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Az oktatás és kutatás helyzete
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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Legyen az MTA az alaptudományok bölcsője!

„Szeretném megerősíteni
a kutatóhálózatot"
Beszélgetés Kroó Norbert fizikussal, az Akadémia főtitkárával
— Amikor II. Erzsébet hozzánk
látogatott és felsorakoztak az őt köszönt ők, a külső megfigyel ő azt láthatta, hogy a királynő megáll Kroó
Norbertnél. Ón mond valamit őfelségének, ezután hosszan és kellemesen elbeszélgetnek. Mi volt az a
közös téma, ami olyan érdekesnek
bizonyult, hogy felrúgta a protokollt?
— Valóban így volt. Honnan tudja?
— Maradjon az én titkom. Az öné
mi volt?
— A királynőnek Kosáry Domokos,
az Akadémia akkori elnöke mutatott
be mint egy akadémiai intézet vezetőjét, akadémikust, aki mellesleg az
Európai Fizikai Társulat soros elnöke. A királynő megkérdezte, hogy
egész Európa szervezetünkhöz tartozik-e. Igen — válaszoltam —, olyannyira, hogy ebben a minőségemben felséged húszezer alattvalójának is a főnöke vagyok. Tetszett neki
a válasz, megállt, és sok minden
más iránt is érdeklődni kezdett. (...)
— Ön közismerten kutatóintézetpárti...
—Nem tagadom, az vagyok.
— Gondolom, nem volt nyugodt,
amikor azt látta, hogy az egyébként
üdvözölt változások miként sodorják el az ipari kutatóintézeteinket s
majdnem az akadémiai kutatóintézeti hálózatot is. A KFKI ma árnyéka egykori önmagának, aki tehette,
külföldre — nem Dubnába — ment
dolgozni. Ma mi a helyzet, megnyugodhatnak kutatóintézeteink „végvári vitézei"?
—Azt hiszem, igen. Remélem, a
nehezén már túl vagyunk. Kutatóhá-

lózatunkat nem fenyegeti veszély.
Most a fejekben kell rendet tenni. A
magyar tudománypolitika óriási hibát
követett el, amikor szétválasztotta a
kutatást és az oktatást. Ennél csak
az lett volna nagyobb bűn, ha erőszakkal újra összetereli. A szétvár
lasztás oda vezetett, hogy egyetemeinken a kutatómunka már nem
adta a teljesítmény-értékelés részét,
elsekélyesedett. Pedig színvonalas
kutatótevékenység
nélkül elképzelhetetlen a színvonalas oktatás. Ha
nem lettem volna
szilárdan meggyőződve arról, hogy
pozitív törekvés a
kutatást az egyetemeken megerősíteni, nem vállaltam
volna szerepet az
Oktatási Minisztériumban.
Az egyetemeken
elsősorban olyan
kutatást kell végezni, amit egy professzor néhány tanítványával, diákjával együtt belátható időn belül, kéthárom év alatt befejezhet. Nagyobb
programokat, összetettebb, interdiszciplináris feladatokat, melyekhez drága eszközök, bonyolult nagyberendezések kellenek, nem érdemes
egyetemekre telepíteni. Azokhoz a
profi módon megszervezett kutatóintézetek kellenek. Max Plancknak legalább akkora érdeme volt, hogy meggyőzte Vilmos császárt a főhivatású

A csapos közbeszól
Mi készteti közbeszólásra? Ha a
közbekotyogástól, mint emberi
gyengeségtől eltekintünk, akad két,
komoly indoka: a tapasztalat és az
érdek. Saját tapasztalata valamiről,
amivel foglalkozik, amit gyakorlatból ismer, de úgy látja, hogy nem
sok esélye van arra, hogy ezt az
ismeretet megossza, még kevesebb
arra, hogy érvényesítse. Az érdek
egyszerűbb dolog, van mindenkinek, bár fontos kiterjesztése a fogalomnak, ha feltételezzük, hogy a
közbeszóló saját érdekeit annak a
bizonyos dolognak az érdekeivel
összekötve, együtt próbálja képviselni. Térjünk a tárgyra!
Az elmúlt tíz év a magyar könyvkiadás aranykora volt. Ez akkor is igaz,
ha az átalakulás és pénztelenség
együttes hatásaként folyamatos, elhúzódó működési válság közben futottuk ezt a szintidőt. Tagadhatatlan,
hogy korábbi értékek mentek veszendőbe, sebek értek okkal és ok nélkül.
Létrejött az új kiadók gazdag, munkamegosztáson alapuló struktúrája, kialakultak az egyes területek vezető
mű helyei, van szakmai hierarchia. A
magyar könyvkiadás nagy léptekkel
hozta be sok évtizedes elmaradását,
tartja szinten magát, és a világgal folytatott szellemi csere frissessége, hatékonysága korábban elképzelhetetlen szinten áll. (Tudom, felhúzott szemöldök, ellenpéldák sora, mégsem vonom vissza a hetyke állítást!)
Másként áll a helyzet, ha a kiadott
könyvek kereskedelmére gondolunk. Az értékesítés egész rendszere lassabban alakult át. Nem

könny ű folyamat, amíg a „terjesztésből" kereskedés lesz. Talán nem
is fejeződött be a folyamat.
Ez az a pont, ahol a csapos hegyezi a fülét, hallgatózik, rágja a
körmét, aztán beleszól. Arról van
ugyanis szó, amit csinál. Nagyon
nem mindegy, hogy eladják-e a feje
fölül a boltot, ki lesz az új tulaj, és
mit akar majd ott csinálni?
Az egész eddigi, hosszadalmas
bevezető oda akar kilyukadni, hogy
a magyar tudományos könyvkiadás
— miközben maga szépen fejlődik —
elvesztette korábbi „könyvterjesztői"
hátterét és eközben még nem alakult
ki az új, kereskedelmi rendszer. Ez
nem azt jelenti, hogy ne lehetne kapni tudományos könyveket. Adnának
is nekem a kollégák, ha ezt állítanám!
De a realitások, vagyis az életben
maradáshoz szükséges kereskedelmi-pénzügyi hatékonyság vegyes profilok kialakulását eredményezte. Vannak jó boltok, híres boltok, de kevés
a tiszta profilú bolt. Bizonyos területeken nem rossz a helyzet — orvosi,
jogi-közgazdasági, mezőgazdasági
szakkönyvek —, de a humán tudományokra már igaz az előbbi állítás.
Sokfelé kaphatók jó kiadók jó könyvei, de sehol se teljes a kínálat, bizonyos műfajok, kiadványtípusok el
sem jutnak a boltokba. Gondoljunk a
tudományos műhelyek által kiadott
könyvekre, periodikákra.
A vidéki megjelenésű művek esetében nyugodtan használhatjuk a
„pi"-t, negatív szorzóként.
Az akadémiai könyvesbolt hálózat a közelmúltban eliminálódott,

kutatóintézetek szükségességéről,
mint az, hogy megalapozta a kvantumelméletet. Főtitkárrá választásomkor többek közt leírtam, mi még
nem tartunk ott, hogy ne lenne fontos feladat a kutatóintézetek funkcionális közelítése az egyetemi kutatásokhoz. Lehetőséget kell teremteni
arra, hogy az egyetemi oktatók használhassák a nagyobb kutatóintézeteinkben professzionális szakértelemmel üzemeltetett
berendezéseket,
ugyanakkor az is
fontos, hogy ott
dolgozó kutatóink
elérjék a diákokat,
megtalálják az
utánpótlást. Fiatal
erők, friss tehetségek nélkül elképzelhetetlen a jövő.
Magyarországon ma is létezik
jó kutatóhálózat,
mely átélte a viharokat. Ennek az
adottságnak megőrzése óriási eredmény. Sajnálom az ipari kutatóintézeteinket, kár, hogy már nincsenek.
Igaz, abban a formában, ahogy működtek, ma nem létezhetnének. Tudomásul kell vennünk, hogy minden
szerkezetalakítás vérveszteséggel
jár. Így van ez a tudományban is.
— Kutatóintézeteinkben dolgozók
létszáma az elmúlt években folyamatosan csökkent. Megállítható ez
a folyamat?
(folytatás a 4. oldalon)
gazdát cserélt, az utolsó bástyának
tartott Magiszter bezárva, jegelt állapotban várja a feltámadást. A
kérdéskör fontosságát megerősíti a
felsőoktatás általános reformjának
részeként ugrásszerűen megnőtt
tankönyv- és szakkönyvkiadás. Ez
a könyvtípus egyaránt használatos
az oktatásban, és tárgya a normál
könyvesbolti kereskedésnek. Ez a
párhuzamosság örvendetesen tágítja a tudományos könyvek hatókörét, elérhetőségét, de kereskedelmi
súlyát, eredményességét is.
Lehet, hogy országosan, a piac
méreteit figyelembe véve, csak egykét komoly, jól felismerhető profillal
rendelkező szakboltra lenne szükség, amelyek képesek lennének a
kiadói és vásárlói igények folyamatos és sokszínű kiszolgálására és
ösztönzően hatnának a kereskedelmi hálózat többi tagjára is. Hisz az
egyedi, eseti, speciális igényeket
volna hová irányítani.
Egy könyvesbolt létrehozása —
helyiség, személyzet, berendezés,
készlet, működési kiadások, főleg az
első időszakban — nem olcsó mulatság. Nem ám! — sóhajt a csapos, és
merengve saját zsebére gondol.
De ha az érintett területek intézményeire, döntésképes vezetőire
függesztjük tekintetünk, akkor nem
is tűnik megoldhatatlannak a feladat.
Fontos, hogy a csapot igazi csapos kezelje, ne valami mű-„tschaposch", aki igazából fontos ember
akar lenni, vagy milliomos, vagy
mind a kettő — szól közbe ebben a
cikkben utoljára a csapos.
Orbán György
Könyvkereskedő

Memorandum
A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete
(TUDOSZ) Titkárok Tanácsa június 16-án megbeszélést folytatott az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága (OTB)
Oktatási Tudományos és Innovációs Albizottságának elnökével, dr. Sáringer Gyula akadémikussal, és Révész Máriusszal, a
Fidesz OTB tagjával. Áttekintették a kutatóintézeti dolgozók
bérhelyzete, valamint a magyar tudományos kutatás és oktatás
legaktuálisabb és halasztást nem tűrő kérdéseit. Az alábbiakban a Szószóló is nyilvánosságra hozza a tanácskozás nyomán
közzé tett „Memorandumot".
A kutatóintézeti bérekrő l
A kutatóintézeti bérek tekintetében megállapítást nyert, hogy a versenyszférában és a közszférában hasonló munkát végzők bére között
világszerte megfigyelhető különbségek mellett, az utóbbi időkben indokolatlan és egészségtelen különbségek alakultak ki
—a közszférán belül a kutatóintézeti és felsőoktatási bérek között, sőt
még a
—a felsőoktatáson belül is az oktatói, kutatói, és támogatott kutatóhelyi
bérek között,
—a kutatóintézeték és a kutatók rovására. Mindezek eredményképpen
a kutatóintézeti átlagbér 40 százalékkal marad el a felsőoktatás
mögött, reálértéke pedig a pártállami 1989-es szint 80,6 százalékát
teszi ki. Ez a helyzet:
—nem teszi lehetővé a családok megélhetését azon a szolid, kiegyensúlyozott szinten, ami szükséges a kutatói hivatás gyakorlásához, és
—tömegesen kényszeríti a munkatársakat a családalapítás vagy a
családfenntartás érdekében pályaelhagyásra, vagy kivándorlásra.
A tudományos kutatás magyarországi helyzetéről
A tudományos kutatás magyarországi helyzetével kapcsolatban megállapítható, hogy az utóbbi 15-20 évben az ország kutató-fejlesztő kapacitása jelentősen csökkent.
—A minisztériumok és egyéb főhatóságok felügyelete alá tartozó kutatóintézetek vagy felszámolásra vagy drasztikus leépítésre kerültek,
—nem valósult meg a vállalatok (például adóleírással történő) ösztönzése a hazai kutatás-fejlesztési kapacitás igénybevételére,
—az akadémiai kutatóintézetekben a sorozatos költségelvonás okozta
leépülés után a konszolidáció is csak létszámcsökkenést hozott, a
konszolidált létszám kutatói infrastruktúrájának beígért támogatása
(műszerfelújítás, beruházás, korszerűsítés) ígéret maradt,
—a pályázatokon elnyerhető támogatások nagyságrenddel kisebbek a
kutatások valós igényeinél, ezért az intézetek tartalékainak felélése
folyik.
Ugyanakkor a független nemzeti kutatóműhelyek, vizsgálólaboratóriumok iránt az igény változatlan, ha nem növekszik. Az ország ugyanis
nem lehet védtelen például
— környezeti katasztrófák és egyéb szükséghelyzetek,
—kiélezett versenytárgyalások elbírálása,
—fejlett technológiák honosítása vagy
—stratégiai kérdések megfogalmazása idején.
A magyar tudományosság presztízséről
A magyar tudományosság presztízsének tekintetében meg kell állapítani, hogy több évtizedes romlás tanúi lehetünk, mely még koránt sem
ért véget, de már most is azzal fenyeget, hogy önfenntartóvá válva tönkreteszi azt, amit eleink évszázados munkája hagyott ránk.
Az alacsony bérek, az intézetek és kutatók létbizonytalansága, a kutatás alulfinanszírozottsága ugyanis oda vezetett, hogy a felvételi statisztikák szerint néhány divatszakmán kívül a hazai kutatás iránti érdeklődés csökken, a színvonal romlik, az évszázadon át adottnak tekinthető
színvonalas kutatói utánpótlás veszélybe került.
A tudomány presztízsvesztését megakadályozandó fontos lenne a meglevő szürkeállomány optimális kihasználása. Ennek ellentmond, hogy a
tudomány művelésének Eötvös Loránd által definiált három színterét,
úgy mint az intézeti, egyetemi és múzeumi szférát (melyhez az utóbbi _
évtizedekben a tömegkommunikációs ismeretterjesztés társult), vagyis a
tudományos eredmények kutatásában, oktatásában és demonstrálásában dolgozókat az elmúlt évtizedekben nemcsak hogy megosztották, de
időről időre egymás ellen ki is játszották.
(folytatása 2. oldalon)

Együttm űködési megállapodás

Könyvvásárlási kedvezmény
A megállapodás létrejött a Balassi Kiadó (1023 Budapest,
Margit utca 1.) és a Tudományos és Innovációs Dolgozók
Szakszervezete (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) között.
Az együttműködési megállapodás értelmében a TUDOSZ tagjai
a Balassi Kiadó olvasókörének
tagjaivá válnak, és így a kör tagjaként a kiadó kiadványaiból 20%
(postán történő kézbesítés esetén
10%) árkedvezményre jogosultak.

szeres tájékoztatást ad a kiadó
újdonságairól.

A kiadó vállalja, hogy az olvasóköri tagoknak küldendő kiadványaikat, melyek alapján a könyvek
megrendelhetők, az évente aktualizált lista alapján az alapszerveA TUDOSZ vállalja, hogy tag- zeteknek 5 példányban postázza.
jai hozzájárulásával nevüket és
alapszervezetük címét a kiadó Budapest, 1999. szeptember
rendelkezésére bocsátja, valaBalassi Kiadó
TUDOSZ
mint hogy a Szószólóban rend-
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„Nem tudjátok megjósolni a jöv őt, de képesek vagytok feltalálni azt!"

Tízéves a Gábor Dénes-díj

1999. SZEPTEMBER
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
1999. június 10-i ülésének

(AKT 4/99.) állásfoglalásai

Bensőséges megemlékezés színhelye volt 1999. és tartja fenn azóta is a „Gábor Dénes díjat", és
Napirend:
június 8-án a Magyar Szabadalmi Hivatal konfe- a „Nemzetközi Gábor Dénes díjat". 1989-ben
1. Fiatal kutatói álláshelyek elosztási elvei, beszámoló a korábban
renciaterme: Gábor Dénes emlékének tisztel- három, 1990-től 1998-ig évente 7 - 7, összesen alkalmazottakkal kapcsolatos tapasztalatokról.
gett az az emlékülés, amit a „NOVOFER Alapít- 66 alkotó nyerte el a „Gábor Dénes díjat". A
2. Tájékoztató kutatóintézeti igazgatói pályázatok kiírásáról, a megbívány a Mű szaki - Szellemi Alkotásért" kurató- „Nemzetközi Gábor Dénes díj" három évente zási eljárásrend megtárgyalása.
3. Egyebek:
riuma és a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) kerül odaítélésre: 1993-ban és 1996-ban 2 - 2
- Névváltoztatási kérelem megvitatása
rendezett. Ez az alapítvány hozta létre1989-ben pályázat bizonyult érdemesnek a díjra.
- Az AKT II. fél évi munkatervének áttekintése.
Ha áttekintjük az elmúlt tíz évben MSZH elnöke, dr. Bihari István, az nius 5-én ünnepelnek. A centenáridíjazottak listáját, akkor azt találjuk, Országos Műszaki Fejlesztési Bi- um alkalmából fogják átadni harAKT 4/1/99. (VI. 10.) állásfoglalás:
hogy a 70 kitüntetett szakember nem zottság Tanácsának elnöke, Jamrik madízben a „Nemzetközi Gábor DéAz AKT megtárgyalta a fiatal kutatói álláshelyek elosztási elveit és
csak a műszakiak közül került ki, ha- Péter, a díjat alapító NOVOFER nes-díjakat". Ugyancsak a cente- véleményt mondott az írásban előterjesztett „Tájékoztató" alapján az 1996nem a szellemi alkotó tevékenység Alapítvány képviselője, dr. Greguss nárium alkalmából hirdette ki a
meghirdetett pályázatok eredményességérő l és tapasztalatairól. Az
legszélesebb skáláját reprezentál- Pál professzor, a „Nemzetközi Gá- Magyar Szabadalmi Hivatal pályá- ban
nyomán az AKT az alábbi döntéseket hozta:
eszmecsere
különták. A mérnöki tudományok
bor Dénes-díj" kuratóriumának elnö- zati felhívását új műszaki alkotások,
elfogadta.
Tájékoztatót
A
a)
böző képviselői mellett biológus, ke, dr. Gordos Géza professzor, a kutatási, feltalálói eredmények elisb) Az 1999-ben záródó pályázatokról az érintett kutatóhelyeket név
mez őgazdász, matematikus, fizikus, Gábor Dénes-díjasok klubjának el- merésére. (Az MSZH három, egyenorvos és jogász egyaránt megtalál- nöke, Pápics József Gábor Dénes- ként 500 000 Ft érték ű díjat ado- szerinti mélységben el kell számoltatni.
c) Az 1999-ben meghirdetésre kerülő 100 álláshelyet a tudományterüleható. Szembet űn ő bizonyítéka van
díjas, dr. Szipőcs Róbert Nemzet- mányoz, a pályázatot előzetesen re- tek között a kutatói létszám arányában kell felosztani az alábbiak szerint:
annak is, hogy a kuratórium az inés Marosi gisztráltatni kell 1999. szeptember
Élettudományok 23 fő
novatív alkotás eredményeit tartja közi Gábor Dénes-díjas
eredmé- 30-ig, a leadási határid ő pedig
Az
tag.
kuratóriumi
György
Matematika és Természettudományok 50 fő
szem el őtt els ősorban: a díjazottak
között az akadémikus egyetemi ta- nyek méltatása mellett természete- 2000. március 31. A pályázati felhíTársadalomtudományok 27 fő
nártól az egyetemi diplomásokon át sen hangot adtak a gondoknak is. vás részletesen az interneten is old) Az illetmények a H, Kjt-besorolás alapján kerülnek megállapításra
a technikusig és a szakmunkásig Ezek közül talán a legégetőbb az, vasható: FIZINFO, V99#130 szám, (39,5 eFT + 1 pótlék + járulékok). Ez 5 millió Ft tartalék képzését teszi
minden képzettségi szint megjelenik. hogy nincs széles nyilvánossága a 1999. 06. 24.)
lehetővé.
A közös kritérium minden esetben tudományos és innovációs eredmée) Az AKT bizottságot kér fel Meskó Attila vezetésével, a kuratóriumok
alkalcentenárium
a
méa
Befejezésül
a legszélesebb értelemben vett in- nyeknek, nincs visszhangjuk
egy-egy képviselőjének részvételével, hogy javaslatot tegyen a fiatal
novációs eredmény felmutatása, le- diában. Márpedig így növekedhet- mából alakult Gábor Dénes Emlék- kutatók 1999-ben lezáruló munkájáról szóló beszámolók ellenőrzésének
gyen az akár alaptudományi jelleg ű, ne az innováció megbecsültsége, bizottság felhívásából idézünk. Gá- módjáról és tekintse át, hogy az 1999-ben meghirdetett pályázati állásalkalmazott tudományos fejlesztési ez ösztönözné a nagyobb arányú bor Dénest utolsó éveiben új ér- helyek elosztása arányosan történt-e.
munka, iparjogvédelmi vagy innová- innovációt, amire pedig oly nagy dekl ődés köti le: az ipari civilizációs menedzselési tevékenység.
AKT 4/2/99. (VI. 10.) állásfoglalás:
szüksége van a hazai kis- és kö- ció jöv ője. Ellentmondást lát a technika fejl ődése és a társadalmi inzépvállalkozásoknak.
Az AKT megtárgyalta az 1999-ben lejáró kutatóintézeti igazgatói megtézmények között, ezért szerinte el- bízatások ügyét, az új pályázatok kiírását.
A „Gábor Dénes-díj" filozófiája
A NOVOFER Alapítvány minden- sőrend ű prioritást kell adni a tártehát az innováció elismerése, küAz AKT egyetértett azzal, hogy
lönös tekintettel a tudományok ha- esetre a jöv őben is a fenti célkit ű- sadalmi innováció kérdéseinek.
a) a megbízás időtartama az első pályázóknál 3 év, a tovább szolgátárterületein elért eredményekre, to- zésekre koncentrálja erőfeszítéseit, Mai helyzetünkben is igaz híres lóknál 5 év legyen, amely alól az AKT elnöke kivételt tehet, sikeres
vábbá a találmányokban és szaba- együttm űködve a hazai innovációs mondása: Nem tudjátok megjósol- pályázat esetén 10 éven belül többször ismételhető a megbízás,
dalmakban is rögzített műszaki és tevékenység legkiválóbb személyi- ni a jövőt, de képesek vagytok felb) az eljárás az eddigi irányelvek szerint történjen,
szellemi alkotásokra. Ezek fontos- ségeivel és szervezeteivel. Jó al- találni azt!
c) az AKT döntésének előkészítése céljából tudományterületenként 1ságát hangsúlyozták az emlékülés kalom erre Gábor Dénes születésé1 bizottság alakuljon, amely összegzi a különböző fórumok véleményét
Bürger Gábor és javaslatot tesz a Tanács részére.
szónokai is: dr. Bendzsöl Miklós, az nek 100. évfordulója, amit 2000. júAKT 4/3/99. (VI. 10.) állásfoglalás:
Egyebek.
a) az AKT egyhangú szavazással egyetértett azzal, hogy a nagy múltú
Csillagászati Kutatóintézet alapítója nevét felvegye és új elnevezése: a
Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
Kutatóintézete legyen,
b) Szegő Károly lemondása után az AKT az Akadémia képviseletében
akadémiaz
lehetővé
tenném
nem
Béla akadémikus delegálását javasolja a FEFA bizottságba,
Nagy
kusoknak, hogy az akadémikusi
Kiss Dezs ő akadémikus nyílt levele
c) az AKT tagjai a testület II. fél évi munkatervéhez írásbeli javaslatapótlékot és a Széchenyi-ösztöndíikat június végéig megküldik a szakterületileg illetékes AKT-titkárnak.
jat is egyidejűleg megkapják.
Szeretném azon kartársak figyelmét felhívni, akik mind a két forrásból merítenek, hogy többen sokkal
„Úgy vélem, hogy akadémikusok számára a Széche- nagyobb tisztelettel néznének rájuk,
(folytatás az 1. oldalról)
ha tartózkodnának attól, hogy az
nyi-ösztöndíj megadása etikailag nem helyes."
meg magának,
engedheti
nem
házánk
korában
education"
„life-long
A
akadémiai különjuttatás mellett még
dolgozók
A Széchenyi-ösztöndíj bevezeté- porthoz tartoznak, akik havonta jelen- Széchenyi-ösztöndíjat is felvegye- hogy az intézetekben, felsőoktatásban és ismeretterjesztésben
(bér,
problémák
materiális
a
ezért
területükre,
szűk
zárva
legyenek
be
tisztább,
sokkal
se igen fontos eseményt jelent a tős összeget kapnak kiegészítésként nek. Ez szerintem
hazai felsőoktatásban és a tudomá- a fizetésükhöz. Ez az összeg termé- tisztességesebb dolog volna. Termé- kutatásfinanszírozás) megoldása mellett a megfogyatkozott kutatóértelnyos kutatásban. Azok, akik pályá- szetesen jóval kisebb, mint amit a szetesen mindenki szeretné anyagi miség számára meg kell teremteni a három szféra átjárhatóságát, megszabályzókat, elzattal elnyerték ezt az ösztöndíjat, szerencsésebb országokban egy lehetőségeit növelni, és bár az aka- szüntetve a mesterséges ellenérdekeltséget generáló
és amiben a
ahol
dolgozhasson,
azt
és
ott
mindenki
hogy
ezáltal,
érve
legjobban
a
nem
de
jól,
démikusok
kutató
jó
nélküli)
4 évre mentesülnek az anyagi gon- (akadémikusság
doktól, hiszen a minimumbérnek a megkap, de mindenesetre hazai vi- fizetettek közé tartoznak (össze sem legnagyobb szükség van rá.
nyolcszorosát kapják erre az időre, szonylatban lényegesen kiemeli őket lehet hasonlítani lehetőségeinket
kiegészítésül a normál fizetésükhöz. a rosszul fizetettek tengeréből. Ez ter- például a bankárok sokkal nagyobb A legsürgő sebb tennivalók
Ez nagyon ráfért az értelmiségnek mészetesen felvet problémákat: hogy jövedelmével), de az értelmiség elitTeljes egyetértés alakult ki e problémák megoldásának szükségesséerre a rétegére. (Természetesen rá- sajnálatos módon nem tudjuk általá- jéhez tartozó akadémikusok szigoférne valamennyi értelmiségi munka- ban rendezni valamennyi jó és sike- rúbb etikai normájához az én meg- gérő l, melyhez kölcsönösen segítséget ajánlottak föl. Megegyeztek, hogy
lista formájában is megfogalmazzák a legsürgő sebb problémákat: Eszetársra és meg sok mindenki másra res kutató helyzetét, csak kivételként ítélésem szerint ez nem illik.
rint fontosnak tartják, hogy
Magyarországon.) Ha tudomásul tudunk egy szűkebb rétegnek, jelen
(Kiss Dezső akadémikus szívesen 1. szűnjön meg a kutatóintézeti és felsőoktatási dolgozók közötti megvesszük, hogy a jövedelmi viszonyok esetben az akadémikusoknak némi
alapozatlan és elfogadhatatlan bérkülönbség,
átlaga igen alacsony hazánkban, de kiegészítést adni, de azért mégis a vette, hogy fenti véleménye a Szó2. kerüljön kimunkálásra az egységes kutatóintézeti-fels őoktatási bérkülönösen az értelmiség és azon többiekhez képest ez lényeges se- szólóban megjelenjen.)
rendszer,
belül is a pedagógusok, egészség- gítséget jelent. Valahogy nekem nem
3. valósuljon meg a dologi és bérköltségek beígért költségvetési finanügyiek és kutatók körében, akkor tűnik elfogadhatónak, hogy e mellett
Ingyenes adótanácsadást
szírozása
csak örülni lehet annak, hogy ha nem több akadémikus társam megpályázés jogsegélyszolgálatot
4. szű njön meg végre az évtizedes létszámcsökkentés gyakorlata,
is sikerült egyetlen határozattal anya- ta és meg is kapta a Széchenyi-ösztart a TUDOSZ-irodában
5. az összes magyarországi költségvetési kutatóintézetnek legyen
gilag valamennyi kutatót és oktatót töndíjat, ami most már lényegesen elegyetlen „kormányzati gazdája",
(XIII., Victor Hugo u.
anyagilag tehermentesíteni, a Szé- torzítja a jövedelmi viszonyokat azok
6. szű njenek meg a kutatók és oktatók mobilitását gátló helyi szabályzók.
chenyi-ösztöndíj nagyságú összeg javára, akik akadémikusok és Szé18-22., fsz. 17.)
7. az állam preferálja a költségvetési kutatóhelyeket,
rendszeres megadásával legalább chenyi-ösztöndíjasok is.
minden szerdán
8. az adójogszabályok jelentősen ösztönözzék a vállalatok kutatásfiTudva, hogy ezt a jog nem tiltja,
néhányat (tételezzük fel, hogy a leg16 és 19 óra között
nanszírozási hajlandóságát,
jobbakat, legaktívabbakat, legkreatí- úgy érzem, hogy ez a dupla pénzdr. Komjáthy Miklós
9. legyen lehetőség a közgyű jtemények kedvezményes látogatására,
vabbakat) egyenlőre - sajnálatos ügyi kiemelés sokunk lelkiismereés a szakkönyvvásárlás adóból történő leírására,
módon csak kivételként - ilyen mó- tével nehezen összeférhető és etikátlan. Ezzel is lehet természetesen
10. a doktori ösztöndíj időtartama a kísérletes tudományok esetében 5
don „helyzetbe lehetett hozni".
évre legyen kiterjeszthető.
Amiért tollat ragadtam, az nem csak vitatkozni, a különböző akadémiai
A TUDOSZ telefonszámai:
***
az e fölötti örömöm kifejezése, ha- osztályokban úgy tudom különböző
közvetlen + fax és
Módszertanilag a fenti problémák megoldásának első fázisában az érinnem hosszas gondolkodás után úgy álláspont született: a fizikai osztáüzenetrögzítő:
tett (kutatói) létszám figyelembevételével költségbecslést kell készíteni,
érzem, hogy talán érdemes megosz- lyon például felvetette ezt a kérdést
3 4 9 - 0 7 9 3
megakadályozandó téves képzetek kialakulását a döntéshozóknál.
tani kritikai véleményemet - ami per- az osztály elnöke, de igazából megtelefonszámok
központi
Megegyeztek, hogy a fenti lista pontjaiban szereplő problémák megolsze már régebben is megtörténhetett beszélésre nem került sor, mert
(az 551, vagy az 552-es
dásának nyomon követésére évente legalább kétszer hasonló megbevolna. Úgy vélem, hogy akadémiku- egyik tisztelt kollégám leintette
melléket kérve):
szélést tartanak, melyen lehető ség nyílik a kialakult jó munkakapcsolat
sok számára a Széchenyi-ösztöndíj (hadd tegyem hozzá, hogy nem a
350-0555, 350-0666
fenntartásán túl új kérdések felvetésére is.
megadása etikailag nem helyes. saját érdekében) az ezzel kapcsoUgyanis az akadémikusok szeren- latos kritikai megjegyzéseket. Még350-0777, 350-0888
Tóth Attila, Sáringer Gyula
csére szintén egy kivételezett cso- is én tisztább ügynek tartom, és
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Tudósítások
Kuti László tíz éve vesz részt az ÉT és az Országos Munkaügyi
Tanács munkájában és küldi tudósításait a Szószólónak
Kedves Olvasóim, úgy tű nik,
hogy a kormány az elmúlt hetekben akarta pótolni mindazt, amit
a megelőző majdnem egy évben
„kihagyott". Ugyanis július közepe óta szinte folyamatosan üléseztünk.
Elő ször július 16-án ültünk
össze, három téma megtárgyalására. Ezek a következők voltak:
1. A magyar kereseti viszonyok
az európai uniós felzárkózásunk
szempontjából,
2. A munkaügyi ellenő rzés
1998. évi tapasztalatai,
3. Az Országos Munkaügyi Tanács (OMT) második féléves munkaterve.
Mielőtt azonban nekikezdtünk
volna e napirendi pontok tárgyalásának, meghallgattuk a kormány
napirend előtti felszólalását, melyben a Gazdasági Minisztérium
helyettes államtitkára tájékoztatott
minket, hogy július 1-2-án volt a
Gazdasági és Szociális Tanácsok
6. világtalálkozója. Megtudtuk,
hogy e szervezetnek most holland
elnöke és francia főtitkára van, s
mi nem vagyunk tagjai az ügyvezető elnökségnek. Megtudtuk azt
is, hogy e szervezetnek a tanácsok
a tagjai, s a magyar fél a Gazdasági Tanácsot, az Országos Munkaügyi Tanácsot és a Szociális Tanácsot jelentette be. Megtudtuk továbbá, hogy a szervezetnek főként
európai, illetve afrikai tagjai vannak, és hogy két évünk van a szabályok kidolgozására.

A magyar bérek és az
EU-csatlakozás
Ezek után már rá is térhettünk
első napirendi pontunk tárgyalására. Maga a téma már átesett egy
előzetes bizottsági egyeztetésen,
s meglehetősen' bőséges háttéranyag is a rendelkezésünkre állt.
A téma megnyitásaként a kormányoldal szóviv ő je elmondta,
hogy a magyarországi keresetek
színvonala jelentős mértékben elmarad az európaitól (a kormánytól
kapott háttéranyag szerint: még a
leggyengébb európai ország, Portugália bérei és a magyarországi
bérek között is egy nagyságrendnyi különbség van). Kérdés, hogy
a csatlakozást követően hogyan
tudunk ezen változtatni? (Óhatatlanul fölmerül az emberben egy másik kérdés: előtte nem is akarunk?)
Megtudtuk, hogy tartós gazdasági
növekedésre számíthatunk, s ha a
munkaerőpiacok is összekapcsolódnak, az a kereseti arányokat is
megváltoztatja. Bizonyos szakmák
(különösen a nagyon kvalifikált,
nyelvtudást igénylő szakmák) föl-,
mások leértékelődnek.
A kormánynak tehát olyan gazdasági politikát kell folytatnia,
hogy ez az esély megteremtődjön.
Megjegyezte még, hogy a versenyszférában nincs közvetlen állami beavatkozásra szükség, s
hogy a költségvetési szférában a
kormány munkáltatóként van jelen.
Ezek után szóvivőink (az utóbbi időben több is van, az egyik a
politikai szöveget mondja el, a
másik pedig a szakmai észrevételeket) jutottak szóhoz.
A kormányzati felvezetésre először a politikai szöveg elmondásáért felelős szóvivőnk válaszolt.
Megjegyezve, hogy egy olyan
kérdésrő l tárgyalunk, melyet a
szakszervezeti oldal régóta folyamatosan figyelemmel kísér, hiszen a magyar társadalom bérből
és fizetésből élő része mindig is
nyugatra tekintett (hová is tekinthetett volna). Örömét fejezte ki,
hogy egy ilyen jó elő terjesztés
készült el, mely különféle szempontok szerint mutatja be a magyarországi bérhelyzetet. Megjegyezte, hogy nemcsak az európai

átlaghoz viszonyítva óriási a lemaradásunk, hanem önmagunk gazdasági fejlettségéhez is. Beszélt arról,
hogy a minimális bérekben is jelentős a lemaradásunk, s hogy oldalunk érdekelt azok az átlagkeresetet meghaladó ütemű növekedésében. Azt tudomásul vesszük, hogy
nem lehet direkt bérutasítás — nem
is kívánunk ilyet —, de a növekedési ütem fokozásában érdekeltek
vagyunk. Végül kijelentette, hogy a
közszféra béreinek alakulásában a
kormánynak közvetlen felelősége is
van.
Ezek után a szakmai ügyekért
felelős szóvivőnk szólt, aki megjegyezte, hogy az előterjesztést a
bérbizottság elfogadta, így nem
annak tartalma az érdekes, hanem
az, hogy milyen következtetést vonunk le belőle. A kérdés az, hogy
gazdasági fejlettségünk, szociális
helyzetünk, termelékenységünk
mennyire indokolja a bérek lemaradását. Szerintünk nincs ilyen indok, mondta, majd megjegyezte,
hogy a szociális költségek alakulásáról és az európai felzárkózásról
kellene tárgyalnunk.
Utánunk a munkáltatók szóvivője
is az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb előterjesztésének nevezte a kormányzati összeállítást. Elmondta: egyetértenek azzal, hogy a
csatlakozás nem állít fel kötelező
követelményt a bérszínvonal és a
bérstruktúra tekintetében. Azzal is,
hogy önmagában a magyarországi
bérszínvonal jelentősen elmarad az
Európai Unió bármelyik országától.
De az is igaz, mondta, hogy a magyarországi termelékenységgel, a
GDP-vel összevetve a béreket már
árnyaltabb a kép. A magyarországi
munkabérköltségek ugyanis elérik
az uniós országok átlagát. Szerintük az egyéb költségeket (adó-, járulékterhek stb.) kell csökkenteni,
ha meg akarjuk oldani a közeledést.
A minimálbér színvonala valóban
eltér az európaitól, de a bérstruktúrában az átlagkeresetekhez képest
nem üt el.
A kormány képviselő je egyetértett
a szociális partnerek felvetéseivel,
megjegyezve, hogy a két oldal véleménye közötti különbség a minimálbér és átlagbér viszonyának
megítélésében van. Elmondta azt is,
hogy a kormány álláspontja kissé
közelebb van a szakszervezeti véleményhez, s szerinte magyar viszonyok között a minimálbér kissé
nagyobb arányú emelése még nem
veszélyezteti a munkaviszonyokat.
Ugyanakkor fölhívta a figyelmet,
hogy a közgazdasági törvényeket
be kell tartani, s az 1996. évi adatok alapján készült tábla az 199899. évi adatok alapján már másként
nézne ki.
Oldalunkhoz kerülve a szó a
SZEF képviselője mondta el — az
elő terjesztés szövegének dicsérete
után — a közszféra nevében, hogy
az általános helyzetképen belül a
közszféra bérhelyzete lényegesen
rosszabb. A magyar közalkalmazott
az európai átlagnak mindössze 10
százalékát keresi. Ez a helyzet több
évtizede a bérpolitika hatásaként
alakult ki, amelyen nem lehet pillanatok alatt változtatni, de nem lehet
közömbösen sem elmenni mellette.
Itt a kormány nemcsak munkáltatóként felelős. Javasolta, hogy mielőbb tekintsük át közösen a kormánnyal ezt a helyzetet, s megismételte egy korábbi javaslatunkat,
hogy a helyzet megoldását segítendő kössünk egy hosszabb távú megállapodást. Beszélt arról is, hogy a
közszféra bérhelyzete az idei évben
romlott, megállt, sőt visszafordult a
korábbi évek kedvező folyamata,
ami a bérek-keresetek reálértékének
a növekedését jelentette.
Ezek után még több körben részletesen megvitattuk a javaslatot, a
vita során érintve többek között a
szociális kiadásokat, a kollektív
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szerződések kötését, illetve kiterjesztésüknek lehetőségét is. A vita
végén oldalunk egy nyilatkozatban
foglalta össze a tárgyalás főbb pontjait. A másik két oldal nem kívánt
nyilatkozatot tenni.
A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól szóló napirendi pontot viszonylagos egyetértésben tárgyaltuk meg. Még az is elhangzott, hogy
nemcsak a munkavállalók kiszolgáltatottak a munkáltatókkal szemben,
hanem a regisztrált munkáltatók is
a regisztrálatlanokkal szemben. A
vita során a munkaügyi ellenőrzés
intézményének szükségességét —
ha más-más indokok alapján is —
mindhárom oldal elismerte és szükségesnek tartotta.
Az OMT második fél évi programjával kapcsolatban a munkáltatók
szóvivője megjegyezte, hogy amíg
nem látjuk a kormány és a parlament második féléves programját,
viszonylag nehéz azzal harmonizáló OMT-programot elfogadni. Végül
is megállapodtunk abban, hogy
amint megismerjük e programokat,
rugalmasan változtatunk a miénken,
egyébként pedig elfogadtuk azokat
a tárgyalási javaslatokat, melyekkel
a kormányoldal ősz elejéig elkészítette a nyári programunkat.
Augusztus 6-án volt a következő
plenáris ülés, amelyen ismét három
témát tárgyaltunk. Először a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi
LXXV. törvény módosításáról és a
munkaügyi felügyelőségek egységes irányításának megteremtéséről
hallgattuk meg a kormány előterjesztését a SzoCsa helyettes államtitkárának fölvezetésében, akitő l
megtudtuk, hogy a héten már a bizottság megtárgyalta a javaslatot,
de OMT-egyetértés kell hozzá, mert
csak így vihető a parlament elé.
Az általános körben kiderült,
hogy az előterjesztést a szociális
partnerek egyaránt támogatták. Sőt
oldalunknak az a javaslata is gyakorlatilag zöld utat kapott, hogy a
befizetett munkaügyi bírság egy
részét szakszervezeti oktatásra lehessen fordítahi. Mivel a pénzt a
Munkaerő-piaci Alapba kell befizetni, elvi akadálya nincs a képzési célokra való fölhasználásnak tudtuk
meg a helyettes államtitkártól.
Ezek után nekiálltunk szakaszonként megtárgyalni a módosító indítványt, amelynek eredményeként a
kormány több elképzelésétől — döntően a munkáltatók javaslatára —
elállt. Partnereink pedig nem támogatták azon javaslatunkat, hogy fogadjunk el egy erős ajánlást a MAT
felé, hogy hozzon létre a befolyó bírságokból egy alapot a képzés támogatására.
A következő napirendi pontban az
alkalmi munkavállalói könyv bevezetésének tapasztalatairól és továbbfejlesztési irányairól szóló előterjesztést tárgyaltuk meg.
A kormány képviselője kifejtette,
hogy fontosnak tartják megteremteni azokat a feltételeket, amelyek
nem igazán illeszkednek a klasszikus foglalkoztatási lehetőségek körébe. Ezért a jogszabály hatályának
a kiszélesítését javasolják.
Az előterjesztéssel mi is egyetértettünk, mivel úgy véljük, hogy a
kormány a lehetőségek kiterjesztésével a foglalkoztatások legalitását
akarja erősíteni, mondta a szóvivőnk az általános körben. Ugyanakkor félő, hogy egyes esetekben
visszaélhetnek a jogszabály adta
lehetőségekkel, és főállású dolgozók helyett alkalmi munkavállalókat
foglalkoztatnak. Ezért további garanciák beépítését javasolta a jogszabályba.
A munkáltatók képviselője is örömét fejezte ki, hogy a teljes munkáltatói körre kiterjesztődik e foglalkoztatási lehetőség. De aggodalmát fejezte ki a megnövekedett költségek
miatt, ami érdektelenné teszi a munkáltatókat ezen foglalkoztatási forma
alkalmazásában. Javaslatunkat,
hogy a szakszervezeteknek legyen
valamilyen ellenőrzési lehetősége,
mind a munkáltatói, mind a kormányzati oldal elutasította. A fő indok az
volt, hogy a jogszabályok szerint a

szakszervezeteknek így is van ellenőrzési lehetősége, tehát fölösleges
itt bármit is megfogalmazni. Élni kell
a meglévő lehetőségekkel. Azon javaslatunkat — melyet én kezdeményeztem az ÉSZT nevében —, hogy
terjedjen ki a lehetőség a központi
költségvetés területére, is elfogadták. A megállapodás értelmében az
OMT-ülést követ ő en egy külbn
egyeztetésen fogalmaztuk meg a
megfelelő formulát.

Mi lesz a szakszervezetek vagyonával?
A harmadik napirendi pont látszólag egyszerűnek tűnt, de gyorsan
kiderült, hogy a szakszervezetek
szempontjából alapvető fontosságú,
s a munkáltatók számára sem közömbös. A napirend témája a társadalmi szervezetek által használt
állami tulajdonú ingatlanok jogi
helyzetének rendezésérő l szóló
1997. évi CXLII. törvény módosítása előterjesztésének a megbeszélése volt. Mi a téma fontosságára
való tekintettel engedélyt kértünk —
és kaptunk —, hogy a vitában a
VIKSZ igazgatótanácsának a képviselője is részt vegyen.
A téma hátterének ismeretéhez
tartozik, hogy a hatályos jogszabályok szerint a szakszervezetek
többsége korábban már megállapodott a szakszervezeti vagyon megosztásában, s el is indították a szükséges bejegyzési folyamatokat, de
a kormány nem sokkal hatalomra
kerülése után leállította ezt a folyamatot, azzal, hogy megtiltotta Kincstári Vagyonkezelő Irodának az ingatlanok tulajdonba adását.
A téma fölvezetőjében megtudtuk,
hogy a kormány törvénymódosítási
javaslatával a szervezetek működési feltételeit akarja javítani, s esélyegyenlő séget kíván teremteni a
s7.ervezetek között. A jogszabálytervezet azokra az esetekre is kitér,
ahol a kezelő és a tulajdonos személye eltér egymástól.
A vita során szóvivőnk kifejtette,
hogy a szakszervezeti vagyon —
amelyet a szakszervezeti tagok sokszor fillérenként adtak össze — egy
150 éves folyamat során halmozódott fel. A tulajdonjogukat az 1970es években született jogszabály változtatta kezelői joggá, majd az 1990ben született LXX-es törvény a kezelői jogot kártérítés nélkül elvette,
és használati joggá minősítette át.
Későbbiekben a szakszervezeti vagyon védelméről külön jogszabály
rendelkezett, mely kiterjedt a volt
SZOT-vagyonra és az ágazati vagyonra is. A későbbi jogszabályok a
tulajdonba adást illetve visszaadást
segítették. A szakszervezetek folyamatosan költöttek ezekre az ingatlanokra. A tervezet ezt a folyamatot,
azaz a szakszervezeti vagyon ismételten szakszervezeti tulajdonba kerülését akadályozza meg. Végül
megállapította, hogy a javaslat szakszervezet-ellenes. A törvény célja,
hogy a szakszervezetek akcióképességét gyengítse. Ezért elutasítjuk a
törvénytervezetet, de hajlandók vagyunk a vagyon egyes elemeiről, pl.
a volt SZOT-tulajdonú mű velődési
intézményekről (ezeket már úgyis
szépen kicsúsztatták a szakszervezeti tulajdonból) tárgyalni. Megjegyezte azt is, hogy a javaslat változatlan továbbfutása esetén föl fogunk lépni ellene.
A munkáltatók képviselő je is arról beszélt, hogy az eddigi javaslatok hátrányosan érintették őket. Pl.
közel 100 éves szervezetek veszíthetik el esélyüket az ingatlanvagyonhoz jutásra.
Ezután hosszasan vitatkoztunk a
témáról. A vita során külön említést
érdemel a VIKSZ igazgatótanácsának jelen lévő képviselője, aki briliáns jogi okfejtéssel bizonyította
igazunkat, s döntötte meg a kormány képviselőinek érveit, de hiába. A hosszas vita eredménye csak
az lett, hogy megállapodtunk, hétfő re készítünk egy új javaslatot,
amely végre lezárná az szakszervezeti vagyon ügyét és megszün-

tetné a VIKSZ-et, majd csütörtökön folytatjuk a tárgyalást.
Csütörtökön, 12-én aztán folytattuk ezzel az egy napirenddel.
Mi elő zetesen elkészítettük az
ígért előterjesztést, és még hétfőn
el is jutattuk a partnereinkhez.
A kormányoldal szóvivője meg
is említette, hogy időben megkapták, áttanulmányozták és pozitívnak tekintik, de továbbra sem tudják elfogadni, hogy a szakszervezeti vagyont külön rendezzék a
többi társadalmi szervezetétől.
Jogtechnikai problémákat okoz,
hogy párhuzamos szolgáltatásról
van szó. Most nem lenne célszerű részletes szakértői egyeztetésbe fogni, mert a kormánynak kell
állást foglalni.
Ezek után szóvivőnk indokolta
meg álláspontunkat, majd a munkáltatók képviselője kért választ
arra, hogy a kormányzati egyeztetés után visszakerül-e a tervezet
az OMT elé újabb tárgyalásra.
Ekkor észleltük az első gyanús
jelet. A kormány képviselője (a
miniszterelnöki hivatal munkatársa) kijelentette, hogy szerinte az
OMT-nek csak véleményezési
joga van. Ők pedig már megismerték a véleményünket, és ...
Ezek után még hosszasan vitatkoztunk több szünettel, gyakorlatilag eredmény nélkül. A munkáltatók és mi tárgyalni szerettünk
volna. Azaz értelmesen ütköztetni a véleményeket, hogy aztán
kialakulhasson valami, mindhárom fél számára elfogadható megoldás. Kiderült, hogy a kormányoldal egészen mást akart (illetve
szerintem azt sem olyan nagyon).
Végighallgatni, hogy mi elmondjuk a mondanivalónkat, aztán mint
aki jól végezte dolgát, elmenni,
abban a hitben, hogy szabad kezet kaptak, mert megvolt a véleménykérés. (Kérdés, hogy ez az
1945-90 közötti évek politikai értelembe vett Kelet-Európájára jellemző megoldás tarható e mai viszonyaink között, és meddig?)
Ezt mi nem hagytuk annyiban,
s egy szünetkérés után erősködésünkre, hogy a kormánnyal tárgyalunk, ezért kíváncsiak vagyunk
a kormányzati tárgyalócsoport véleményére, kormányzati partnerünk végül is beadta a derekát, és
felsorolta, mely javaslatainkkal értenek egyet és melyeket nem tudják elfogadni. Becsületére váljon,
nem mondott egy összefoglaló, általános nemet. Tételesen fölsorolta minden egyes paragrafusra tett
javaslatunkat, és külön-külön
mondott nemet mindegyikre.
Ezek után már az is egyértelmű vé vált, hogy hiába érvelünk,
hiába egyértelmű a jogszabályok
szerint az igazunk, hiába szeretnénk lezárni minél előbb a szakszervezeti vagyon elosztását, nem
lehet igazunk. Ugyanis a kormány
a szakszervezeti vagyon terhére,
a szakszervezetek kárára óhajtja
az egyéb társadalmi szervezeteket vagyonhoz juttatni.
Ezek után eredménytelenül és
ebéd nélkül (senki sem számított
rá, hogy egy kb. órásra tervezett
tárgyalás a délutánba is belenyúlhat) lezártuk az ülést.

„Segély helyett munkát"
A tárgyalássorozatot augusztus
27-én folytattuk. Most is csak
egyetlen napirendi pont miatt ültünk össze. Ez pedig „A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról" című előterjesztés véleményezése volt.
A kormányoldal részéről a témát
a SzoCsa illetékes helyettes államtitkára vezette elő, megemlítve,
hogy a vonatkozó törvény (1991.
IV.) már sok változtatást megért,
ezért koherenciáját elvesztette.
Elszállt fölötte az idő, ezért hozzá
(folytatás a 4. oldalon
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Tudósítások
(folytatás a 3. oldalról) eredmény nélkül.
kell nyúlni. Meg azért is, hogy a
Mélységesen felháborít minket
„segély helyett munkát" kormány- az a cinizmus, ahogy 350 000
zati jelszó szolgálatába lehessen ember sorsáról beszél az elő terállítani. Elmondta azt is, hogy jesztés, különösen úgy, hogy
passzív eszközök helyett az aktí- nem lehet bevárni az egyéb elő vakkal kívánnak élni.
terjesztéseket, mondta szóviSzóvivőnk arról beszélt, hogy vőnk záró hozzászólásában. Felhaladunk Európa felé, de mintha háborító, hogy válogatás nélkül
nem lenne súlya a foglalkoztatá- mindenkit csalónak titulálnak,
si problémáknak. Nem a munka- folytatta. Majd sajnálatát fejezte
helyekről, hanem a munkanélkü- ki, hogy egyetlen javaslatunkat
liekről beszélünk, és az előter- sem fogadták el. A magyar gazjesztés is erről szól. A „segély daságpolitikában a foglalkoztahelyett munkát" szlogennel tás-politikának kiemelt helyen
egyetértünk, csak az a baj, hogy kellene állnia, fejezte be hozzánem látjuk a munkát. Sokkal szí- szólását.
vesebben látnánk egy olyan konA munkáltatók szóvivője kifejtetcepciót, amely erről szólna. Emi- te: azt hitték, hogy elfogadták jaatt még áldozatokat is lehetne vaslataikat, de tévedtek. Igy ők
hozni. Megjegyezte, hogy együtt sem tudják támogatniakormány
kellene látni a foglalkoztatási jog- előterjesztését.
szabályokat (egészen a költségvetésig), és örömmel vennénk, L'art pour I'art vita
ha a tárgyalás itt nem szakadna
meg, hanem lehetőség nyílna az
egész témát együtt tárgyalni a
Ezt követően soros elnökünk
maga komolyságában. Ezek után kért szót, oldalunk teljes egyetelmondta javaslatainkat, amelyek értése alapján kifejtve, hogy az
általános jellegűek voltak.
OMT nem jó irányba halad. A
A munkáltatók képviselő je is konzultálásnak európai értelemegyetértett a kérdéskör koncep- ben lehetőség szerint megállapocionális áttekintésével, de szerin- dással kell végző dni, s ehhez
te előtte a foglalkoztatás-politikát ragaszkodunk. Amennyiben nem
mint olyat tisztázni kell. Szüksé- következik be változás a korgesnek látta az ellátórendszer fi- mány hozzáállásában, oldalunk
nomítását is. Beszélt arról, hogy megfontolja, hogy a jövőben hoaz utóbbi időben jelentős tartal- gyan, miként vegyünk részt és
mi változás következett be a mun- egyáltalán részt vegyünk-e az
kanélküliség kérdésében. Úgy OMT munkájában. Javasolta egy
t űnik, a munkanélküliség „beállt". rendkívüli soros elnöki egyezteA belső struktúrában elgondol- tés összehívását.
koztató folyamat a tartós munkaEz utóbbival a munkáltatók is
nélküliek és az életkoruk miatt egyetértettek.
munkanélkülivé váltak problémáA SzoCsa politikai államtitkára
ja. Ezért változtatni kell a priori- utolsóként szólva megjegyezte:
tásokon. A jelenlegi eszközök érdemi, tartalmas vita volt, csak
ugyanis nem hoznak áttörést, ha semmiben sem értettünk egyet.
most nem akkumulálunk további
Szerintem meg pont ez a baj, ha
forrást, majd kitért a kérdéskör nem a cél, hanem az eszköz szérészletes taglalására.
pül meg egy eredménytelen vita
Ezek után még hosszasan vi- során, különösen akkor, ha ez a
tatkoztunk az előterjesztés egé- megszépült eszköz válik céllá.
széről és részleteiről különösebb
Q-ti

A NéMet köztisztségvisel ők Ifjúsági
Szövetsége (DBB Jugend) vendége
voltam

Kieli kaland
A Német Köztisztségviselők Ifjúsági Szövetsége
(DBB Jugend) évek óta rendez környezetvédelmi
szemináriumot hazai és külföldi szakszervezeti
résztvevőkkel. Idén a TUDOSZ is képviseltethette
magát a rendezvényen, mely hagyományosan egybeesett a „Kieli-hét" eseményeivel.
A város Schleswig-Holstein tartomány északi részén, a Balti-tenger partján fekszik, nem meglepő
hát, hogy a szeminárium témája évről-évre a Baltitenger környezetvédelme. A németeken kívül a
szeminárium állandó meghívottjai még a lengyelek, az ukránok és a magyarok.
Vendéglátóink a rendelkezésre álló négy napba igyekeztek minél több témát és programot bezsúfolni, de
ez egyáltalán nem volt ellenünkre. Az első két nap
délelőttjén előadásokat hallgattunk a Balti-tenger élővilágáról, környezetvédelmi problémáiról, hazai és
nemzetközi együttműködésekről. Délután szabadtéri
programon vettünk részt.
Meglátogattuk a
neustadti környezetházat és a kieli
Tengertudományi
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„Szeretném megerősíteni
a kutatóhálózatot"
(folytatás az 1. oldalról) démikusok 70 százaléka ráadásul
—A létszámcsökkentést természe- egyetemen dolgozik. Mindezzel azt
tesnek tartom. Kutatóintézeteink túl- szeretném érzékeltetni, hogy apró
méretezettek voltak. Arra épültek, bugyorról van szó, a különbségek
hogy mindent magunknak kellett ki- eltüntetése csak a szándékon múkutatnunk, megterveznünk és felépí- lik. A szándék pedig megvan oktatenünk. Erre szorított minket a devi- tási kormányzatunkban, tehát itt az
zahiány és a vámkorlátozások. Ab- ideje rendbe tenni ezt az ügyet.
ban a körben, annak idején ez volt Rendes tudománypolitikát csak
a divat.
emelkedő költségvetés mellett dolgozhatunk ki; megvalósítása ma
(...)
— A fels őoktatásban dolgozók és több, mint reményteli. Kormánya kutatóintézetiek között bérfeszült- programunk része, hogy 2002-ig
ség van. Az MTA 2000. évi költség- nemzeti jövedelmünk 1,5 százalévetésében hosszú idő után el őször ka fölé emelkedik a kutatás-fejleszvan kutatóintézeti inflációt ellebsú- tésre fordítható hányad. Mindezt
lyozó béremelés. Mikorra várható, nem csak jó szándék motiválja, kihogy megsz űnik ez a bérkülönb- kényszerítik az európai integrációs
ség? Van-e esély közös felsőokta- folyamatok.
tási-kutatói bértábla kidolgozására?
•
(...)
— Csatlakozó országként, a kuta— Van, mert a felsőoktatásért felel ős emberek is egyetértenek ezzel. tási program keretén belül, mit vár
Jelenleg 40 százalék a különbség tőlünk Európa?
az átlag egyetemi és a kutatói bér — Sokat! A magyar tudománynak
között az egyetemiek javára. Ezt rangja van Nyugat-Európában. Tőegészségtelennek tartom, azzal lünk nem költséges nagyberendeegyütt szerencsétlen dolognak, hogy zéseket várnak, hanem jól képzett
meggyőződésem szerint az egyete- kutatókat, akik bárhol megállják a
mi oktatók ‚fizetése is alacsony. Nem helyüket. Az Európai Unió nem szeegymással szemben kell tehát ha- reti, ha a tagországok között nagyok
dakoznunk, hanem ennek az értel- az eltérések. A kulturális alapok arra
miségi rétegnek az anyagi gondjait szolgálnak, hogy az átlagszínvonakell rendbe tennünk.
lat is emeljük, ne csak a kiválósá- Milyen mechanizmus garantál- gok számát.
ná, hogy az intézetek költségvetési
(...)
támogatása meg őrizze reálértékét? — Az Akadémia f őtitkáraként mi- Az egyetemi szférában meglé- lyen álmai vannak? Milyen terveket,
vő mechanizmust kellene megtalál- elképzeléseket szeretne leginkább
nunk. Meg kell teremteni és rögzí- végrehajtani?
teni a jogi megfeleltetéseket a két
— Azt szeretném elérni, hogy a Materület között. Mondjuk az egyetemi gyar Tudományos Akadémia az
tanár egyenérték ű a kutatóintézet- alaptudományok bölcsője legyen.
ben dolgozó tudományok doktorá- Akadémiánk felelőssége, hogy az
val. Azt azért látnunk kell, hogy e egész ország alapkutatását sajátjábérfeszültség feloldása nem anya- nak érezze. A mi köztestületünk kügi kérdés. Az akadémiai kutatókör lönösen alkalmas e szerepkör betölelhanyagolhatóan kicsi a másikhoz tésére, hiszen Akadémiánkon minképest. Az Oktatási Minisztérium den szféra tudományos fokozattal
költségvetése 130 milliárd forint rendelkező képviselői jelen vannak.
körüli. Az Akadémiáé 18 milliárd, s Az ő véleményük ötvöződhet szerebben már ott van a doktorok és az ves egésszé. Szeretném továbbá
akadémikusok tiszteletdíja. Az aka- még jobban megerősíteni a kutató-

közelebb hozni a természetet kicsikhez és nagyokhoz. Mi
is gyűjtöttünk algákat egy speciális hálóval, és mikroszkópban megvizsgáltuk a zsákmányt. Medúzákkal és ‚barnamoszatokkal is találkoztunk, sőt modelleztük az Északiés a Balti-tenger vízrajzi kapcsolatát is.
A Tengertudományi Intézetben tett látogatás sem volt
kevésbé érdekes. Megtudtuk, hogy a halbiológiától a
tengerfizikáig elég szerteágazó a kutatási területük.
Körbenéztünk az intézet akváriumában (persze csak
az üvegen keresztül), és a teljesség kedvéért még egy
kutatóhajóra is felmehettünk.
Az esték sem teltek eseménytelenül. A kikötő és a
városháza előtti tér tele volt különböző nemzetek jellegzetes ételeit, italait és kultúráját bemutató sátrakkal és pavitonokkal. Alkalmam volt megkóstolni egy
két magyar specialitást is, de be kell vallanom, a szegedi csigatészta és a „pusztaszendvics" ugyanúgy az
újdonság erejével hatott, mintha Botswanából érkeztem volna. A németek viszont imádták és végül is ez
a lényeg. Több együttes is szolgáltatta a zenei aláfestést. A kedvencünk Mona lett, aki az '50-es, '60-as
évek slágereivel fergeteges hangulatot teremtett.
A harmadik napon végre vízre szálltunk. Kihajóztunk a Kieli-öböl bejáratához, hogy közelebbről is
szemügyre vehessük az ott zajló nemzetközi vitorlásversenyt. Rengeteg szépen felújított vitorlás cirkált a
közelben, és láttuk, amikor az egyszemélyes kis hajók felsorakoztak a rajthoz. A legizgalmasabb a vízimentők bemutatója volt (ha nem is Baywatch mintára). Eljátszották, hogy egy kis jacht kigyullad és a tulaj
első pánikjában a vízbe ugrik. A tűzoltóhajó egyből
ott termett és eloltotta a tüzet, majd a nagy hajótestből
kicsusszanó motorcsónak — a közönség ovációja közepette — kihalászta a bajba jutott fickót.
A záró estre Dratenhofban került sor, ahová a DBB
„idősebb" tagjai hívták meg a fiatalokat — köztük a szeminárium résztvevőit — egy elegáns vacsorára. A helyszín egy skanzenként működő falucska étterme volt,
szépen feldíszítve. Az est táncmulatsággal végződött,
és a magyarok sem vallottak szégyent. Az utolsó nap
délelőttjén még meghallgattunk néhány előadást német politikusok és gazdasági szakemberek tolmácsolásában az európai integrációs folyamatokról, majd búcsút vettünk Kiejtő] és újdonsült barátainktól. Nagyon
jól éreztük magunkat. Kár lett volna kihagyni!

hálózatot. Szándékosan nem intézetet mondtam, mivel kutatóhálózatunknak csak egy része az Akadémia
felügyelete alatt működő kutatóintézetek. Úgy gondolom, a Magyar Tudományos Akadémiának, az Oktatási
Minisztériumnak és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnak stratégiai szövetségesként kell együtt
munkálkodni a kutatóhálózat izmosításán. Szeretném segíteni kutatóintézeteinket,. örömmel venném, ha
olyan problémákkal foglalkoznának,
amelyekben a legjobbak között lehetnek, ezzel is öregbítve a magyar
tudomány hírnevét. Nemzetközi múltam, kapcsolatrendszerem arra ösztönöz, hogy ez irányú tapasztalataimat a Magyar Tudományos Akadémia, vagyis a magyar tudomány érdekeinek szolgálatába állítsam.
— Hogyan ítéli meg, kedvez ő ez
a korszak a Magyar Tudományos
Akadémia új f őtitkára számára?
—Úgy gondolom, nagyon izgalmas időszak elő tt állunk. Ennek
vannak nemzetközi vonatkozásai.
Most lettünk az Európai Unió 5.
Kutatási és Technológiai-fejlesztési Keretprogramjának teljes jogú
tagjai. Ebben leendő közös tervezeteinket tartom a legfontosabbnak.
A magyar tudománypolitika az európai tudománypolitikába integrálódik, azonos szempontrendszer szerint, hasonló szellemben tevékenykedik. Itthon is kedvezően alakul a
kutatás helyzete. Kormányzatunk
többszörösen kinyilvánította, fontosnak tartja a tudományt, duplájára
szeretné emelni a K+F-ráfordításokat. Említettem, az átalakulások áldozatokkal járnak, ezt azonban tudóstársadalmunk már az elmúlt
nyolc-tíz év során megfizette. A vérveszteségen túl vagyunk, ezért az
emelkedő költségvetéssel, javuló
nemzetközi körülmények között, hacsak nem vagyunk tehetségtelenek,
sikeresnek kell lennünk.
Staar Gyula
(Az Akadémia főtitkárával készített interjú — amelyben, a TUDOSZ
további kérdései is szerepeltek —
teljes terjedelmében a Természet
Világa 1999. szeptemberi számában olvasható el.)

Legyen egységes kutatóintézeti-fels őoktatási
bérrendszer!

Alacsonyak a kutatóintézeti bérek
A kutatóintézeti és a felsőoktatási dolgozók közötti megalapozatlan
és elfogadhatatlan bérkülönbségnek meg kell szűnnie, ellenkező
esetben a kutatóintézetekben veszélybe kerül a szakember-utánpótlás — állítja Kuti László, a Tudományos és Innovációs Dolgozók
Szakszervezetének (TUDOSZ) elnöke.

A különféle illetménypótlékoknak
köszönhetően egy egyetemi oktató
ma közel negyven százalékkal többet keres, mint egy ugyanolyan tudományos fokozattal rendelkező kutatóintézeti munkatárs. A bérfeszültség az egyetemeken is érezhető,
hiszen a tanszékek kutatói státusban
dolgozó munkatársai szintén nem
kapnak kiegészítő illetményeket.
Kuti László, a TUDOSZ elnöke a
Népszabadságnak elmondta: a kutatóintézetekben olyan alacsony a
munkabér, hogy arra nem lehet egy
család életét alapozni, így a munkatársak vagy külföldön keresnek munkát, vagy pályát változtatnak. Az alacsony bérek, az intézetek és a kutatók létbizonytalansága, a kutatás alulfinanszírozása oda vezetett, hogy
néhány divatszakmán kívül csökkent
a hazai kutatás iránti érdeklődés, a
színvonal romlik, és veszélybe került a nívós kutatói utánpótlás is.
A szakszervezet megítélése szerint
jelentősen csökkent a hazai kutató-fejlesztő kapacitás. A minisztériumok és
egyéb főhatóságok felügyelete alá tartozó intézeteket vagy felszámolták,
vagy drasztikus leépítéseket hajtottak
végre bennük, ráadásul az akadémiai
intézetekben is jelentősen apadt a
létszám. Ugyancsak gond, hogy a
vállalatok nem érdekeltek a hazai
kutatói kapacitás kihasználásában.
Kerék Barbara Kuti elmondta: a pályázatokon elnyerMÁFI hető támogatások nagyságrendekkel

kisebbek a valós igényéknél. A hazai
kutatás jövője érdekében meg kell
szüntetni az elfogadhatatlan bérkülönbségeket, azaz egységes kutatóintézeti-felsőoktatási bérrendszert kell
kidolgozni. A TUDOSZ azt javasolja,
hogy a jelenleginél jóval nagyobb
összeggel támogassák az állami kutatóhelyeket, a hazai kutatói potenciál
kihasználására pedig adókedvezményekkel ösztönözzék a vállalatokat.
Ezenkívül véget kell vetni a kutatói
létszám immár évtizedes csökkenésének, illetve a jelenlegi három év helyett öt évre kell emelni a doktori ösztöndíj időtartamát. Az előbbi javaslatok megvalósulására garanciát jelenthetne, ha az összes, költségvetési
összegből működő kutatóintézetnek
egyetlen kormányzati gazdája lenne.
A hazai kutatást, innovációt kormányzati szinten koordináló Tudományos és Technológiapolitikai Kollégium — amelynek a miniszterelnök a
vezetője — információnk szerint eddig egyetlen alkalommal ülésezett.
Szakmai körökben egyre erőteljesebb a vélemény, hogy egyetlen
helyen kellene összpontosítani a
kutatást és innovációt. A tudományos
minisztérium megszervezése azonban sok intézmény érdekeit sértené.

Ö. Z.
(Megjelent a Népszabadság augusztus 14-i lapszámában)

