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Makara 8. Gábor, a tudományok doktora

Nyílt levél

A tudományos alapkutatások
finanszírozásáról
Először is tisztázzuk, miben is
különbözik az alapkutatás az innováció többi területétől? A vita
már itt felizzik, mert komoly következményei lehetnének annak,
ha egy szervezetet, kutató közösséget besorolnak vagy az egyik,
vagy a másik területre. Más lehet
az adózás, más a mű ködési forma. Más a támogatás összege! Az
MTA intézetei 1992-95 közötti
teljesítményének értékelése során
világossá vált, hogy alig vannak
olyan szervezetek, akik a tisztázásban érdekelteknek éreznék
magukat.
Vannak olyan kutatások, amelyeket kizárólag a tudomány belső összefüggései és a kutatói kíváncsiság vezérelnek, vagy amelyekrő l pillanatnyilag nem mondható meg, hogy sikeres kutatás
esetén az eredmények hol
hasznosulnak majd. Egy biztos:
eredményei a tudomány művelői
számára erkölcsi sikereket hoznak, a gazdasági-társadalmi haszon elő bb-utóbb meglesz, de a
kutatás indulásakor — sajnos —
konkrét haszor nem látszik. Véleményem szerint. ezeknek a finanszírozására az egész fizetőképes
társadalom (az adófizet ők) és képviselő jük (az állam) a hivatott, hiszen ezek a kutatások sokféleképpen szükségesek az egész társadalom jövő je számára. Azokban a
társadalmakban, ahol a civil szféra erős, ott az alapkutatások egy
részének (becslésem szerint, nem
több, mint 10 százalékának) finanszírozásában ezek is részt veszSzobránc utca hét, második emelet. Régi, omló falú ház a fő város
XIV. kerületében, a Budapest Sportcsarnok közelében. Itt lakik Kerek
Margit. Ötvenkét éve él ebben az
egyszoba-konyhás, fürdő szobás,
gázfű téses, 49 négyzetméteres lakásban. E hajlék tulajdonosa 57 évig
dolgozott gyors- és gépíróként, tisztviselőként, könyvelő ként, titkárnő ként, könyvtárosként. Hetven éve
szakszervezeti tag, 30 esztendeje
nyugdíjas, két év híján 90 éves. Alacsony, hajlott hátú, fehér hajú, tiszta, fáradt tekintetű, szép arcú nő.
Szelleme friss, rekedtesen, de szépen beszél, szemüveg nélkül olvas,
hallása jó.
Cipész édesapja még 1939-ben
meghalt, anyja özvegy maradt, így
ketten éldegéltek itt együtt 1973-ig.
S amióta édesanyját is elvesztette,
teljesen magára maradt. Ekkor tanult meg főzni, mert amíg a mama
élt, lányát nem engedte a konyhába. így történhetett, hogy Margit 63
éves korában tanult meg f őzni. Legelő ször paprikáskrumplit. Csak egytálételt fogyaszt. Lecsót, babfő zeléket, tojáspörköltet, ká-posztáskockát,
ilyeneket. A levest nem szereti. Kétnaponta főz.
Kerek Margit négy polgárit végzett
és egy kereskedelmi osztályt, ám később leérettségizett. Dolgozott Budapesten a Csipke- és Paszományárugyárban, a Gyógyszerészeti
Részvénytársaságnál, a Hungária
Vegyi- és Kohómű vekben, Kazincbarcikán a Sajómenti Vegyimű vekben, majd ismét a fő városban, a
Központi Fizikai Kutatóintézetben.
Innen ment nyugdíjba.

nek, de sehol nem tudják helyettesíteni az össztársadalmi szerepvállalást, az adókból történő finanszírozást. Az alapkutatások közhasznúak, közcélúak, végzésük a
köz szolgálatában történik. Eredményeiket a nyilvánosság elé tárják, azokat bárki hasznosíthatja,
az alapkutatás sikerességét a
nemzetközi (benne a hazai) tudományos közösség értékítélete minősíti.
A tudományos kutatásnak a lényegesen nagyobb, nem alapkutatási része tartozik abba a kategóriába, amely valamilyen feladatra orientált, és már a kutatás idején hasznosulása látható. Ezen
kutatások eredménye elsősorban
egy szű kebb, kisebb társadalmi
kör (kisebb vagy nagyobb vállalkozás, gazdasági ágazat) számára fontos, és ott a megoldás gyakran gazdasági előnnyel jár. A mai
uralkodó gazdaságpolitikai filozófia szerint ezeket a kutatásokat
azoknak kellene finanszírozni, akik
az első dleges haszonélvező k,
akiktől elvárható, hogy a feladat
megoldását megrendeljék. Ez a
kör lehet az érdekelt vállalkozás
mellett ágazati, területi vagy állami szervezet is, a konkrét helyzet
és érdekviszonyoknak megfelelően. Ezeknek a kutatásoknak az
eredményességét első sorban a
megrendelő tudja eldönteni, és
csak másodlagos (de egyáltalán
nem jelentéktelen) a keletkezett új
ismeret közzétételében jelentkező
társadalmi haszon. Ezen tudomá-

.

nyos tevékenységek egyik részét
alkalmazott kutatásnak, másokat
fejlesztésnek szokás nevezni.
Az alapkutatások és a többi kutatási tevékenység elválasztása
nem lehet merev, és gyakran
használják érvnek azt a vitathatatlan tényt, hogy néha egy-egy
konkrét kutatási kérdésről nehéz
eldönteni, vajon alapkutatási vagy
elsősorban valami más. Az uralkodó zű rzavarban találni olyan
alapkutatási kérdést, amelynek
megoldásához kereskedelmi, vállalkozási érdek fűző dik, és ennek
megfelelően alkalmazott kutatásként is kezelik.
Nézzük ezután az érdekeket. Érdekes lenne megvizsgálni, hogyan
alakulhatott ki a mai zű rzavar, kinek érdeke ez? Az utolsó 20 évben alkalmazott számos finanszírozási (koncepciónak nem mindig
nevezhető) megoldás zavart keltett minden érdekeltben, és a hanyatló, alulfinanszírozott kutatási
és felsőoktatási ágazatokban csak
azok maradtak talpon (és itthon),
akik sikeresen alkalmazkodtak a
tisztázatlan viszonyokhoz, így is
életképesnek bizonyultak. A viszonyok tisztázása, a helyzet felmérése, megismerése és tiszta, világos játékszabályok kialakítása tehát a legtöbb szereplő nek nem
kedvez, hiszen esetleg pozíciója
romolhat a tisztázás következtében. Miért nem érdeke ma az elsősorban az alapkutatásban dolgozóknak a helyzet tisztázása?
(Folytatás a 2. oldalon)

A Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligájához
Gaskó István elnök úr részére
Tisztelt Elnök Úr!
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének 3. kongresszusán, 1997.
december 10-én Ön a kongresszust köszönt ő felszólalásában felhívta
a figyelmet arra, hogy a LIGA Szakszervezetek már két éve programjába foglalta a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
(FSZDL) az Autonóm Szakszervezetek Szövetségével a szorosabb
együttm űködést, mert ezt a konföderációt tartja legközelebb állónak
az Önök szövetségéhez.
Bejelentette, hogy a „LIGA Szakszervezetek a szakszervezeti együttműködés elé semmiféle feltételt nem állítanak, csak egyetlenegy dolgot,
hogy mindenféle együttm űködés az érintett munkavállalók javára történjen". Hozzáf űzte még, hogy „nagyon fontos történelmi helyzet alakulhat ki, ha erre a LIGA-jelzésre valamilyen visszajelzés érkezik az
Önök kongresszusáról".
1998. január 14-én Ön levélben fordult az Autonóm Szakszervezetek Szövetségéhez, amelyben dönt ően megismétli kongresszusi felszólalásának lényegét, javasolva, a hivatalos tárgyalások mihamarabbi megkezdését. Az autonómok elnöksége el őször magán a kongresszuson tartott rendkívüli ülésén kialakította álláspontját és javaslatot terjesztett be, amelyet a kongresszus határozati rangra emelt.
A testület álláspontja a kongresszusi elhatározásnak megfelel ően
az alábbiakban összegezhet ő:
1.Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége decemberi kongresszusán áttekintette a magyarországi érdekvédelem helyzetét, és az értékelés során arra a következtetésre jutott, hogy egyfel ől nem szükségszer ű és nem hatékony hat országos szakszervezeti szövetség m űködtetése, másfel ől úgy ítélte meg, hogy új nagy támogatottságú
szakszervezeti konföderációk létrejöttére a jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok közepette már nem lehet számítani.
2. Magyarországon a szakszervezeti pluralizmus 1998. évi megjelenése elévülhetetlen érdemeket szerzett a szakszervezeti mozgalom
demokratizálódásának tekintetében. Noha el őfordult, hogy országos
szakszervezeti szövetségek a politikai er őtért ől is befolyásolva jöttek
létre, munkájuk nem volt fölösleges. Szövetségünk azt vallja, hogy a
valós érdektagoltság mentén (a magángazdaságban, a közalkalmazottaknál és a közüzemeknél) kell kialakítani a magyar munkavállalói
érdekvédelem jöv őbeni szerkezetét.
Ennek csírái megtalálhatók a három legnagyobb (MSZOSZ, SZEF,
autonómok) szakszervezeti szövetségénél.
(Folytatás a 2. oldalon)

Cédula a zongorán
Látogatóban Kerek Margitnál, aki hetven éve szakszervezeti tag
— Melyik szakszervezetbe lépett
be és miért? — érdekl ődtem.
— 1927-ben lettem tagja a Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének. Azért léptem be, mert
úgy éreztem, tartozni kell valahová,
és a szakszervezet védelmet nyújt.
Kazincbarcikán bizalminak választottak, de elő tte és utána csak „sima
tag" voltam. Én soha nem kértem
semmit, de a szakszervezet mindig
adott valamit. A leggyakrabban a
KFKI-ban kaptam segélyt, rendszerint évente egyszer, karácsonykor.
Ebben a segítségben még két éve
is részesültem, de tavaly már csak
egy üdvözlőkártyát hozott a postás
a nyugdíjasbizottságtól. A Közalkalmazottak Szakszervezetétő l emlékérmet kaptam az 50 és a 60 éves
szaks,zervezeti tagságom alkalmából. Ugy tűnik, hogy a 70-ről sem
feledkeztek meg. A KFKI-bő l kerestek a minap, meg akarnak látogatni.
Szívesen várom a látogatást, bár én
nem kérek semmit.
— A gondoskodó támogatás mindig jól jön, mert történhet baleset,
megbetegszik az ember...
— Hát igen. Amikor eltört a csuklóm, a KFKI könyvtárából jöttek az
egykori kolléganő k és támaszt nyújtottak. Itt a házban egy fiatal házaspár is nagyon segítő késznek mutatkozott.

— Hogyan telik egy átlagos napja, egyáltalán, miként él?
— Csöndesen, nagyobb események nélkül peregnek a napjaim.
Reggel nyolckor kelek, megreggelizem, rendet rakok körülöttem, bevásárolok, megfő zöm az ebédet,
utána pedig szunyókálok egy fél
órácskat. Délután olvasgatok, este
nyolckor azonban már az ágyból
nézem a tévét.
Jelenleg 28 ezer forint a nyugdíjam, az új emeléssel majd 33 ezer
lesz. Több mint 10 ezer forint a rezsi (közös költség, víz, gáz, villany,
telefon), ami marad, az jut élelemre.
Hogy olcsóbb kenyérhez jussak,
képes vagyok kimenni Kőbányára,
mert ott 66 forintért kapok egy kiló
kenyeret, nálunk Zuglóban meg 90
forint kilója. Itt a lakásban is azért
van hű vös, mert 19 °C fölött már nem
tudom megfizetni a fűtési díjat. De
nem panaszkodom. Úgy osztom be
amim van, hogy ne kelljen kölcsönkérni. Soha nem vettem fel hitelt,
nem kértem kölcsön. Édesanyám
mindig arra intett, hogy addig takarózzam, ameddig a takaróm ér.
Nekünk sohasem volt vagyonunk, mi
mindig szegények voltunk. Amíg
fedél van a fejem fölött, és van mit
ennem, addig nem szabad zúgolódnom.
— Mire emlékszik szívesen
hosszú életéb ől?

— Az utazásokra. A hetvenes,
nyolcvanas években sok társasutazáson vettem részt, természetesen
a saját pénzemen. Megfordultam
Prágában, Erdélyben, bejártam szinte egész Európát. Világot látni —
ezt nagyon szerettem.
— Fiúk, férfiak, férjek?

— Nem téma — legyint lemondóan. Húszéves koromban udvarolt egy
fiú, a Bandi, de nyolc év elteltével
más nőt vett feleségül.
Kerek Margit nyel egyet, elcsuklik a hangja, s egy kis szünetet
tart, majd így folytatja: már nem
kívánok élni. Szeretnék meghalni.
Nem azért, mert megöregedtem,
88 éves lettem. Hanem azért, mert
megváltozott, rosszabb, durvább
lett a világ. Mindenütt ezt tapasztalom. Kiárusítják az országot,
mindent eladnak. A tévében azt
látom, hogy ölik egymást az em-

berek, állandóan robbantanak, folyik a vér...
Búcsúzásra készülődve körülnézek
a tágas szobában. Két kanapét is
látok, az egyik fekhely még vendéglátóm édesanyjáé volt. A falakon képek, az ajtó mellett egy antik szekrény, tele könyvekkel. Tekintetem
megakad a nagy, fekete zongorán.
Tetején, egy nipphez támasztva,
összehajtott papír. A házigazda észreveszi tű nődésemet és így szól: én
nem tudok zongorázni, a hugomé volt,
amióta meghalt, itt őrzöm, s azzal a
papírszeletekhez nyúl, és megmutatja. Az egyik a nyugdíjasigazolványa,
a másik a társadalombiztosítási azonosító jel, a harmadik pedig egy géppel írt, saját kezűleg jegyzett cédula.
Ezen tulajdonosa közli, hogy halála
esetén kit és milyen telefonszámon
kell értesíteniük a szomszédoknak. Es
még egy fontos kérés. Kerek Margit
hamvasztást szeretne.
Hogy áthidaljam a szomorú, megrázó pillanatokat, zavaromban azt
kérdezem, hogy ma mi lesz ebédre?
— Paprikáskrumpli — hangzik a
válasz —, az a leggyorsabb és a
legjobb...

Kárpáti Sándor

Tudományos Dolgozók Szakszervezete a KFKI-ban
Kerek Margit, Budapest
Kedves Margitka!
Abból az alkalomból, hogy immár 70. éve tagja szakszervezetünknek, engedje meg, hogy sok szeretettel üdvözöljük és jó egészséget kívánjunk!
Tudjuk, hogy nem könny ű körülmények között tölti nyugdíjas éveit, ezért
szerény segítségként fogadja el t őlünk azt az összeget, amit egyidej űleg
átadunk Önnek.
Budapest, 1998. február 11.

Szívélyesen üdvözli:
Honty László sk.
a KFKI TUDOSZ-elnöke
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SZÓSZÓLÓ

A tudományos alapkutatások
finanszírozásáról
(Folytatás az 1. oldalról)
Miután az (állami) finanszírozás
elégtelen és sokcsatornás, az
alapkutató abban érdekelt (néha),
hogy eséllyel induljon harcba az
alkalmazási, fejlesztési, oktatási
(egyáltalán bármilyen) pénzekért,
mert így talán fenn tudja tartani
magát és kutatásait.
Miért nem érdeke ma a tisztázás az alkalmazott kutatásokat
végzőknek? Ennek pénzügyi és
társadalmi okai egyaránt jelentősek. Miután az (állami) finanszírozás elégtelen és sokcsatornás,
a vállalkozói finanszírozási piac
pedig végzetesen besz ű kült a
rendszerváltás óta, az alkalmazott
kutatónak is meg kell szereznie
minden számára elérhető alapkutatási támogatást is, hogy tevékenységét fenntarthassa, a kutatási kapacitást átmentse jobb
időkre. Pénzügyi ok még, hogy az
alapkutatási besorolás révén jobb
pénzügyi, adózási helyzetbe is
kerülhet, a versenyt is jobb esélyekkel veszi fel a vállalkozásban
dolgozó kutatókkal, akiknek tevékenysége előnytelenebb adózási
feltételek között folyik, ezért az
egyetemi, kutatóintézeti szférában
működő alkalmazott kutató mindig arra az oldalra állhat, ahonnan nézve jobbak a pillanatnyi feltételek.

Az anyagi érdekeken túlmenően az alkalmazott kutatókat és a
fejlesztőket pszichológiai és presztízsokok is erő sen motiválják.
Számos tudományos elismerés,
cím és fokozat van (formálisan)
olyan kutatási eredményekhez
kötve, amelyek elérése csak az
alapkutatásban lehetséges. A fejlesztő-kutató is szeretne Nobeldíjat kapni, lehetőleg fejlesztési
eredményei alapján (ha nincs
más).
Mi az érdeke a társadalomnak,
az adófizető polgárnak? Nem érdeke a jelenlegi zűrzavar! Érdeke
lenne, hogy adóforintjait a gazdasági, és az attól elválaszthatatlan
tudományos fejlődés érdekében jól
használják fel, jó alapkutatásokat
finanszírozzanak kellő alapkutatási
versenyeztetéssel, a tudományos
közleményekben és más alkotásokban megnyilvánuló eredmények tudományos értéke és újdonsága értékelésével döntve a forrásokért, címekért versenyző kutatók között.
De érdeke a társadalomnak az
is, hogy a vállalkozások által nem
művelt, de a fejlődéshez szükséges alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket is támogassa. Itt azonban a mérce, és módszer más
kellene legyen: a forrásokért foly-

tatott versenyben aszerint kell
előnyben részesíteni egyes kutatókat, fejlesztőket, mennyire hasznosak eredményeik, mennyi pénzben vagy közvetlen szakmai eredményben, regionális információban
mérhető hasznot hajtanak eredményeik. Elsősorban az alkalmazott kutatásokat, fejlesztéseket
megrendelők piacát kellene kialakítani.
Természetesen, vannak olyan
kutatások, amelyek eredménye
mind a két területen értékelhető
és értékes. Lehet valami egyszerre hasznos is, és a tudomány fejlődése számára is jelentős. Ez a
legjobb kombináció! Én is tudok
erre számos példát. Mégsem örülök annak, ha a határesetek, a
különleges értékek felemlegetésével a vita eredményeként elmossák az alapkutatás és a többi tudományos kutatás közötti különbségeket, és megakadályozzák a
tisztánlátás, és a tiszta finanszírozás kialakulását.
*Makara Gábor írását azért közöljük újra, mert elmúlt havi lapszámunkban sajnálatos értelemzavaró hibákkal jelent meg. Ezúton
kérünk a szerz őnkt ől szíves megértést, olvasóinktól pedig elnézést
— a szerk.

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Kedvezményes ÉSZT-üdülési ajánlat
TUDOSZ-tagoknak
A pihenést és kikapcsolódást kínáló Strand Hotel Salgótarján északi részén, a közeli szlovák határ (4 km) felé tartó 21. számú főút
mellett található, a várost övező Karancs-Medves hegység gyönyörű
fekvésű völgyében kialakított strand és csónakázó tó közvetlen szomszédságában.
Időpont: 1998. április 01-jétől 1998. december 27-ig turnus rendszerben.
Ellátás: igény szerint félpanziós vagy teljes ellátás.
Elhelyezés: 2 + 1 vagy 2 + 2 ágyas, fürdőszobás szállodai szobákban.
Első szolgáltatás: vasárnap vacsora
Utolsó szolgáltatás: szombat reggeli (6 éj)
Szobatiszta háziállat behozható.
Programlehetőségek a városban és a környékén:
Kirándulás Hollókőre, Szécsénybe, Szlovákiába.
Kirándulás Salgótarjánban: Öblösüveggyár, föld alatti bányamúzeum, Gedőctetői csillagvizsgáló megtekintése, Teniszezés, lovaglási
lehetőség,túrák Salgó, Somoskő várához, a Karancs-Medves hegységbe. Előzetes bejelentés alapján vadászási lehetőség.

Egész évben
választhatunk
Közalkalmazotti
tanács-választások
időpontja

Újjáalakult az AKT

Az Akadémiai Kutatóhelyek
Tanácsa
1998. január 19-i — újjáalakuló — ülésének
(AKT 1/98.) állásfoglalásai
Napirend:
1. Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának megalakulása;
2. Az AKT kuratóriumainak és bizottságainak újjászervezése;
3. Az intézethálózati konszolidációs többletforrások elosztása;
4. Egyebek.

AKT 1/1/98. (I. 19.) állásfoglalás:
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának megalakulása. A testület
tagjainak bemutatása után az elnök, Keviczky László ismertette az
újjáalakulás körülményeit, valamint a működés feltételeit, majd megalakultnak nyilvánította az AKT-t.
Az AKT egyetértését fejezte ki azzal, hogy Gráf László, aki adminisztratív hiba folytán nem került fel a közgy űlés elé terjesztett listára,
addig, amíg a következ ő közgy űlés megbízásáról határoz, a testület
ülésein tanácskozási joggal vegyen részt.

AKT 1/2/98. (I. 19.) állásfoglalás:
A testület megtárgyalta az AKT kuratóriumok és bizottságok újjászervezésének el őkészítését. A kuratóriumok megbízatásának lejártával felmerült a megbízatásuk meghosszabbításának, illetve a megbízatás érdekében új eljárás indításának lehetősége. Ezután az AKT
bizottságai és tagjainak listáját tekintették át. A fentiekkel kapcsolatban a testület az alábbi határozatot fogadta el:
— A kuratóriumok megbízásával kapcsolatban meg kell kezdeni a
szükséges eljárást.
— Az AKT bizottságai és azok tagjai listájáról a testület következő
ülésén döntenek.

AKT 1/3/98. (I. 19.) állásfoglalás:
A testület vitát folytatott az intézethálózati konszolidációs többletforrások elosztási elveir ől. A költségvetési bizottság nevében Pálinkás
Gábor mutatta be az elosztás elvének alapjául szolgáló arányszámításokat. Keviczky László az előterjesztést értelmezve a fajlagos számítások indokoltsága mellett érvelt, s azt hangsúlyozta, hogy az előterjesztés tartalmazza a legfontosabb minőségi szempontokat, amelyek mellett az AKT korábban is kiállt.
Az AKT 26 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta a konszolidációs többletforrás elosztási elveire vonatkozó írásos előterjesztést.

AKT 1/4/98. (I. 19.) állásfoglalás:
Az egyebek keretében az AKT döntött a Kémiai Kutató Központ'
SZMSZ-éről.
Az AKT jóváhagyta az MTA Kémiai Kutatóközpontjának Szervezeti
és M űködési Szabályzatát. Egyúttal — tekintettel a várhatóan nagyszámú új SZMSZ életbelépésére — úgy határozott, hogy egy éven
belül ismét napirendre t űzik a szabályzatok felülvizsgálatát és az igényeknek megfelel ő módosítását.

A Munka törvénykönyve szerint
az 1995. májusában megválasztott üzemi- és közalkalmazotti taHelyesbítés
nácsok mandátuma ez év májusában lejár. A szakszervezetek
Az AKT-tagok nevei között az előző Szószólóban hibásan kökezdeményezték, hogy a munkazöltük Westergom Viktor nevét. Az érintettől elnézést, olvasóinktól
helyi üzemitanács- és közalkalpedig megértést kérünk.
mazottitanács-választások ne essenek egybe a parlamenti választásokkal, és legyen elegendő idő
az előkészítésére.
Az Országgyűlés március 4-én
úgy döntött, hogy a tanácsok
megbízatását meghosszabbítják
és a választásokat november 16. (Folytatás az 1. oldalról)
Turnusárak (Ft)
Előszezon Főszezon Utószezon
és november 27. között kell meg3. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének alapvet ő célja, hogy
04.01-06.30.
07.01-08.30. 09.01-12.27.
tartani.
javítsa a magyarországi munkavállalók helyzetét, saját érdekvédelmi
6 éj félpanzió felnőtt
12 300
15 000
13 500
munkáját. Ezekhez az er őfeszítésekhez id őszakonként együttm űkö6 éj félpanzió gyermek (3-6 év)
5 400
6 600
6 000
dőket talál a többi szövetségnél és ilyenkor mindig megnő az esélye
Pro
Vita
6 éj félpanzió gyermek (6-14 év) 7 200
9 000
8 400
a markánsabb, eredményesebb érdekvédelemnek. Úgy látjuk, hogy
6 éj telj. ell. felnőtt
14 700
17 400
15 900
A Szószóló előző lapszámában az FSZDL közlési szándéka azt az elismerést tartalmazza, amely a
tévesen adtuk meg a Pro Vita ala- szövetség munkáját, annak eredményességét jelzi.
6 éj telj. ell.gyermek (3-6 év)
7 200
8 400
7 800
pítvány adószámát.
6 éj telj. ell. gyermek (6-14 év)
11 400
10 800
4. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöksége a két
9 600
Az adószám helyesen:
konföderáció közötti közeledést akkor látja lehetségesnek és reális19020714-1-01
A 3 év alatti gyermekek ellátására vonatkozó igényeket kérjük a
nak, ha a munkahelyeken, az ágazatokban az ellentétek feloldódnak,
A TUDOSZ mindent megtesz
megrendeléskor külön megbeszélni. (Igénylés: 32-430-837 faxon.)
azért, hogy a tévesen megadott illetve megsz űnnek. Az ASZSZ Magyarországon a harmadik legnaszámlaszámra utalt pénzek is a gyobb szakszervezeti szövetség, amely a jöv őben is megtartja szakPro Vita alapítvány számlájára szervezeti önállóságát, elismertségét, támogatottságát, arculatát, ezeGratulálunk
kerüljenek. ( Annak ellenére, hogy ket a jöv őben is meg kívánjuk őrizni és létüket nem kockáztathatjuk.
5. Az Ön kongresszusi — a bevezet őben már meghivatkozott —
a téves szám sajnos nyolc hónaAkadémiai Ifjúsági Díjak
pon keresztül „volt forgalomban", bejelentése szolgál tárgyalási alapul szövetségünk számára, ezért
Kiemelkedő pályamunkájáért 34 kutató részesült az idén Akabízunk abban, hogy az APEH-es mindent megteszünk annak érdekében, hogy tagszervezeteink tagsádémiai Ifjúsági Díjban. A kitüntetettek Keviczky László, a Magyar
kollégákkal továbbra is sikerül ga megismerje annak tényét, tartalmát, irányultságát, és ugyanezt
Tudományos Akadémia főtitkára köszöntötte az MTA székházákorrigálni a hibát) Még egyszer kérjük Önökt ől is saját szervezeteinknél. E folyamattal egy időben
ban. A kitüntetett kutatók: Antal Zsuzsanna, Hamari Zsuzsanna,
elnézést kérünk mindenkitől.
kérjük az Önök álláspontját, hogy milyen részletes javaslataik vannak
Pfeiffer Ilona, Kiss
_ Levente, Haskó György, Ádám Éva, Gyulai
a közeledés érdekében. Ezek ismeretében tudjuk döntési helyzetbe
Roland, Bakos Eva, Tusnády Gábor, Szabó Katalin, Müller MariA TUDOSZ
hozni tagszervezeteinket, a szövetség vezet ő testületeit.
anna, Kocsy Gábor, Magyar Zoltán, Török Zsolt, Gergely Csilla,
telefonszámai:
Annak érdekében, hogy a „fontos történelmi helyzet" cselekvést
Újfalussy Balázs, Vinkó József, Kun Ferencné Sohler Dorottya,
149-0793
eredményezzen,
elsősorban a két szövetség tagságának véleményéSzolnoki Attila, Hajkó János, Molnár Ágnes, Gelencsér András,
vagy 270-0555/552
re,
tagszervezeteik
magatartására kell alapozni.
Kiss Gyula, Krivácsy Zoltán, Bakó Imre, Soós Tibor, Molnár Béla,
Budapest,
1998.
január
27.
Elek Gábor, Michalkó Gábor, Sz űcs László, Fónagy Zoltán, Langraf
TUDOSZ e-mail:
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége elnöksége nevében:
Ildikó, Bene Sándor és Zólyomi Gábor.
tudosz@mail.interware.hu
Főcze air.‚c:

A Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligájához
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SZÓSZÓLÓ
Pártprogramok a tudományról és az innovációról

SZDSZ-tudománypolitika II.
A közelgő parlamenti választások
előtt a Szószoló a politikai pártok
programjaiból tallózik. A sorozatunkat a Magyar Tudományos
Akadémia és kutató-intézeteiről
szóló SZDSZ-programmal folytatjuk.
A hazai kutatások másik súlypontja a Magyar Tudományos
Akadémia keretein belül zajló kutatás.
Az 1990-t követő tudománypolitikai törekvések lényegében arra
irányultak, hogy az Akadémia, illetve a tudományos kutatások függetlenedjenek a közvetlen kormányzati beavatkozásoktól és
aktuálpolitikától. Ezek a folyamatok végül teljes sikerrel jártak. Az
akadémiai törvény ezekben az irányokban jelentős változásokat hozott. Egyrészt és elsősorban az
állam és az akadémia kapcsolatában avval, hogy megerősítette
az Akadémia önkormányzati jogait, másrészt avval, hogy megreformálta, demokratizálta az Akadémián belüli döntéshozást (noha a

rendszerből kiderült, hogy sok
ponton működésképtelen: az akadémiai apparátus szinte mozdulatlan, jelentősek a törésvonalak az
akadémiai "kasztok", diszciplínák
között, akadémikusok-doktorok és
a "mezítlábasok", intézetek, tudományterületek, testületek között);
harmadrészt avval, hogy részben
kikerült az Akadémia berkeiből a
tudományos minősítés feladata, s
az utóbbi években az egyetemi minősítettek expanziója vált jellemzővé.
Az Akadémia tudománypolitikai
szerepének kétségtelen növekedése mellett és ennek érdekében
tehát az Akadémia és kutatóintézetei szerepének átfogó újragondolása szükséges.
Az Akadémia a maga részéről
megkezdte kutatói intézethálózatának reformját, mely egyelőre
első fázisánál, a szervezeti átalakulásnál tart.
Az intézethálózat karcsúsítása
jelentősnek ígérkezik minden tudományterületen. A tervezett kutatóintézeti reform tehát egyelőre

Haditudósítás
Kuti László több mint négy esztendeje vesz részt — az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az
Erdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Bár a parlamenti választások
közeledtével egyre inkább ritkulnak az Erdekegyeztető Tanács
,
(ET) ülései, azért még van miről
tudósítanom Kedves Olvasóimat.
Január 23-ára ugyanis öt napirendi téma összegy űlt, volt tehát miről plenáris ülést tartani. Napirend
előtti kérdések megtárgyalásával
kezdődött a munka.
A munkáltatók napirend előtti
tarsolyában kettő, a kormányéban
három, a mienkében pedig — a
változatosság kedvéért — csak
egy téma szerepelt. A munkáltatók egyik észrevétele, a rehabilitációs hozzájárulásról szólt. Kifogásolták, hogy kormány — az
1998. évre megkötött ET-megállapodáson kívül a következő időszakra (1999-től) egy olyan automatizmust vezetett be, ami ellentétes az ET-megállapodással. Másik észrevételük a szövetkezeti
üzletrész visszavásárlásával függött össze. Kérték: a kormány
teremtse meg az állami támogatás igénybevételének a feltételeit, a mezőgazdasági szövetkezetekéhez hasonlóan, az ipari és kereskedelmi szövetkezetek számára is
A kormány képviselője a második kérdésre válaszolva ígéretet
tett, hogy a megfogalmazott felvetést az illetékes minisztérium
elé terjesztik. Az első kérdésre
visszatérve pedig úgy reagált,
hogy a jogszabályba a megállapodásban szereplő összeg került,
s automatizmusról nem volt szó,
pedig nagyon sok érv szólt mellette. Ez az érvelés nem volt
annyira meggyőző, hogy a munkáltatók el tudták volna fogadni.
Kérték, hogy a következő év hozzájárulásának mértékéről minden
évben az ET-ülésen tárgyaljunk
és döntsünk. Ezt a javaslatot mi
is támogattuk
A kormányzati tárgyalócsoport
ezek után, napirend előtti hozzászólásban tájékoztatott bennünket
arról, hogy a munkaszüneti napok üzleti nyilvántartásáról egy
konferenciát rendeztek a munkaitatók és a munkavállalók részvételével (miután, a munkaszüneti
alnapokon való foglalkoztatásról
eddig már több vita volt a három

partner között). A konferencia szerintük nagyon jól sikerült, és nagyon
meg lettünk dicsérve (mármint a
munkáltatók és munkavállalók). Ott
is kiderült, hogy tárgyalásokon keresztül óhajtunk
válaszokat adni a felmerült kérdésekre, figyelemmel a megváltozott körülményekre, és arra, hogy
a nyitva tartás sokkal szélesebb kört
érint, mint az ezzel kapcsolatos foglalkoztatási probléma.
Megtudtuk azt is a kormányoldal
képviselőjétől, hogy közös erőfeszítéseink révén több olyan jogszabály
született, ami a munkáltatók, illetve
a szakszervezetek megerősítését
célozza, de a legtöbbször az érintettek ezzel nincsenek tisztában.
Ezért ezeket (mármint a jogszabályokat) egy kiadványban foglalták
össze, ami a napokban jelent meg
és bárki számára hozzáférhető.
A harmadik „napirend előttit" a
Népjóléti Minisztérium képviselője
„vezette föl", s a mentődolgozók
korkedvezményének „kiigazitásához" kérte a partnerek hozzájárulását, ugyanis a mentősök egy részének jár, a másiknak nem a korkedvezmény (ami óriási „zsenialitásra"
utal, hogy ez a helyzet egyáltalán
előállhatott). Ez a probléma annyira súlyos, hogy a rendezéssel npm
lehet várni évekig (egy korábbi ETmegállapodásnak megfelelő en),
egyébként is néhány nappal korábban a miniszter és az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete közötti megállapodásba
már (?!) belefoglalták a rendezést.
Jelezte, hogy erről tárgyalni kívánnak, akár felgyprsítva az e kérdéssel foglalkozo ET ad hoc munkabizottság mű ködését is, és kérte a
seg ítsegünket.
Oldalelnökünk a munkavállalók
nevében az első két pontot tudomásul vette, a harmadik témával
összefüggésben pedig megjegyezte, hogy ezt a kérdést az április 27i megallapodás rögzíti, amelytől
még a népjóléti miniszter sem térhet el, egy ellentétes megállapodás
aláírásával. Mi ugyan készek vagyunk bármilyen megoldás elfogadására, akár bizottsági megtárgyalásra, de csak az egész problémakört egységes egészként vagyunk
hajlandók kezelni.(A SZEF-nek itt

a létszámok leépítésében, bizonyos integrációkban tűnik elszántnak illetve konkrétnak, de a belső
tartalmi és szervezeti-működési
megújulás még hátra van. Az akadémiai törvény módosításának
előkészítésére alakult bizottság
(Konszolidációs Bizottság), munkájához a közgyűlés megfogalmazott bizonyos irányelveket, amelyek jól tükrözik azt az ambivalenciát, hogy az Akadémia egyszerre
szeretné megőrizni, fejleszteni
önállóságát, és az állami gondoskodást is igyekszik megtartani. A
KB által megfogalmazott elvek,
távlati célok, jó néhánya valóban
progresszív: az intézethálózat
szervezeti rendje sokkal rugalmasabb lesz, folyamatosan képes
majd alkalmazkodni; keretintézeti,
gazdasági társasági (különösen a
közhasznú társasági), illetve nonprofit formációk jöhetnek létre; a
közalkalmazotti státusban foglalkoztatottak arányát a javaslat
csökkenteni szándékozik, a kutatói utánpótlásról fokozottan kíván
gondoskodni.
Nincs azonban kiforrott koncepció arra vonatkozóan, hogy a kutatóintézeti diszciplináris, illetve

tematikai struktúra a jövőben hogyan alakuljon. Továbbra sem
született kompromisszum a tudományterületi arányok kérdésében.
Továbbra is érdekellentét, elszigeteltség van a diszciplináris
szerveződések, szervezetek és az
interdiszciplináris kutatási programok és művelőik között. Veszélybe kerültek az empíria illetve műszerigényes kutatások az alulfinanszírozottság miatt. A többcsatornás finanszírozás következtében atomizálódtak a kutatási tematikák. Egyelőre csak halványan
körvonalazódtak a tudományterületeken belül, illetve "nemzeti" prioritások.
Kialakulatlanok még az Akadémia
funkcionális megújulásának irányai.
Alapgond, hogy nem forrott még ki
a kutatásfinanszírozás új többcsatornás — program-, illetve normatív működésfinanszírozási rendje.
Nincs határozott koncepció arra vonatkozóan, hogy mely intézetek lennének képesek profit vagy nonprofit
gazdasági társaság formájában
működni.
Az állami szabályozás oldaláról
az alábbi megfontolások mentén fogalmazhatóak meg a továbblépés
irányai:

1. Meg kell őrizni az akadémia
köztestületi jellegét, ezért el kell
érni, hogy a szervezetrendszer
teljes egészében kiszakadjon az
államigazgatásból, gazdálkodása
szabaddá váljon anélkül, hogy az
állami költségvetési támogatás
csökkenne.
2. A fenti logikába illik az az
alapelv illetve törekvés is, hogy az
akadémiai intézetek speciális státuszhoz, un. köztestületi intézeti
státuszhoz jussanak, illetve az
Akadémia teljes szabadságot kapjon abban, hogy saját intézményeit
milyen szervezeti formában működteti.
3. Cél az is, hogy az Akadémián belül a tudományos irányítás
és az adminisztratív irányítás még
tisztábban szétváljon, az előbbi a
tudományos osztályokra, utóbbi
pedig az akadémia vezetőségre
(elnök, fő titkár, alelnök, f ő titkárhelyettes, kuratóriumi elnökök)
háruljon.
A megoldások és reformirányok
tisztázását az akadémiai törvény
módosítását megelőző tudománypolitikai fehér könyv (elvek, célok
és eszközök) dokumentuma tartalmazza.

érthetően külön véleménye is volt.)
A munkáltatók képviseletében hozzá szóló oldalelnök szintén kifejezte örömét a kormányzati elismerésről, hiszen „már-már nemecseknek
érezték magukat" mondta. Tudomásul vették az első két bejelentést, a
harmadik témakörrel kapcsolatban
pedig kifejtette, hogy semmilyen
„rendszeridegen" megoldást nem
támogatnak.
A kormányoldalt képviselő munkaügyi államtitkár elmondta, hogy
tudomásul veszi az elhangzottakat,
s az „áprilisi megállapodás"' szerint
fognak eljárni.
Ezután a munkavállalók képviseletében mi mondtuk el a napirend
előtti hozzászólásunkat. Felvetettük,
hogy az üzemi balesetben elhunyt
munkavállalók hozzátartozóit olyan
változások érintik, amelyek százesztendős jogokat sértenek (természetesen a hozzátartozók hátrányára). Fölkértük a népjóléti miniszter,
hogy az ellentmondásos szabályozást vizsgálja felül, s a hátrányos
körülményeket számolja fel. A kérésünket a munkaügyi miniszter
jogosnak találta, a népjóléti minisztérium államtitkára pedig nem ide
tartozónak vélte, ennek ellenére
ígéretet tett a témakör ismételt újragondolására.
Ezek után már „csak" a napirendre tűzött témákat kellett megtárgyalnunk, amihez sietve hozzá is fogtunk. Kezdtük az Európai Szociális
Charta ratifikálásának megtárgyalásával. A kormányoldalt képviselő
munkaügyi államtitkár szerint e
nagy formátumú téma összefügg az
europai integrációs folyamatokkal.
A Karta aláírása már 1991-ben
megtörtént, ennek ellenére még is
csak most akarják ratifikáltatni.
A Charta 19 cikkelyt tartalmaz,
amelyek között vannak alapvetők és
fontosak. A ratifikáláshoz ezek közül minimum öt alapvető és öt
egyéb fontos cikkely elismerése
szükséges. Megjegyezte még: a
ratifikálas nem formalis, hanem lényegi kérdés, tehát csak azt szabad elismernünk, amit teljesíteni is
tudunk, mert ellenőrzik. Megtudtuk
továbbá, hogy a javaslat eddig még
nem szerepelt a kormány előtt, s
lehetőség volna az optimális minimumon túl esetleg további cikkelyek ratifikálására is.
A kormány képviselője után mi
kaptunk szót. Miután tisztáztunk
egy apróbb formai hibát a megkapott szövegben, szóvivőnk kifejtette, hogy nem kívánunk a részletekbe belemenni, miután egyhangúan
érdekeltek vagyunk a ratifikálásban.
Pozitívan értekelte, hogy az előzetes bizottsági viták alapján néhány

kérdés bekerült az előterjesztésbe,
majd megfontolásra ajánlott még
néhány pontot, amivel bővülhetne
az előterjesztés. Fontosnak tartotta, hogy az e témában tovább dolgozó tárcaközi bizottságban és albizottságokban az oldalak képviselői is szerepet kaphassanak, továbbá, hogy készüljön egy ütemterv,
ami kerüljön az Erdekegyeztető
Tanács elé.
A munkáltatók képviselője szintén nagy formátumú eseménynek
minősítette a Charta aláírását, ami
az Európához vezető lépcsősor
egyik grádicsa. Megjegyezte: a kormanynak tovább kell folytatnia a tárgyalásokat, amiben a szociális partnerek segíthetnek. Szerinte
rosszabbul hatna — a szankciók miatt —, ha valamit nem tudunk teljesíteni, mintha nem is ratifikálnánk.
Ezért nagyon meg kell gondolnunk,
hogy mikor mit írunk ala. A ratifikáció utáni további egyeztetést hozzánk hasonlóan fontosnak tartotta,
majd megjegyezte, hogy más
egyezményeknél nem szabadna
időben ennyire „elcsúszni", mint
most.
A kormányoldal szóvivője zárószavában elismeréssel szólt arról,
hogy az európai csatlakozással kapcsolatban teljes az egyetértés a
három oldal között. Kiemelte azt is,
hogy a csatlakozás magyar intézményei egyedülállóak, s a jövőben
is a már megkezdett gyakorlatot
kívánják folytatni.
A második napirend szorosan
összefüggött előzővel. Szintén egy
ILO- (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) egyezmény ratifikálásáról volt
szó. A foglalkoztatás alsó korhatárának meghatározása volt a napirend tárgya.
A kormányoldal szóvivője szerint,
az ILO hét javaslata közül hatot eddig már elfogadtunk, a hetediket
azért lehet „nyugodtan" elfogadásra ajánlani, mert a hazai szabályozás eddig is megfelelt az európai
ajánlásnak. A mi szóvivőnk szintén
azt emelte ki, hogy nálunk nem jellemző a tömeges gyermekmunka,
viszont egyetértünk az egyezmény
elfogadásával. A munkáltatók is
egyetértettek a ratifikálással, mivel
véleményük szerint összhangba
van az egyezmény a magyar gyakorlattal.
A munkaügyi ellenőrzésről szóló
törvény végrehajtásnak tapasztalataival foglalkozott a harmadik napirendi pont. Miután meghallgattuk a
kormányoldal elő terjesztését —
amely a legfrissebb statisztikai adatok ismertetésére és értékelésére
szorítkozott —, a nem tetszésünknek adtunk hangot. Szóvivőnk sze-

rint egy technikai beszámoló helyett — amelyből, annak ellenére,
hogy fontos információkat nyerhettünk — sokkal fontosabb lett
volna az eddigi tapasztalatok értékelése. Pontokba szedte, hogy
mit szerettünk volna hallani, majd
javasolta, hogy a későbbiekben
érdemi elemzés alapján folytassuk e kérdéskör megtárgyalását.
A munkáltatók, szintén kiemelve a kapott információk fontosságát, egyetértettek velünk a mélyebb elemzéssel és annak megtárgyalásával kapcsolatban. Ez
utóbbival később a kprmányoldal
is egyetértett, s így ET-hatarozat
lett.
Negyedik napirend az üzemi,
közalkalmazotti tanácsok választásával összefüggő kérdésekkel
foglalkozott. Az eredeti jogszabály
szerint ugyanis májusban kellett
volna a választásokat megtartani, de amikor ezt a törvényt az
Országgy ű lés elfogadta, akkor
senki sem figyelt arra, hogy az
időpont egybeesik a parlamenti
választások idejével. Az időpontok egybeesése több szempontból
sem lenne előnyös. Ezért oldalunk egyhangúan javasolta a választások időpontjanak novemberre történő áthelyezését. Korábban
azzal is egyetértettünk, hogy reprezentativitást csak úgy lehet számítani tisztességesen, ha az adatok összevethetők, azaz üzemi és
közalkalmazotti terület között
nincs eltérés, ehhez viszont szükséges az egységes nyilvántartás,
az egy helyen történő adatgyűjtés, es a közös adatbázisra épített egységes szemléletű értékelés. Erre — s ebben is egyetértettünk — a Munkaügyi Minisztérium
a legalkalmasabb, de hogy ezt
megtehesse, módosítani kellett a
vonatkozó törvényeket. Szerencsére a tárgyalópartnereink is így
látták ezeket, és elfogadtuk az
Munka törvénykönyve szükséges
módosításáról szóló javaslatot.
A kormányzati tárgyalócsoport
végezetül arról tájékoztatott bennünket, hogy a hatályos jogszabályok alapján a kollektív szerződések regisztrációjával kapcsolatos űrlapokat eljuttatták az érintett gazdálkodószervezetekhez,
és ismételten felhívták a figyelmet az adatszolgáltatásra.
Ezzel véget is ért az ülés, méghozzá még az ebéd kezdete előtt,
amelyet, már azzal a jóleső tudattal fogyaszthattunk el, hogy
nem kell visszamenni a terembe,
csak annak, aki bennhagyta a táskáját...
Q-ti
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Az MTA meghirdette

Az Akadémiaí törvényr ől

Akadémiai Érdekegyeztető Tanács
Bolyai János Kutatási Tudósítás
a február 17-i ülésr ől
Ösztöndíj
Március 31-ig lehet pályázatot benyújtani az újonnan létrehozott
ösztöndíjra. (A pályázati díj 6000 Ft.) Kétszázötven, 40 évnél fiatalabb, magyarországi felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben vagy egyéb tudományos kutatóhelyen magyarországi kutatási feladathoz kötődő kutatást végző kollégánk részesülhet havi
51 000 Ft-os ösztöndíjban, melyet 1-3 évre lehet kérni. A pályázatokat a kuratórium bírálja el, amelynek
elnöke:
Gergely János, az MTA rendes tagja (VIII. osztály)
tagjai:
Gáspár Zsolt, az MTA levelező tagja (VI. o.)
Hudecz Ferenc, a kémia tud. doktora (VII. o.)
Kovács Ferenc, az MTA rendes tagja (X. o.)
Papp László, az MTA levelező tagja (VIII. o.)
Pléh Csaba, a pszichológia tud. doktora (II. o.)
Poszler György, az MTA rendes tagja (I. o.)
Telegdy Gyula, az MTA rendes tagja (V. o.)
Tompa Kálmán, a fizikai tud. doktora (IX. o.)

Leonardo da Vinci Koordinációs Tanács
pályázati felhívása
Az Európai Unió Leonardo da Vinci szakképzési akcióprogramja az
Európai Unió tagállamai és a társult országok szakképzésének
fejlesztését szolgálja. A program célja a közös európai jövőre való
felkészítés a szakképzési rendszerek minőségének és innovációs
képességének javításával.
Palyázni lehet: 1998. március 31-ig. Cím: Nemzeti Szakképzési
Intezet Magyar Leonardo Iroda 1087 Budapest, Berzsenyi D. u.
6. Tel.: 210-1065, 303-6006 E-mail: leonardo@nive.hu

Felsőoktatásban és kutatóintézetekben

Pótlékrendszer
A kutatóintézetekben működő szakszervezetek egy évvel ezelőtt
levélben fordultak a Tudománypolitikai Kollégium (TPK) elnökéhez, Horn Gyulához, melyben kérték, hogy a kormány rendeletben biztosítsa, a kutatóintézetekben és a felsőoktatásban azonos
mérték ű pótlékrendszer kerüljön bevezetésre. Válasz jött, amelyben ígéretet kaptak a szakszervezetek, hogy indokolt kérésükkel
foglalkozni fog a TPK. Glatz elnök úr ugyancsak támogatásáról
biztosította a kezdeményezést. Azóta a felsőoktatásban további
pótlékrendszert vezettek be, amit természetesen örömmel üdvözlünk. Azt már nem, hogy a bérolló ilyenfajta további növelésével a kutatóintézetek lassú és biztos sorvadásra ítéltetnek, ha
nem történik változás.
A kutatóintézeti bérek javítására nem jelentene megoldást az a sokaknak „kedves ötlet" sem, ha a kutatóintézeti kollégákra nem vonatkozna a Kjt. bértáblája, mert ettől nem lenne több a bérkeret, de
minden igazgató szembesülne azzal, hogy ha bért akar emelni, akkor
valaki(k)től el kell venni.
Tekintsük át a felsőoktatási pótlékrendszer azon részeit, amelyek
összehasonlíthatók a kutatóintézeti pótlékrendszerrel, a pótlékalap
(13 500 Ft) százalékában.
A tudományos fokozattal rendelkező (PhD)
egyetemi adjunktus 50-100%
tud. munkatárs
100% +(0-50%)
főiskolai docens f 6750-13 500
13 500 +(0-6750)
főiskolai tanár
egyetemi docens
egyetemi tanár

1150-300%
őmunkatárs 100% +(50-200%)
f 20 250-40 500 tud. f
13.500 +(6750-27 000)
300-500`70
40 500-67 500

tud. tanácsadó és kutatóprofesszor
100% +(200-400%)
13500 +(27 000-54 000)

A felsőoktatásban a pótlék adandó, tehát az alsó határ mindenképpen jár, a kutatóintézetekben adható, ha van rá pénz és akarat. A
kutatóintézetekben minden tudományos fokozattal rendelkező tudományos munkakörbe besorolt kutatót az illetménypótlék 100%-a illeti
meg, e mellett (zárójelben) feltüntetett pótlék csupán adható.
Ez évben a felső oktatási intézményekben foglalkoztatott vezető
oktatók további központi pótlékban részesülhetnek, amelynek
mértéke
egyetemi tanár esetében
400% (54 000 Ft)
egyetemi docens, főiskolai tanár esetében
250% (20 250 Ft)
főiskolai docens esetében
100% (13 500 Ft)
Az MKM rendelet előírja, hogy milyen mértékű oktatói tevékenység
esetén jár a központi pótlék, melynek fedezetét a költségvetés biztosítja. A központi pótlék az egyetemi tanároknak ez év január 1-jétől,
a többieknek szeptember 1-jétől adható.
Korlátozások:
Vezető oktatók központi pótléka nem adható a Széchenyi professzori
ösztöndíj mellett.
Az elő írt feltételek megléte esetén az MTA rendes és levelező tagjai 40 500 Ft-tal, az MTA Doktora címmel rendelkező egyetemi tanár,
egyetemi docens és fő iskolai tanár 13 500 Ft-tal kap kevesebbet,
mint cím (és hozzá járó tiszteletdíj) nélküli kollégái.

Az Akadémiai Érdekegyeztető Tanács 1998. február 17-én tartott
plenáris ülésének egyetlen napirendi pontja volt, az Akadémiáról
szóló törvényhez benyújtott módosító javaslat.

A módosító javaslat parlamenti
bizottsági tárgyalásakor találkozott Glatz Ferenc elnök azzal az
igénnyel, hogy az Akadémián létező érdekegyeztető fórum terepe lehet a munkaadók, munkavállalók és az Akadémia vezetőinek véleménycseréjére. Miután az Országgyű lés oktatási
és a kulturális bizottsága is általános vitára alkalmasnak tartotta a módosítást, várható volt,
hogy rövid időn belül az Országgy ű lés elé kerül a törvény módosítása. A házszabály szerint
az általános vita lezárásáig van
lehetőség arra, hogy a képvisel ők beadják egyéni módosító
indítványaikat. A munkavállalói
oldal arra törekedett, hogy olyan
módosító indítványokat lehessen eljuttatni a parlamenti képviselőknek, amelyek az intézetigazgatók véleménye szerint is
hasznos az intézeteknek és
egyúttal elfogadható az Akadémia számára is. Az AÉT ülésén
a szokásostól eltérőn részt vett
az Akadémia elnöke és főtitkára, valamint Harmathy Attila alelnök is, így Náray-Szabó Gábor főtitkárhelyettessel ketten
képviselték a módosítást készítő bizottságot. (A bizottság többi tagja Király Zoltán, Lipták
András és Sárközy Tamás.)
Glatz Ferenc elnök bevezetőjében elmondta, hogy a törvény
módosítását a kincstári szabályok bevezetése, valamint az
államháztartásról szóló törvény
szabályainak többszöri megváltoztatása teszi szükségessé, valamint az, hogy az Akadémia
köztestületi jellegéből származó
feladatok gyakorlásának és az
intézethálózat m ű ködésének
összhangban kell lennie.
Bejelentette, hogy felkérésére az
AKT, az AKVT és a kutatói fórum
közösen készítenek elő terjesztést
az MTA Alapszabályának módosítására.
A munkavállalói oldal (AOKDSZ,

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

TDDSZ, TUDOSZ) egyeztetet
véleménye a következő volt:
1. Az Akadémia számára az
egyik legfontosabb költségvetési
garanciális szabály, hogy „a költségvetésben önálló fejezet", ennek
javasolt törlése bizonytalanságot
eredményez, az eredeti szöveg
megtartását javasolják.
2. A tervezet szerint az Akadémia köztestületének ügyintéző
szerve a vezető ség, amelynek
elnöke az Akadémia elnöke, tagjai az alelnökök, főtitkár és főtitkárhelyettes. Három tanácskozási
jogú tagja is lenne. A szakszervezetek javasolják, hogy a vezetőség szavazati jogú tagja legyen a
három tudományterület AKT képviselője.
3. Indokoltnak tarják az AKT
jelenlegi jogosultságainak fenntartását, mint a kutatóintézeti önigazgatás fontos elemét.
Javasolták, hogy azokat a változtatásokat, melyek mindhárom
oldal számára elfogadhatóak, közös javaslatként jutassák el az illetékes parlamenti bizottsághoz.
Ezután vita bontakozott ki arról,
hogy vajon nem szigorúan vett

munkajogi kérdésekkel foglalkozhat-e az AÉT, valamint arról, hogy
milyen céllal jött létre a tárgyalás.
Az AKVT képviseletében jelenlévő igazgatók - mint kiderült - nem
rendelkezhettek egységes véleménnyel, hiszen nem mindegyikük
kapta meg a benyújtott törvénymódosítást.
A munkáltatói oldal képviselői
részérő l elhangzottak a következők voltak:
- a munkavállalók által szorgalmazott kérdések alapszabályban
megoldhatók,
- az intézeti vezetőknek volt alkalma a módosítás szövegét véleményezni,
- az intézeti vezetők az AKT és
a Kutatói Fórum csatornáján véleményt tudtak nyilvánítani, ezek
alapján konkrét módosító indítványok születtek.
Az akadémiai tárgyalócsoport
ügyviv ője kifejtette, hogy a napirend konzultáció, és a tárgyalócsoportnak nincs felhatalmazása
megállapodás megkötésére.
Harmathy Attila alelnök a vita
lezárásaként elmondta, hogy a
tárgyalócsoportnak írásban meg
kellene fogalmaznia, hogy milyen
kifogásaik vannak, és milyen megoldásokat szeretnének elérni az
akadémiai törvény és az új alapszabály összeállítása során.

A Kutatói fórum határozata
1. A Kutatói Fórum elfogadja az előterjesztett működési szabályzatot, és javasolja, hogy az MTA Alapszabályát és Ügyrendjét ennek
megfelelően módosítsák. A működési szabályzatot az MTA főtitkárának nyújtja be, azzal a kéréssel, hogy továbbítsa azt a megfelelő
fórumokhoz.
2. A Kutatói Fórum szükségesnek tartja az MTA-ról szóló 1994. évi
XL. törvény módosítását, de nem ért egyet az Országgyűléshez a
Kormány által benyújtott törvénymódosítási javaslatnak a kutatóhálózatra vonatkozó részével, mivel az nem alkalmas az MTA Kutatóhelyek működési keretének és gazdálkodási formáinak szabályozására,
valamint azért, mert a javaslat kellő előkészítés nélkül került az Országgyű lés elé.
3. A Kutatói Fórum kijelenti, hogy egy új MTA törvénymódosítási
javaslat előkészítésében részt vállal, és felhatalmazza az ügyvivőket,
hogy a módosításokat a fórum által jóváhagyott alapelvek szerint dolgozzák ki.
4. A Kutatói Fórum 1-3. pontban foglaltak állásfoglalásait nyilvánosságra hozza.
Budapest, 1998. február 12.
MTA Kutatói Fórum
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