozott
a Kormány 1998. évi gazdaságpolitikai törekvéseinek alapvet ő vonásaival. Különös felel ősségükb ől következ ően a partnerek is közös er őfeszítéseket kívánnak tenni az infláció további
érzékelhet ő mérséklése érdekében, és ezért is
kötik meg a szokásosnál korábbi időpontban jelen
megállapodásukat. Ez a megállapodás el ősegíti
azt is, hogy az ágazati és vállalkozási szint ű bértárgyalások miel őbb megkezd ődjenek és még az
év vége el őtt befejez ődjenek.
A szociális partnerek és a Kormány képvisel ői az
1998. évi béralakulással, illetve az 1998. évi költségvetéssel és a napirenden lév ő adótörvény módosításokkal összefüggésben az alábbiakban állapodtak meg:
1.7 A szociális partnerek és a Kormány kifejezik
közös érdekeltségüket abban, hogy az 1998. évi
keresetnövelésre vonatkozó vállalkozási szint ű megállapodások a 13,5-16 százalékos sávban legyenek.
A korábban megkötött, több évre szóló megállapodásokat ez nem érinti. A Kormány a tulajdonosi irányítása alá tartozó társaságok körében sem kívánja
közhatalmi eszközökkel befolyásolni a bérek alakulását.

2./A szociális partnerek és a Kormány megegyeztek abban, hogy a minimálbér 1998. január 1-t ől
19.500,- Ft legyen. 1998 első félévét követ ően a
szociális partnerek és a Kormány áttekintik a minimális bér alkalmazására vonatkozó tapasztalatokat.
Az agrárágazatban az új minimálbér 1998 március
elsején kerül bevezetésre, 1999-t ől pedig - feltéve,
hogy az 1998-ra bevezetend ő foglalkoztatás-támogatási rendszer eredményes - a nemzetgazdaság
egészében azonos id őpontban.
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 ől 0,2 %ponttal csökken.
c) A 0,3 %-os bérgarancia befizetés 1998. február
1-t ől megsz űnik.
d) Az étkezési hozzájárulás SZJA kedvezménye
1.400,- Ft-ra (a melegkonyhai étkezésnél 2.200,- Ftra) emelkedik.
e) Az egészségügyi hozzájárulás havi 2.100,- Ftra emelése 1998. február 1-jén lép hatályba.

FELHÍVÁS
Alulírottak meglepetésünknek
adunk hangot a Magyar Tudományos Akadémia Elnökének a fizikus és kémikus társadalmat diszkrimináló megjegyzései miatt.
Megítélésünk szerint egy olyan
megállapodás, mint "Az egykori
vas és acél országa programjához méretezett fizikai kutatóintézetek vagy a mű anyagokkal és
kema-káliákkal kísérletez ő kémiai kutatóintézetek kiürülő telephelyeit, státusait túlhaladott dolog védelmezni. Persze az itt lév ő
értékeket meg kell őrizni és versenyképessé kell tenni." (Vasárnapi Híre, 1997. nov. 9.) az Elnök tájékozatlanságáról tanúskodik, mivel a hivatkozott korsza-

kot jellemző tudománypolitika és
kutatási stratégia évtizedek óta
megszűnt ezekben az intézetekben. Kiváló fizikai és kémiai kutatási eredmények születtek és
születnek, melyekre az új magyar
nemzedék is büszke. nem értünk
egyet az "ágazat" összenyomásával és piacra kényszerítésével"
(Magyar Hírlap, 1997. okt. 25.)
sem, mert ezzel tönkretehető
Magyarország fizikai és kémiai
kutatási potenciálja az ezredfordulóra.
Ezért felhívással fordulunk a
Magyar Tudományos Akadémia
Közgy ű lésének valamennyi tagjához, hogy vitassa meg ezt az
álláspontot.

„Megvan az idei PÉNZ!"
Most már valóban megvan a pénz erre az évre. A Kormány
határozatot hozott 300 millió Ft átcsoportosításáról, ennyivel növelték meg az MTA felügyelete alá tartozó közalkalmazottak bérkeretét.
Az előzmények a következők: 1996. novemberében a TUDOSZ
intézeti titkárai kérték az Országgyű lés illetékes bizottságát, és
a Tudománypolitikai Kollégiumot, hogy a költségvetés biztosítsa
az Akadémia közalkalmazottainak 1997. évi kötelező béremeléséhez a pénzt.
1997. januárjában a KIÉT-en folyamatosan kértük a hiány megszüntetését, februárban az intézetigazgatók elhatározták, fizetett hirdetésben hívják fel a figyelmet a lehetetlen helyzetre. Az
MTA-tól kapott adatok szerint 407 millió Ft hiányzott az új bértábla bevezetéséhez.
1997. február 27-én fax járta be az intézeteket, melyben tudatták, „megvan a fedezet". A PM vállalta, hogy az intézeteknek
megelőlegezi a bért és augusztusban áttekintik, mekkora a hiány.
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?

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 tervezetről
3. Tájékoztató az Akadémiai Törvény módosításának állásáról
4. A támogatott kutatóhelyek tevékenységével kapcsolatos aktuális
kérdések
5. Tájékoztató a kutatóintézeti felülvizsgálatot összefoglaló kiadványról
6. Egyebek

AKT 4/1/97.( IX.29.) állásfoglalás:
Az AKT elnöke nyílt és korrekt összefoglalót adott a kutatóintézetek konszolidációjának jelenlegi állásáról. Ismertette a telephely változtatások 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. Egyértelműen állást foglalt
amellett, hogy a konszolidációs pénzek lehetőleg az akadémiai kutatóhálózaton belül kerüljenek felhasználásra. Egyetértett abban, hogy a
jövőre vonatkozóan nagy szükség van az alapellátási számításokra.
Felkérte az AKT költségvetési albizottságát és az AKVT vezetőit,
hogy folytassák ezirányú tevékenységüket.

AKT 4/2/97.( IX.29.) állásfoglalás:

Tájékoztatás hangzott el az MTA 1998. évi költségvetési tervéről és
az egyeztető tárgyalásokról. A külső, zavaró körülmények és a múlt(Folytatás a 3. oldalon) ból adódó
elosztási különbségek miatt a javulás nagyon hosszú,
nominális szinten csak 1999-re lehet elérni az 1990. évi támogatási
szintet. A jövő 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 fordítható összeg.

AKT 4/3/97.( IX.29.) állásfoglalás:
Arányi Péter
kutatási igazgató Chinoin Rt.
Bajnok Zoltán
posztdoktori ösztöndíjas
OTKA
Bakó Imre
tudományos tő 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. oldalon)

Tájékoztatás hangzott el az akadémiai törvény módosításának állásáról.
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 módosítására vonatkozó javaslatokat, amelyek erő sítik az Akadémia autonómiáját és vagyonkezelői 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 módosítására vonatkozik. Az AKT tagjainak mandátuma rövidesen lejár, el kell
végezni az AKT hároméves munkájának értékelését és meg kell fogalmazni mind a munka eredményeit, mind hiányosságait.
(Folytatás a 2. oldalon)
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„Brüsszeli tudósítónk jelenti"

A meccs állása
Kozák László kollegánk a LIGA Szakszervezetektől január
végéig Brüsszelben dolgozik az Európai Szakszervezeti
Szövetség Integrációs koordinátoraként. Tőle kaptuk az
alábbi tájékoztató anyagot:
Az Európai Uniós integrációval
kapcsolatban a bizottság megtette az előterjesztést, a kérdés az,
hogy decemberben megszavazzák-e a bő vítést az államf ők amiben pl. Helmuth Kohl kétkedik - bár van rá esély.
Egyelőre azon vitatkoznak, hogy
mindenkivel meginduljanak-e a
tárgyalások, vagy csak a Bizottság által javasolt 5+1 országgal.
(Magyarország, Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovénia,
Észtország és Ciprus)
A meccs állása a félidő ben:
mindenkivel álláspontot képviseli
Portugália, Dánia (Szlovákiával
nem), Svédország, Görögország,
Hollandia.
A görögök a románokat és a
Bulgárokat nyomják, a skandinávok és Németország a balti államokat.
Szigorúan csak az 5+1-el verziót támogatja Németország (bár
a balti államokat is támogatja),
Belgium, Franciaország, Olaszország, Anglia.
A többiek talán puhíthatók, sőt,
úgy t ű nik, időközben Hollandia
átállt a másik csapatba.
Sok múlik még a parlamenten.
A bizottság b ő vítési felelő se,
Hans Von Den Broek és a Bizottság elnöke, Jacques Santer lobbizik az Európa-honatyáknál, akik
eléggé megosztottak, nem csak
ország, hanem pártok szerint is.
Van olyan vélemény, hogy a bővítés „sötétbe ugrás", de olyan is,
hogy „bezzeg kellemesebb volt a

helyzet, amikor ezek az országok,
a vasfüggöny mögött voltak" mármint az integrációt ellenzőket
cikiző értelemben. A múlt héten
egy informális találkozón már elkezdett körvonalazódni a megoldás, ti. az Európai Konferenciára
- feltehetőleg 1998. februárjában meghívni mindenkit (hogy Szlovákiát igen vagy nem, ez kérdéses,
de valószínű leg igen, tekintve,
hogy jöv őre lesznek választások
és reményeik szerint Meciár elt ű nik), és márciusban az 5+1-el elkezdeni tárgyalni. (Bár '98 nyarán
ellenő rizni kell még, hogy ki milyen gyorsan fejlő dik, és nem
csak az 5+1-et).
Mindenesetre az EU soros elnöke, a luxemburgi miniszterelnök, akivel egyébként a kelet-európai szakszervezetek képviselői
egy informális tárgyaláson október 17-én találkozhattak, a bő vítés mellett van, bár ő a bizottság
álláspontját osztja. Beszédei, miképp a többiekéi sem, nem sz ű kölködik retorikai frázisokban, egy
szépet közlök:
Junkler: „ A felvételüket kérő
országok egy egyszerű kérdést
intéznek hozzánk. Készek vagytok - megadni nekünk azt a helyet, 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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Pályázat

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa

1997. szeptember 29-i ülésének (AKT 4/97.)
A Magyar Innovációs Szövetség
az Ipar Műszaki Fejlesztéséért
állásfoglalásai
Alapítvány fő támogatásával
(Folytatás az 1. oldalról)
meghirdeti
Az AKT tagok azt ugyancsak sajnálattal állapították meg, hogy az
a VII. Országos Ifjúsági,
MTA intézeteiben és kutatóhálózatában dolgozó kutatók sem ismerTudományos
kedhettek meg a javaslatokkal azelő tt, hogy azokat tárcaközi egyezés Innovációs Versenyt
tetésre küldték volna. Az AKT javasolta, hogy a kutatóhálózat kapjon
Indulhatnak 15 és 21 év közötti lehetőséget arra, hogy az érvekről és a javaslatok esetleges törvénymagyar vagy Magyal országon ta- erőre emelkedése utánra tervezett helyzetről tájékoztassák.
nuló fiatalok egyénileg vagy há3.3. Az AKT aggályosnak tartotta, hogy ha a törvényjavaslat szerint
romfős csapatban, elsősorban a az AKT-nak jelenleg törvény biztosította jogköre megszű nik, lesz-e
matematika, a természettudo- olyan demokratikusan választott, felhatalmazással rendelkező testümányok, a környezetvédelem, az let az MTA szervezetében, amely elsősorban a kutatóhálózat érdekeit
informatika, a távközlés, a szá- tartja szem elő tt a döntések kialakítása során.
mítástechnika ás a mű szaki tudo3.4. Mindezek alapján az AKT javasolja a törvénytervezet megválmányok (ill. az ezekkel határos tu- toztatását oly módon, hogy az továbbra is biztosítsa egy a kutatóhádományok) területéről jövő javas- lózat érdekeit megjelenítő, hatékonyan működő, az akadémiai kutatólattal, ötlettel.
hálózatot érintő stratégiai döntésekben résztvevő intézmény működését. A javaslat során támaszkodni kellene mind az AKT elmúlt évekJelentkezési határidő:
ben felgyűlt tapasztalataira, mind a kutatóhálózatban dolgozók véle1998. január 15.
ményére. Az AKT felajánlja, hogy megfelelő formában (ad hoc bizottság kiküldése) részt vesz egy ilyen javaslat kidolgozásában.
I. díj: 200.000 forint
A legjobb eredményt elérők felvételi nélkül tanulhatnak tovább
egyes műszaki ill. természettudományi szakokon.
További információ:
186-9615
A Magyar Innovációs Alapítvány
meghirdette a IV. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot. A pályázaton résztvehet az a Magyarországon bejegyzett társaság,
vagy magyar magánvállalkozó,
aki az 1997. évben nagy jelentőségű , kiemelkedő hasznot hozó
innovációt valósított meg. Az
innováció alapja lehet kutatásfejlesztési eredmény, szabadalom, know-how, technológiatranszfer, stb.
Beadási határidő:
1998. február 15.
További információk:
ant7716@helka.iif.hu http://
www.innovacio.hu

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG

AKT 4/4/97.( IX.29.) állásfoglalás:
Az AKT részletesen megvitatta a Hálózati Tanács elnökének elő terjesztése alapján az 1999. évtől kezdődő ciklusra szóló támogatott
kutatóhelyi pályázati felhívás összeállítására és a pályázatok elbírálására, továbbá a támogatott kutatóhelyek felépítésére, szervezeti és
működési szabályainak alapelveire vonatkozó javaslatot.
Az előterjesztéseket az AKT egyhangúlag elfogadta és támogatja a
pályázat megfelelő időben történő 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 Kémiatechnológiai és Környezetkémiai Kutatócsoport létrehozásához és
működéséhez 1997. július 1-től kezdődően a jelenlegi támogatott
kutatóhelyi pályázati időszak végéig, 1998 december 31-ig terjedő
időszakra.
4.2 Az AKT 16 igen szavazattal megerősítette, hogy az MTA 1997.
évi májusi közgyű lési határozata alapján a TTKL Biofizikai Kutatólaboratórium működését támogatott tanszéki kutatócsoportként folytassa a SOTE keretében és jelenlegi létszáma, illetve költségvetési támogatása átcsoportosításra kerüljön a TKI-hoz.
4.3 Az AKT jóváhagyólag tudomásul vett néhány átcsoportosítást
az MTA Támogatott Kutatóhelyek Hálózati Tanácsának előterjesztése
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 mielőbbi megjelentetését.

TUDOSZ-vélemény

Az Akadémiai törvény
módosításáról

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Banki átutalásra való áttérés
A pénzzel foglalkozó szakemberek (főként, ha bankban dolgoznak)
azt állítják, a folyószámlákra való bérátutalás pénzkímélő kifizetési
mód. Sokak szerint ez a megoldás az átutalásokat végzők, a pénzt
kezelők számára jelent megtakarítást.
Kormányrendelet írja elő, hogy a költségvetési szervezeteknek
Budapesten 1998. január 1-től, az ország többi részén 1999. január 1ig kell az új bérkifizetési rendre áttérni.
A szakszervezetek nem kis aggodalommal tekintenek az új rendszerre, és kífogásaik a KIÉT és a szakértő i megbeszéléseken rendre
el is hangzottak.
Az áttérés nem jelenthet költséget a munkavállaló számára - hangzott el a Munkaügyi államtitkár válaszában- azt kell ellenő riznie a
szakszervezeteknek, hogy a számlanyitás és a kártyaköltség ne terhelje a dolgozót, és a bank biztosítsa a havi 1-2 költségMentes pénzfelvételt.
Amennyiben valaki nem kíván számlát nyitni, az kérheti a bére
postán történő kifizetését, akár lakcímére, akár munkahelye címére.
Természetesen az intézeti kollektív szerződésben rögzített napon
minden munkavállalónak hozzá kell jutnia béréhez.

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
telefonszámai:
149-0793
vagy 270-0555/552
TUDOSZ e-mail:

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 kezdődnek, a szombati reggelivel fejező 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 parkerdő szélén található, kellemes, csendes helyen. Gyalogtúrákat, sítúrákat, szánkózási lehetőséget ajánlanak a vendégeknek, csoportos (8 fő) igény esetén buszos síkirándulásokat is szerveznek 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.

tudosz@maiLinterware.hu
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Az Országgy ű lés Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és
Sportbizottsága elnökének, Jánosi Györgynek a TUDOSZ
elnöksége elküldte az Akadémiáról szóló törvény módosításával kapcsolatos véleményét.
A TUDOSZ elnöksége november végén az AKT állásfoglalásából
értesült arról, hogy elkészült és tárcaegyeztetésre került az Akadémiáról 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 előkészítése az érintettek széles körének bevonásával történt. Ennek volt következménye, hogy a kutatóintézeti kollegák magukénak érezhették a róluk szóló törvényt.
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló XL. törvény 20.§ (1):
"Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) az akadémiai kutatóhelyek működését irányító testület."
Az MTA Alapszabálya 79.§ (1): " Az Érdekegyeztet ő Tanács feladata az Akadémia kutatóhelyein és intézményeiben közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók munkaügyi, anyagi, szociális és kulturális, élet- és munkakörülményeit érint ő kérdések
akadémiai szint ű egyeztetése, a kérdésekben kölcsönös tájékoztatás adása, ajánlások megfogalmazása, megállapodások kötése.
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 ővé, hogy a
1. a javaslatot az érintettek megismerhessék,
2. legyen mód arra is, hogy véleményüket a törvényalkotók figyelembe vehessék.
Dr. Kuti László
a TUDOSZ elnöke
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DOKUMENTUMOK
TUDOSZ-el őterjesztés

A jövő évi illetménynövelésről
A TUDOSZ előterjesztése a Magyar Országgy űlés
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 előirányzata a Kjt. által elő írt
közalkalmazotti illetménynövekedést csak részben
tartalmazza.
Az idén ez 350 Mft hiányt eredményezett, melynek előteremtése mind ezideig megoldatlan. Javaslatunk célja megakadályozni a helyzet megismétlődését. Az 1998. évi költségvetésben ugyanis mind
saját, mind az MTA számítások szerint, a járulékokkal együtt, 545 Mft hiányzik az MTA közalkalmazottai jövő évi illetményéből.
A PM szakmai egyeztetés során tett javaslatairól
megállapítottuk, hogy azok szöges ellentétben állnak a Kormány és a szakszervezetek közötti 1998.
évi előzetes bérmegállapodással. A megállapodás,
melyet a PM is aláírt ugyanis azt tartalmazza, hogy
a közalkalmazottak jövő évi bértáblája bevezetéséhez a költségvetés a "garanciát megteremti. Ez
nem jelentheti azt, hogy az intézményeknek a
Kjt.-vel kapcsolatos béremelés tekintetében
olyan kötelezettségeik legyenek, melyek forrását pótlólagos költségvetési támogatásként nem
kapták meg." Az október 20-ai szakértői egyeztetésen az is kiderült, hogy a jövő évi bérhiány pótlására a PM képviselője által javasolt egyetlen felvetés sem jelent forrást. (Pályázati források béremelésre nem fordíthatók, a külső árbevételekből
az ezévi szinten tervezett dologi kiadások növekedésének pótlására szükségesek, a konszolidációra
fordított összegek a költségvetési törvény szerint
bérre nem fordíthatóak, az ezévben megvalósított
létszámcsökkentés hatása a következő évben még
nem jelent tervezhető megtakarítást.)
A Magyar Tudományos Akadémia fejezetben
szereplő közalkalmazotti személyi juttatások össze-

(Folytatás az 1. oldalról)

sített előirányzata 5.726,3 millió Ft, ez, az intézetek saját forrásainak felhasználásával is csupán 9,2
százalékos emelésre nyújt fedezetet. Kérjük a T.
Bizottságot, hogy támogasson olyan módosító indítványt, mely
az MTA személyi juttatások előirányzatát 380,7
millió Ft-tal, a kapcsolódó, munkaadókat terhelő
járulékok előirányzatát 164,5 millió ft-tal költségvetési támogatásként megnöveli, annak érdekében hogy a közalkalmazotti illetménytáblázat bevezetéséhez szükséges vállalt kormánygarancia biztosítható legyen.
2. A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény
illetménytáblájának bevezetésével megvalósult a
felsőoktatásban és a költségvetési kutatóintézetekben dolgozók azonos bérezése.
A bérolló az azonos végzettségű, gyakran azonos
munkát végzők között ezév januárjában nyílt ki,
egyrészt a Széchenyi ösztöndíj bevezetésével,
másrészt azzal, hogy míg a tudományos fokozattal
rendelkező oktatóknak kötelező pótlék jár, addig
ugyanez a pótlék a kutatóknak csupán adható.
Az 1998 januárjától a felsőoktatásban bevezetésre kerülő oktatói pótlék további jelentő s (kb. 40
százalék) bérelmaradást fog okozni a kutatóintézetekben, ami várhatóan elvándorlást indít be az intézetekben, hiszen erkölcsileg leértékeli a kutatókat.
Ennek a nem kívánt helyzetnek a kialakulását
kívánjuk előterjesztésünkkel megakadályozni, melyben az oktatókkal azonos kutatói pótlék bevezetését kérjük. Az oktatói pótlék bevezetése azt biztosítaná, hogy a felsőoktatásban érintett hatezer tudományos fokozatú oktatóval azonos pótlékot kapna a
költségvetési kutatóintézetekben dolgozó, mintegy
1500 kutató is.
Budapest, 1997. október 21.

Haditudósítás
Kuti László több mint négy esztendeje vesz részt — az Értelmiségi Szakszervezeti ,Tömörülés képviseletében — az
Érdekegyeztető Tanács (ET) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Ritkulnak az ÉT plenáris ülések kedves olvasóim, de ebben
nincs semmi meglepő, ugyanis
egyre kevesebb megtárgyalandó
kérdés marad, s a választások
előtti utolsó 12 hónapban már az
elő ző kormányzati ciklus idején
sem vittük túlzásba az érdekegyeztető tárgyalásokat. Egyszerű en azért mert elfogyott a
tárgyalni való. Október elején
még két alkalommal összejöttünk, de gyakorlatilag ez is egy
kétfordulós ülés volt. Utána egészen a tudósításomig, ezt december elején írom, pihenő volt.
Legalább is ami a plenáris üléseket illeti, mert azóta nem tartottunk egyet sem.
Az eredetileg egy fordulósra
tervezett ülésre október 10-én ültünk össze, hogy megtárgyaljuk
a közhasznú szervezetekről szóló törvényjavaslatot, konzultációt folytassunk (immár sokadik
alkalommal) az 1998. évi költségvetésről és az adótörvények
módosításáról. Tárgyaljunk "A
foglakoztatás el ősegítésér ől és
a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény' valamint a "Bérgarancia alapról szóló törvény"
módosításáról, s a 1998. évi
munkaszüneti napokról szóló tervezettről.
Az ülés váratlanul és szokatlanul nagy izgalommal indult,
ugyanis jócskán elmúlt 9 óra (a
szokásos kezdés időpontja), de

Megállapodás

az oldalelnökünk (aki konföderációs elnökét helyettesítette) még
nem volt sehol. Negyedóránál tovább azonban nem tudtuk húzni a
kezdést, s ezek után oldaltársaim
egy váratlan húzással közölték velem: ugorj be (mint ideiglenes oldalelnök és szóvivő), és már kezdtünk is. Nagy rutinnal mutatkoztam be, s hagytam jóvá a napirendet, hogy elkezdhessük a tárgyalást a közhasznú szervezetekről.
S ekkor nagy kő esett le a szívemről, ugyanis megérkezett az
elnökünk. Előbb levegőt vet (inkább kapkodott), majd átvette a
tárgyalás folyamát, az oldalelnökséget és a szóvivőséget is. Éppen 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 órával 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. Kifejtve, hogy az állam nem mondhat le a feladatairól, mert a közhasznú szervezetek állami feladatokat látnak el. Beszél a taxáció
hiányosságairól, s arról, hogy a
szövegben lév ő automatizmus
komoly veszélyeket hordhat magában. A kormányszóvivő, a Kul-

( A Kormány tájékoztatást ad a
szociális partnerek részére az
egészségügyi hozzájárulás bevezetésének tapasztalatairól.)
f) A versenyszférában fizetend ő
egészségügyi hozzájárulás kompenzációs kerete 1 md forint nagyságrendben fennmarad, ennek - az
1997. évi peremfeltételeken alapuló - elosztási mechanizmusáról
további egyeztetés után lesz döntés.
g) A gázolaj fogyasztási adó
visszatérítése a mez őgazdaságban 100 százalékra nő. A Kormány
biztosítja, hogy az agrártámogatások ez évben úgy kerüljenek felhasználásra, hogy ez a támogatáscsökkenést ellensúlyozza.
h) Az ipar űzési adó maximális
mértéke 1998-ra 1,4 százalék lesz.
Ezzel összefüggésben a Kormány
konzultálni fog a szociális partnerekkel a kamarai tagdíj számítási
módjának meghatározásáról és legnagyobb mértékér ől.
i) A rehabilitációs járulék összege 11.000,- forint lesz.
j) 1998-ban 5 md forint névérték ű üdülési csekk bocsátható ki.
k) Az önkéntes nyugdíjpénztári
befizetések 1997 és 1998 évi 50
Tudományos és Innovációs százalékos SZJA kedvezménye
Dolgozók Szakszervezete 1999-t ől sem változik.
(Dr. Kuti László)
I) Az országos érdekképvisele-

tuszminisztérium (MKM) politikai
államtitkára közölte, a koncepcióhoz már korábban is hozzá lehetet jutni, hiszen az elmúlt nyáron
került nyilvánosságra. Megjegyezte azt is, hogy a jogszabály nem
kívánja senkire ráerőszakolni a
közhasznúságot. Megjegyezte azt
is, hogy a tervezet 27. §-a rosszul
van megfogalmazva, de ez van
leírva, ezért ehhez kell alkalmazkodni.
A Munkaügyi Minisztérium államtitkára jelezte, hogy a kormány
várta a vitát, és fölkészült a jelentő s változtatásokra. Megjegyezte
azt is, hogy az eredeti tervezetben nem volt taxáció, s kifejtette
véleményét, hogy az érdekképviseleti szervezetek számára a bekerülésnél fontosabb az adótörvényeknél való kezelésük.
Amikor ismét hozzánk került a
szó, oldalelnökünk felhívta az
MKM államtitkárának a figyelmé,
az ÉT-nek van egy elfogadott alapszabálya, amely arról is rendelkezik, 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 államtitkár javaslata szimpatikus számunkra.
A kormányoldal titkára, aki elnökölt az ülésen felhívta a figyelmet
arra, hogy a téma szerepelt az ÉT
napirendjében, de a Kulturális tárca ragaszkodott ahhoz, hogy ne
tárgyaljuk az anyagot, s az ET Titkárság fejet hajtott ezen akarat
előtt.
A témát egyébként nem tudtuk
a szükséges mértékben kitárgyalni, ugyanis az államtitkát úrnak
(MKM) sürgős iskolaavatásra vidékre kellett utaznia, s otthagyva

munkatársait eltávozott a tárgyalásról. Ebből viszont egyenesen
következett, hogy mi sem tárgyaltunk tovább. Lezártuk ezt a napirendet, napirendet azzal, hogy a
kormány mérlegeli az elhangzott
javaslatokat és kész képviselő i
módosító indítványok útján bevinni a parlament elé.
Ezek után pillanatok alatt elfogadtuk a munkanapok jöv ő évi
munkaszüneti napok körüli átrendezéseit, majd rátértünk a jövő évi
költségvetés és az adótörvények
tárgyalására. E témával együtt elméletileg sor került a jövő évi
minimálbérre és a bérajánlásokra
is, bár szóvivő nk jelezte, erre a
kérdésre még nem tudtunk megfelelően 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 tárgyalásával folytattuk, ugyancsak mérsékelt sikerrel. Végül is abban maradtunk, hogy a témát a
Munkaerőpiaci Bizottság szakértői
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 október 15-én folytattuk a tárgyalásokat. Ekkor már a Pénzügyminiszter is ott ült a kormányoldalon,
mint a téma szóvivője. Elmondta,
hogy 1995-96. hoz képest javult a
gazdaság helyzete, lassan a fogyasztás is nőni fog. Beszélt arról is, hogy jelentős nemzetközi
versenyelőnyre tettünk szert. Végül azzal fejezte be, hogy 1998-ra
egy relatíve stabil gazdasági környezetet akarnak. Ezután ismertette a kormány ajánlatát a jövő

tek vállalkozási bevételeinek kezelése a társasági adóban azonossá válik a közhasznú szervezetek
kedvezményével.
m) Az agrártámogatások el őirányzatából mintegy 6 md forint a
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan
kerül felhasználásra.
n) Jogszabályi lehet őség lesz az
ipari és kereskedelmi típusú fogyasztási szövetkezetek üzletrész-visszavásárlásának támogatására.
o) A tagdíjbevételb ől történő kifizetés azoknál a munkavállalói érdekképviseleteknél adómentes,
amelyeknél a tagdíj nem haladja
meg a bér 2 százalékát.
p) Az SZJA el őlegfizetési határid ők egységesen a tárgyhót
követ ő hó 12-én lesznek esedékesek.
4./ A szociális partnerek a jelen
megállapodásnak megfelel ően
módosított adótörvényeket, az
1998. évi költségvetést és államháztartási egyenleget f ő számaiban olyan keretnek tekintik, amelyet a további ágazati, szakmai
egyeztetések során elfogadnak, és
nem támogatnak olyan javaslatokat, amelyek megvalósítása e
keretek szétfeszítését eredményezné.
Budapest, 1997. október 15.

évi bérekkel kapcsolatban. Eszerint a bérajánlás mértéke 13,516 százalék között legyen, s a
minimálbér 19 700 forintra emelkedjen.
A felvetésekre a mi szóvivőnk
meglehető sen hosszan válaszolt, s a munkáltatók képviselője is bekapcsolódott a vitába,
hasonló hosszúságú válasszal.
Majd néhány kör után szünet
következett, amikor is az oldalelnökök és a szóvivők visszavonultak konzultációra, ahonnan
úgy jöttek vissza, hogy megszületett a megállapodás.
Ennek értelmében a bérajánlás jövő évi mértéke 13,5-16 százalék és a minimálbér 19 500
forint lesz, ami a mezőgazdaságban foglalkoztatottaknál március 1-el lép életbe, s 1999-től
pedig nekik is január 1-tő l lesz
minimálbérük. Ez óriási eredmény. A másik hatalmas eredmény pedig az, hogy most jutottunk el arra a pontra, amikor az
országos minimálbér kisebb,
mint a közalkalmazotti illetménytábla Al-ének a mértéke. Bízom
benne, hogy hamarosan a pótlékalap is magasabb lesz a minimálbérnél.
Kedves olvasóim, a részleteket 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 megállapodással szemben a Liga és a Munkástanácsok képviselői különvéleményt fogalmaztak meg,
amelyben elutasították a megállapodást.
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FELHÍVÁS

Ma is aktuális
Az akadémiai kutatóhálózat fo- Ellenkezőleg. Ma már az újabb fejlyamatban lévő konszolidációja lődés éppen oda irányul, hogy a
nemcsak akadémiai belügy, ha- tudományt a termelés szolgálatánem jelentős kultúrpolitikai ese- ba állítsa. A Vilmos császár Tármény is. Mint ilyen, elkerülhetet- sulat kutatóintézetei közül számolenül vitákat vált ki, amelyek köz- san kifejezetten azzal a céllal jötben néha szokatlan érveket is le- tek létre, hogy a német ipar verhet hallani, mit pl. „Most egészen senyképességét a világversenyben
más periódusban él a magyar növeljék. Közismert, hogy éppen
kultúrpolitika, mint 1920 után. Most a német ipar, a német vegyipar a
le kell bontani a szovjet típusú ál- maga tüneményes fellendülését a
lamberendezkedés részeként ki- német teoretikus kémikusoknak
épített kultúrpolitikai rendszert..." kös,zönheti..."
Vannak aztán ilyen, sokak ide„É
ppen a német példán okulva,
geit borzoló kijelentések is: „Az a többi nemzetek is, franciák,
egykori vas- és acél országa prog- angolok, ma már felismerték a
ramjához méretezett fizikai kuta- természettudományi laboratóriutóintézetek vagy a m űanyagokkal mokban folyó munka sorsdöntő,
és kemikáliákkal kísérletez ő ké- óriási jelentőségét, és innen van,
miai kutatóintézetek kiürülő telep- hogy ma a természettudományok
helyeit, statusait túlhaladott dolog mű velése világjelszó a kultúrnemvédelmezni. Persze az itt lév ő zetek közművelődési politikájában.
értékeket meg kell őrizni és ver- Meg kell értenünk nekünk is az
senyképessé kell tenni."
idők jelét, és nem szabad elmaNa persze a ma már szinte köz- radnunk más nemzetek mögött."
helyként ismételgetett „az értékek (1926)
megőrzése mellett versenyképesEgyes vélemények szerint az
sé tenni (piacosítani)" kifejezés akadémiai kutatóközpontok létresokakat idegesít, mivel annyira hozása szovjetmintára, az atomsemmitmondóan általános, hogy bomba-program káros következméakár a Mária-lányok prostituáltak- nye volt, persze erről Klebelsberg
ká való átképzésére is tökélete- mit sem tudhatott: „A tudományos
sen illő szakmai meghatározásnak akadémiák mellett a magas kultúis megfelelne!
ra világában eddig két alapszerIlyen viták sodrásában a prag- vezetet ismertek: az egyetemeket
matikus eljárás visszatérni a tisz- és a múzeumokat. Az egyetemeta forráshoz, amely ebben az eset- ket, amelyek kutattak és tanítotben gróf Klebelsberg Kuno, a nagy tak, s a múzeumokat, amelyek
magyar kultúrpolitikus, akinek re- kutattak és szemléltettek. A számleváns megnyilatkozásai egy jelen- ra nézve nagy nemzetek most e
kori autoritás révén állnak a lai- két típus közé — az egyetemek
kus olvasó rendelkezésére (Tudo- és múzeumok közé (az egyetemány, politika, kultúra; Gróf mekhez odasorozom természeteKlebelsberg Kuno válogatott be- sen a műegyetemeket is) — újabszédei és írásai (1917-1932), (Vá- ban egy harmadik típust is közbelogatta az előszót és a jegyzete- iktattak: a kutatóintézetet. A kuket írta Glatz Ferenc), Európa tatóintézetekben a tudományos
Könyvkiadó, Budapest, 1990).
személyzet fel van mentve úgy az
Nézzük tehát, fél évszázada egyetemi oktatás, mint a múzeuhogyan látta a hazai tudományos- mi szemléltetés gondjai és fáraság helyzetét a nemes gróf: „... a dalmai alól azért, hogy egész
kultúrpolitikusok és mecénások munkásságát kizárólag a tudomáels ősorban a m űvészeteket és a nyos kutatásnak szentelhesse.
szépirodalmat pártolják, amelyek Ennek a típusnak legpregnánsabb
szebbé, élvezetesebbé teszik az alakjai a Vilmos császár Társulat
életet. Másodsorban következik dahlemi természettudományi kutaazután a szellemi tudományok tóintézetei." (1926)
kultusza, a filozófiáé, az esztétiÉvek óta sok szó esik a kutatókáé, az irodalom- és művészettör- hálózati könyvárak gondjairól. (A
téneté és a többi szellemi tudo- bennfentesek azt is tudják, hogy
mányé. A természettudományok a az Akadémia Könyvtárának még
támogatásban általában meglehe- mindig nincs főigazgatója.) Talán
tősen későn jöttek tekintetbe. De öröm tölti el a gondok közepette
csak a nagyobb tömegeknél, mert az érintetteket, hogy nem járatlan
az igazán nagy elmék, a világát- ösvényen botorkálunk, hanem
fogó elmék mindig átlátták a ter- jobbjaink által részletesen ismert
mészettudományok sorsdönt ő je- problémákon rágódunk: „Csak érinlentőségét. Az ókornak kétségte- teni kívánom a kisebb hiányokat.
lenül legnagyobb gondolkodója Itt vannak természettudományi
Arisztotelész és Arisztotelész élet- könyvtáraink nagy hiányai. Hiám űvében a természettudományok- nyoznak a legmodernebb összenak ugyanannyi tér jut, mint a foglaló, nagy szakmunkák. Még
szellemi tudományoknak. Es, ha mindig hiányoznak alapvető folyóaz újkorban Goethét nézzük, az ő iratok, amelyeknek sorozatait a
hatalmas költ ői alkotásai mellett háború óta nem tudjuk kiegészíteott vannak optikai és mineralógiai ni. Hogy ez mit jelent, azt szakkutatásai, amelyeket az egykori emberek előtt nem kell fejtegetni,
filiszterek talán kétkedéssel néz- hiszen méltóztassanak tudni, hogy
tek, de ma bámuljuk Goethe ter- a modern természettudományi tumészettudományi intuícióját. Tehát dásnak négy raktárai éppen ezek
még abban a korban is, amikor a az id őszaki folyóiratok." (1926)
tömegek, a mecénások, az állami
Mi a problémák megoldásának
kultúrpolitikusok nem látták át a záloga, kinek kell a problémával
természettudományok sorsdönt ő foglalkoznia? A pragmatikus
jelentőségét, az olyan lángelmék, Klebelsberg Kuno válaszából itt is
mint Arisztotelész és Goethe, már sokat lehet tanulni: „Ugy érzem,
megsejtették isteni intuícióval a hogy elhibáznám mai felszólalátermészettudományok jelent ősé- som célját, ha a magam részér ől
gét, jöv őjét és fejl ődését." (1926) programot óhajtanék adni. Hiszen
Mi jellemezte akkor (és napja- ankétoknak és kongresszusoknak
inkban is?) a tudománypolitikát: éppen az a hivatásuk, hogy úgy a
„Most, hogy a kor tudománypoliti- közvéleményt, mint pedig a hivakája kifejezetten természettudo- tásos köröket felvilágosítsák abmányi irányt vett, megint meg kell ban a tekintetben, hogy mi a tenértenünk az id ők jelét, és teljes nivaló. Ebben az esetben nem a
nyomatékkal, teljes er ővel fel kell miniszter feladata az, hogy progkarolnunk a természettudományok ramot adjon, hanem a szakférfiak
támogatását. Es itt ne riadjunk véleményét kell elsősorban megvissza attól, hogy elsősorban fel- hallgatnia abban a tekintetben,
hívjuk a figyelmet az elméleti ter- hogy mi itt a teendő." (1926)
mészettudományok kultuszára,
Az Akadémia decemberi közgyűmindennek alapjára, a fizikára és lése előtt (1997) talán nem árt gróf
a kémiára, és ami ezen nyugszik, Klebelsberg Kuno látnoki szavait
a fiziológiára és a biológiára..."
felidézni, ha másért nem is, de
Mi (volt) a helyzet az alapkuta- azért, hogy a mai tüsténkedők
tással („elmélet")? „Elmélet és nevére is emlékezzen fél évszágyakorlat között nincs ellentét. zad múlva az utókor!
ea

(Folytatás az 1. oldalról)
Biczó Géza.
tudományos munkatárs
MTA KKKI
Bíró László Péter
tudományos munkatárs
MTA ATKI
Blaskó Gábor
kutatási igazgató
Egis Rt.
Blazsó Marianne
tudományos tanácsadó
MTA TTKL
Bódi Antal
számítóközpont vezető
BGYTF
Csabal István
egyetemi adjunktus
ELTE
Csák László
egyetemi hallgató
JATE
Csákvári Béla
professzor emeritus
ELTE
Csikor Ferenc
egyetemi tanár
ELTE
Czugler Mátyás
tudományos fömunkatárs
MTA KKKI
Daróczy Csaba Sándor
tudományos munkatárs
MTA ATKI
Dávid Gyula
egyetemi adjunktus
ELTE
Demeter Attila
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
Diósi Lajos
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI
Doleschall Pál
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI
Drahos László
doktorandusz
MTA KKKI
Erdei Anna
egyetemi tanár
ELTE
Érdi Péter
tudományos tanáctadó
MTA RMKI
Fitos Ilona
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
Fodor András
egyetemi docens
ELTE
Fodorné Csányi Piroska
ny. tudományos munkatárs
Fodor József
a mű szaki tudomány
kandidátusa
Földes István
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI
Forgács Péter
tudományos tanácsadó
MTA RMKI
Gaál Richárd
tudományos segédmunkatárs
BME
Gácsné Baitz Eszter
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
Gács István
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
Galácz András
egyetemi tanár
ELTE
Garab Győző
tudományos tanácsadó
MTA SZBK
Geréby György Jr.
egyetemi adjunktus
ELTE
Gervai Judit
tudományos főmunkatárs
MTA Pl
Geszti Tamás
egyetemi tanár
ELTE
Groma Géza
tudományos főmunkatárs
MTA SZBK
Gyenis János
tudományos igazgató
MTA MKKI
Györgyi Géza
tudományos munkatárs
ELTE
Hajdú Csaba
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI
Hasenfratz Péter
egyetemi tanár
Universitaet Bern
Héberger Karoly
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
Hidas Pál
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI, CERN
Holly Sándor
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Homonnay Zoltán
egyetemi docens
ELTE

Horányi György
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Horváth Dezső
tudományos tanácsadó
MTA RMKI
Horváth Szabó' Géza
egyetemi adjunktus
ELTE
Horváth Zalán
egyetemi tanár
ELTE
Hulesch Ágnes
tudományos munkatárs
MTA KKKI
Ignácz Péter
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI
Inzelt György
egyetemi tanár
ELTE
Jablonkai István
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
Jalsovszky György
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
Jancsó Gábor
tudományos tanácsadó
MTA AEKI
Jánossy András
egyetemi tanár, MTA
levelező tag
BME
Jemnitz Katalin
tudományos fómunkatárs
MTA KKKI
Kádár György
tudományos főmunkatárs
MTA ATKI
Kalló Dénes
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Kálmán Alajos
MTA lev. tag, MKE Elnök
MTA KKKI
Kálmán Erika
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Kálmán György
számítástechnikai
tanácsadó
IOS oft
Kamarás Katalin
tudományos tanácsadó
MTA SZFKI
Kamis György
egyetemi docens
ELTE
Kardon Béla
tudományos tanácsadó
MTA RMKI
Kardos Julianna
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Kedves Miklós Ákos
tudományos fő munkatárs
MTA RMKI
Kelemen Gabriella
egyetemi docens
ELTE
Kemény Tamás
tudományos főmunkatárs
MTA SZFKI
Keszei Ernő
egyetemi docens
ELTE
Keszler Ágnes
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
Keresztúry Gábor
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Keszthelyi Lajos
kutatóprofesszor,
MTA rendes tag
MTA SZBK
Korecz László
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
K őmíves Tamás
a kémiai tudomány
kandidátusa
Kovács Ilona
tudományos munkatárs
MTA KKKI
Kovács Zoltán
tudományos főmunkatárs
MTA TKI, ELTE
Kisdiné-Koszó' Éva
tudományos főmunkatárs
MTA ATKI
Kiss László
ny. egyetemi tanár
ELTE
Kondor Imre
egyetemi tanár
ELTE
Korecz László
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
K őrösmezei Ákos
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI
Kucsman Árpád
egyetemi tanár
ELTE
Láng Győző
egyetemi docens ELTE
Lászlóné Hedvig Zsuzsa
kémiai tudomány doktora
Lónyi Ferenc
tudományos munkatárs
MTA KKKI

Karácsonykor
se feleddje!
'

Tíz százalék kedvezmény
a TUDOSZ-tagoknak
a Balassi könyvkiadó
és könyvesboltban.

Cím: Budapest II. ker., Margit u. 1.

Lőrincz András
tudományos igazgató
Associative
Computing Kit.
Lukovits István
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Machytka Daisy
tudományos munkatárs
MTA KKKI
Major Péter
tudományos tanácsadó
MTA MKI
Margitfalvi József
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Martinás Katalin
egyetemi docens
ELTE
Mayer István
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Mezei Ferenc
egyetemi tanár,
akadémikus
ELTE
Menczel László
tudományos főmunkatárs
MTA SZBK
Mihály György
egyetemi tanár, MTA
levelező tag
BME
Németh Karoly
doktor
MPI für Strachlenchemie,
DE
Nagy Dénes Lajos
tudományos tanácsadó
MTA RMKI
Nagy Ferenc
tudományos főmunkatárs
MTA IKI
Nagy István
mérnök
MTA IKI
Nagy Péter
tudományos munkatárs
MTA ATKI
Nemes László
tudományos tanácsadó
MTA TTKL
Novák Mihály
egyetemi tanár
JATE
Nyikos Lajos
tudományos tanácsadó
MTA AEKI
Odor Géza
tudományos munkatárs
MTA ATKI
Oszlányi Gábor
tudományos főmunkatárs
MTA SZFKI
Osvay Karoly
egyetemi docens
JATE
Palla László
egyetemi tanár
ELTE
Párkányi László
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Pászti Ferenc
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI
Pató János
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI

Pécz Béla
tudományos főmunkatárs
MTA MFKI
Penc Karlo
tudományos segédmunkatárs
CEA Saclay, MTA SZFKI
Pethes György
ny. egyetemi tanár
SOTE dékán
ASAE
Petravich Gábor
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI
Pödör Bálint
tudományos főmunkatárs
MTA MFKI
Pólónyi János
egyetemi tanár
Universite LuisPasteur,
ELTE
Rácz Zoltán
tudományos tanácsadó
ELTE
Radnai Tamás
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
Révai János
tudományos tanácsadó
MTA RMKI
Rockenbauer Antal
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Rónainé Pfeiler Judit
tudományos fömunkatárs
MTA MFKI
Rózsa Karoly
tudományos főmunkatárs
MTA SZFKI
Sálrán György
tudományos főmunkatárs
MTA MFKI
Sajgó Mihály
egyetemi tanár
GATE
Sarkadi Balázs
tudományos tanácsadó
OHVI
Sasváry László
egyetemi docens
ELTE
Schay Zoltán
tudományos tanácsadó
MTA IKI
Schiller Róbert
tudományos tanácsadó
MTA AEKI
Sólyom Jenő
kutatóprofesszor,
MTA rendes tag
MTA SZFKI
Somlai Péter
egyetemi tanár
ELTE
Somogyi József
tudományos munkatárs
SOTE
Sörlei Zsuzsa
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI
Sümegi László
a kémiai tudomány
kandidátusa MTA KKKI
Süliné Vargha Helga
tudományos f őmunkatárs
MTA TKI, ELTE
Szabó Gábor
egyetemi tanár
JATE

Szabó György
tudományos fömunkatárs
MTA ATKI
Szabó Kálmán
egyetemi tanár
ELTE
Szabó Piroska
tudományos főmunkatárs
MTA TTKL
Szathmáry Eörs
egyetemi tanár
ELTE
Szigeti János
tudományos osztályvez.
MTA RMKI
Szilágyi Edit
tudományos főmunkatárs
MTA RMKI
Telegdy Judit
tudományos fömunkatárs
MTA KKKI
Tél Tamás
egyetemi tanár
ELTE
Tóth Imre
egyetemi hallgató
KLTE
Tóth Lajos
tudományos főmunkatárs
MTA MFKI
Tüdős Ferenc
akadémikus
Tüttő István
tudományos tanácsadó
MTA SZFKI
Vankó György
tudományos s.munkatárs
ELTE
Váradi András
tudományos főmunkatárs
MTA SZBK
Varga Péter
tudományos főmunkatárs
MTA ATKI
Várhegyi Gábor
tudományos tanácsadó
MTA TTKL
Vayon József
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Vereczkey László
tudományos tanácsadó
MTA KKKI
Veres Gábor
tudományos fömunkatárs
MTA RMKI
Vértes György
kémiai tudomány
kandidátusa
Innoveng Kft
Vértesy Gábor
tudományos főmunkatárs
MTA ATKI
Vértesy Zsófia
tudományos munkatárs
MTA ATKI
Visy Júlia
tudományos főmunkatárs
MTA KKKI
Woynarovich Ferenc
tudományos tanácsadó
MTA SZFKI
Weisz Júlia
tudományos munkatárs
MTA TKI,
ELTE
Zrinyi Miklós
egyetemi tanár
BME

NÉZŐPONT
a szerkeszt ő rovata
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