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SZÓSZÓLÓ 
„Szükségünk van egymásra!" 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Köszöntjük Pomogáts Bélát 

Értelmiségi számvetés 
Pomogáts Béla hatvanöt éves. A TUDOSZ elnöksége a kerek évforduló alkalmából kis ünnepséget 
rendezett tiszteletére. A Szószóló Pomogáts Bélát saját elő adása néhány részletének közlésével 
köszönti. Az idézett elő adás néhány hete az Értelmiségi Szakszervezetei Tömörülés tízesztendő s 
fennállását ünneplő  tudományos tanácskozáson hangzott el. 

(...) Amikor egy évtizede az ÉSZT, ni, esetenként kikényszeríteni. Ezek- lyezkedtek el, de felismerték azt, hogy 
azt megelő z ő en a TUDOSZ megala- nek a független értelmiségi csoportok- azok a struktúrák, amelyek a marxiz-
kult, tele voltunk reménnyel, bizalom- nak volt igazi értelmiségi szerepük, mus-leninizmus elmélet alapján és a 
mal. Nemcsak a tettrekészség és a hiszen ő k feleltek meg azoknak a kö- szovjet rendszer nyomása kapcsán az 
harci vágy tüzelt bennünket, hanem vetelményeknek, amelyet általában az országon belül létrejöttek, életképtele-
valamilyen jöv ő kép is. Ennek a jöv ő - értelmiségi szociológia fogalmazott nek. Ezeket a struktúrákat át kell ala-
képnek tudat alatti szerves része volt meg. Valójában az el nem kötelezett kítani, mindenekelő tt le kell bontani. 
a magyar értelmiségr ő l, ennek szere- értelmiséget testesítették meg mindig Ezek a reformista szocialisták igen 
pér ő l kialakított elgondolásunk. Ennek a magyar írók is, gondolok itt olyan nagy szerepet játszottak mindabban a 
a jegyében úgy gondoltuk, hogy a ma- írókra, mint Kosztolányi Dezső , Márai folyamatban, amely a magyar demok-
gyar értelmiség szerepe növekedni Sándor vagy Németh László, akik az rácia felépítéséhez elvezetett. Joggal 
fog, a magyar értelmiség megta- 	 mondhatom, hiszen nem vol- 
lálja nemcsak otthonát, tevékeny- 	 tam a párt tagja, a KISZ-nek 
ségi lehet ő ségeit, hanem anyagi 	 sem voltam tagja, még úttörő  
és erkölcsi biztonságát is. Azt hi- 	 sem voltam. Tehát azt hiszem, 
szem, hogy tíz év múltán némi 	 hogy némi joggal mondhatom, 
csalódottsággal kell erre a h ő si 	 a 	 w 	 hogy helytelen ezeknek az 
és romantikus korszakra vissza- 	 embereknek a megbélyegzé- 
tekinteni. 	 se. 

Sokan vannak és én sem ál 	 r 	 A második csoportba tartoz- 
tok messze ett ő l a nézett ő l, akik , 	 tak a reformközgazdászok 
szerint a rendszerváltásnak, a 	 akiknek nem volt igazán dön- 
rendszerváltozásnak nemcsak a 	 tési joga a párt és állam veze- 
nyugdíjasok, a kis kereset ű ek, a 	 t y tő  posztjain, de a gazdasági 
nagycsaládosok voltak a veszte ' ~ 	 h 	döntéseiben nélkülözhe- 
sei, hanem sok tekintetben a ma- 	 tetten szakértelmiségiként vol- 
gyar alkotó értelmiség is. Ugyan- 	 tak jelen, és bizonyos mérté- 
akkor a vesztesek közé nem  tar '' 	 kig a döntések elő készítése- 
tozik a korábbi diktatórikus rend 	 y y t 	ben volt szerepük, tehát ab- 
szer számos képviselő je, azok, 	 ban az övezetben, ahol a dol- 
akiket új osztályként tartott szá 	 gok mégiscsak eldő ltek. 
mon, nevezett meg a korabeli szo- 	 A harmadik csoportba sorol- 
ciológia. Ebben a tekintetben 	 nám az úgynevezett nemzeti 
rosszabb a helyzet, mint az 1848— 	 ellenzékieket, első sorban azo- 
49-es szabadságharc veresége 	 kat az írókat — de nem csak 
után amikor a korabeli krónika azt 	 írók voltak ebben a körben —, 
mondta, hogy a magyarság harca 	 akik mindenekelő tt a nemzeti 
ellen mozgósított nemzetiségek 	 identitás védelmében, a nem- 
ugyanazt kapták jutalmul, amit a 	 zeti érdekeket sértő  helyzet- 
magyarság büntetésül. 	 tel szemben próbáltak felszó- 

Az értelmiség nem került igazán 	 lalni. Ezek a nemzeti ellenzé- 
a rendszerváltozás nyertesei 	 kiek szólaltatták meg a kiala- 
közé. Ha a tíz évvel ezelő tti világ- 	 kult sérelmeket, adtak hangot 
ra gondolok, akkor az mondhatom,  	 a kisebbségi sorsba kény- 
hogy az akkori értelmiségi társa- 	 szerített magyarság érdekei- 
dalomnak szociológiailag és ideológia- értelmiség sorsával, történetével és nek, értékeinek és tapasztalatainak is. 
ilag három meghatározó tényező je volt: küldetésével foglalkoztak, és ebben 	És végül a negyedik csoportba so- 

- Az első  csoportot képviselték azok foglaltak állást. 	 rolható az úgynevezett demokratikus 
akik a párt és állami vezetés köreiben 	Ez a kép teljes egészében átalakult ellenzék, amely első sorban a liberális 
tevékenykedtek. 	 1989 után, vagy mára rendszerválto- eszméknek, európai köt ő déseknek, 

— A második körben foglaltak helyet zás folyamatában. Tehát azokban a egy modernizációs értelmiségi világ-
azok a szakért ő k, akik többnyire au- szellemi és politikai helyzetekben, ame- képnek a jegyében jött létre. Fő leg 
tentikusak voltak. Sok eredményük lyek a tulajdonképpeni rendszerválto- olyan csoportoknak a mentén, amelyek 
volt, pl. a késő  kádári korszak idején zás idő szakában adódtak. Magam úgy a 80-as években alakultak ki. 
a magyar gazdaság, fő leg a mező gaz- gondolom, hogy ebben az idő ben a ma- 	Ezek a csoportok, amelyekrő l az 
daság fellendítésében. Igyekeztek nem gyar értelmiséget már négy egymástól elő bb beszéltem, a rendszerváltozás 
kötő dni semmiféle politikai meggyő z ő - bizonyos mértékig elkülöníthet ő  cso- évei alatt, tehát vegyük úgy, hogy 1988 
déshez. Igyekeztek egyszer ű  szakér- portra oszthatnánk. Itt olyan csopor- és 1991 között, egyfajta szolidaritást 
t ő ként végezni a dolgukat. 	 tokra gondolok természetesen, ame- éreztek egymás iránt, és eléggé élénk 

— Mindezek után volt az értelmiség- lyek támogatták, kívánták, elő segítet- volt közöttük az információáramlás. 
nek egy olyan csoportja, amely meg- lék, kiharcolták a rendszerváltozást. Tudtak egymás tevékenységérő l, ki-
próbálta a nehéz körülmények között Az első  csoportba sorolnám azokat a alakult közöttük egyfajta szolidaritás. 
a maga függetlenségét, a gondolkodás, reformszocialistákat, akik az egykori A szolidaritás értelmiségi szolidaritást 
a cselekvés függetlenségét kialakíta- kommunista párt utódpártján belül he- jelentett. (...) 

Magyarország Politikai Évkönyve, 1988. 

Létminimum, társadalmi minimum 1988-ban 
Az alábbiakban — diagramunk kom-
mentárjaként — felidézünk egy rész-
letet ifj. Fekete Gyula tanulmányá-
ból, amely 1988-ban jelent meg a 
Magyarország Politikai Évkönyve 
cím ű  enciklopédiában. 

Vázlatosan összefoglalva az egyes 
fogyasztási szintek sajátosságait, hoz-
závet ő leg az alábbi típusok vélelmez-
het ő k: 

— táptálékminimum szintje; 1988-
ban ilyen alacsony jövedelmi szinten a 
lakosság kb. 1 százaléka élhet. Jöve-
delmük nem érte el a havi 1500 forin-
tot, amennyib ő l fedezni lehet egy sze-
mély élettanilag kielégítő  szint ű  élelme-
zését; 

— biológiai minimum szintje; 1988-
ban ilyen jövedelemszinten — egy fő re 
számítva havi 1500 és 2500 forint 
közötti jövedelmi sávban — a lakos-
ság kb. 3 százaléka élt. A biológiai 
minimum az egyén vegetálásához 
szükséges javak költségigénye. Túl-
nyomó része élelmiszer-kiadás — azaz 
a táplálékminimum —, ezenkívül tar-
talmaz fagypontot kiküszöböl ő  f ű tési 
költséget, megfázástól véd ő  ruházko-
dási kiadásokat. Nem tartalmaz olyan 
költségeket, amelyeknek fedezése 
függetleníthető  az egyén fennmaradá-
sától. Pl. a lakhatási költségeket a 
háztartás más tagja vagy az állam, 
szociális intézmény is fedezheti; más 
költségek — pl. közlekedési, m ű velő -
dési kiadások — sem elengedhetetle- 

nül szükségesek az egyén biológiai 
fennmaradásához; 

— létminimum szintje; 1988-ban 
ilyen jövedelemszinten — egy fő re szá-
mítva a havi 2500 és 3400 forint kö-
zötti jövedelemsávban — a lakosság 
kb. 6 százaléka élt. A létminimum a 
folyamatos életvitellel kapcsolatos, 
alapvet ő nek minő sített szükségletek 
kielégítésére nyújt lehető séget. Szigo-
rúan racionális életvitel esetén szava-
tolja az egyén számára a fennmara-
dást. Nagyobb hányada személyi 
szükséglet — például élelmezés, ruház-
kodás —, kisebb része a háztartás tag-
jai közt felosztható közös költség (f ű -
tés, lakásfenntartás). Emiatt a többta- 
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Levél Orbán Viktor miniszterelnöknek 

Sztrájkbizottság alakult 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

Az érdekegyeztetés törvényes kereteit a kormány október 12-i döntése a 
közszférában felszámolta, nem maradt más törvényes tárgyalási lehető ség, 
mint a sztrájkbizottság létrehozása. 

A fentiekre hivatkozással bejelentjük, hogy az aláíró szakszervezetek meg-
alakították az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottságot. 

Az 1989. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése értelmében kérjük, hogy az 
egyeztető  eljárásban részt vev ő  képviselő it a kormány nevében kijelölni szí-
veskedjen. Mivel az érintettek több szakmai ágazathoz tartoznak, ezért kérjük, 
a tárgyalópartner kijelölésénél erre szíveskedjen tekintettel lenni. 

Az 1989. évi VII. törvény 1 § (1) bekezdésében megjelölt, a közalkalmazotti 
és a köztisztviselő i szférában dolgozók gazdasági és szociális érdekei érvé-
nyesítésére a sztrájkbizottság az alábbi követelésekkel kapcsolatosan kezde-
ményez egyeztetést: 

1. Az országos érdekegyeztetésnek a közszférában a fennálló törvények-
nek megfelelő  azonnali újraindítása. 

2. Törvényi garancia biztosítása a közalkalmazottak teljes körének 2000. évi 
béremelésére: 

— ezért szükséges az 1999. évi megvalósult béremeléssel korrigálni a köz-
alkalmazotti illetménytáblát 1,12 bérszorzó alkalmazásával; 

— a pedagógus munkakörben foglalkoztattak számára a felzárkóztatási prog-
ram folytatása — a bérszorzó ennek megfelelő  emelése, a minő ségi bérpót-
lék reálértékének visszaállítása. 

— egységes felső oktatási-kutatóintézeti illetményrendszer kialakítása és a 
két intézményrendszer közötti átjárhatóság megvalósíthatósága érdeké-
ben a kutatóintézeti bérelmaradás csökkentése. 

3. A köztisztviselő i illetményalap összegének 29 900 Ft-ra történő  emelése. 
4. Az illetményemeléseket a központi költségvetés teljes mértékben finan-

szírozza, ennek okán az intézmények ne legyenek létszámcsökkentésre kény-
szerítve. 

5. A 2000. évi központi költségvetés biztosítsa a költségvetési intézmények 
m ű ködő képességét, a bölcső dei ellátás normatíváját fedezze le az állami tá-
mogatás. 

A sztrájkbizottságot létrehozó szakszervezetek tárgyalásos megoldást akar-
nak a közszférában kialakult feszültség feloldására. 

Budapest, 1999. november 8. 
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Újabb hazai „rákellenes világszen-
zációval" szolgált a média az augusz-
tus 20. körüli napokban. Az újdonság 
látszatát keltette néhány figyelemfelkel-
tő  írás a napi sajtóban, majd egy, a tv-
ben sugárzott film („A reménység 42 
foka"). Egy magyar készülékr ő l szól-
tak a hírek, amellyel a daganatos be-
tegek eredményesen kezelhet ő k, egy-
el ő re csak külföldön, első sorban Né-
metországban, mert közel egy évtize-
des együttm ű ködés keretében csak ott 
forgalmazható a magyar találmány. A 
részleges vagy a teljes test felmelegí-
tésr ő l, a hipertermiáról van szó, ame-
lyet „az illetékes hazai körök nálunk 
mindeddig elutasítottak". A média nem 
hagyott kétséget az olvasóban és a 
néző ben, hogy valamennyi daganatfé-
leség mellékhatás nélkül eredménye-
sen kezelhet ő , s hogy egyre többen 
térnek haza külföldr ő l gyógyultan. A 
hiradósok ugyanakkor nem közöltek 
adatokat a kezelés mérhető  eredmé-
nyeir ő l, nem említették sem a javulást 
mutató, sem az esetleg gyógyultnak 
min ő sített betegek arányát, nélkülöz-
tek minden tudományos igényt. 

A lokális (helyi) hipertermia közel fél 
évszázados eljárás, amelynek terápi-
ás alkalmazásával világszerte, nálunk 
is, sokan foglalkoztak, s azt jelenleg 
is alkalmazzák bizonyos daganatok 
komplex kezelésében, a sebészi, a 
sugár- és a gyógyszeres kezeléssel 
együtt, tehát kombinált terápia formá-
jában. A melegítés technikájának a fej-
lesztésével is törekednek az eredmé-
nyek javítására. Az 1990-es évek ele-
je óta szakmai fórumok és az Egész-
ségügyi Tudományos Tanács (ETT) tu-
domásával és támogatásával nálunk is 
több helyt gy ű jtik a tapasztalatokat a 
helyi hipertermiával, bizonyos betegsé-
gek komplex ellátásában. Átütő  ered-
mények a világon sehol nem szület-
tek, de bizonyos daganatféleségeknél 

Jöv ő re is lesz korkedvezményes 
nyugdíj - ha a parlament is áldását 
adja a társadalombiztosítási alapok 
jöv ő  évi költségvetési törvényterve-
zetére. Az elő terjesztés zárórendel-
kezései között szerepel ugyanis az 
a passzus, ami újabb egy évig jelen-
legi formájában meghagyná az 1975 
óta lényegében változatlan rendszert. 
Ez év végén ugyanis megsz ű nik a 
régi rendszer. A jelenlegi szabályok 
szerint az újnak a jöv ő  év els ő  nap-
ján kellene életbe lépnie. A kormány 
ezzel a lépésével egy év haladékot 
adott magának az új rendszer kidol-
gozására. 

Idén tavasszal a szakértő k meg-
kezdték a rendszer átalakítását, s a 
különböz ő  m ű helymunkák el is ké-
szültek. Ekkor még úgy t ű nt, a nyug-
díjszabály megváltoztatására hat vál-
tozatot készítenek, amelyekb ő l a kor-
mány által kiválasztott 2-3 változat- 

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 

kedvező  tapasztalatokról többen be-
számoltak. A hipertermia ma még nem 
sorolható a bizonyított gyógyhatású, az 
ún. evidenciákon alapuló gyógyító el-
járások közé, de az arra alkalmasnak 
minő sített központokban - engedéllyel 
- használható beavatkozás. Újszer ű  
alkalmazása az egésztest-hipertermia, 
melynek használatához kérelmet elő -
ször 1999. szeptember 6-án, tehát az 
országos érdeklő dést kiváltó tv-film be-
mutatása után nyújtottak be az ETT-
hez. Egy héten belül megszületett a 
válasz: olyan szakmai protokoll elké-
szítését kérte az ETT, amelynek alap-
ján, ugyanúgy, mint Németországban 
(ott jelenleg három helyen), a kísérle-
tes jelleg ű  vizsgálatok elvégezhet ő k. 
Az ilyen típusú kísérleteknek nálunk 
sincs akadálya, ha azokat a világszer-
te elfogadott szakmai szabályok sze-
rint végzik. 

A hazai médiában a közelmúltban 
felröppent hírek és a hipertermiával 
kapcsolatos tények között szembet ű -
nő  az ellentmondás. A film és a sajtó 
azt a látszatot (és azt a hitet) kelti, hogy 
a jelenleg nálunk alkalmazott mód-
szereknél van jobb eljárás, mely vala-
mennyi daganatos betegséget gyógyít, 
nincs kellemetlen mellékhatása, de a 
hozzá szükséges eszközt, bár magyar 
fizikus találmánya, csak külföldön hasz-
nálják, és az eljárás - a hazai szakmai 
fórumok érdektelensége miatt - Néme-
tországban (és több helyen külföldön) 
érhető  csak el. A betegek, a hozzátar-
tozók, a laikusok helytelen, félreveze-
t ő  tájékoztatása kedvező tlen, általános, 
és akár nagyon súlyos, konkrét, egyé-
neket érintő  következményekkel jár. De 
nem szolgálja a sérülékeny egészség-
ügyi kultúránkat és annak kedvező nek 
aligha mondható nemzetközi megítélé-
sét sem. 

Az ETT ismételten felhívja a figyel-
met a korszer ű  és korrekt tudományos 

hoz a szakemberek hatástanulmányo-
kat is készítenek. Már tavasszal is 
utaltak a szakért ő k arra, hogy mind-
össze a határidő  kitolása várható. 

Már az összefésülésnél tartanak a 
reformot vizsgáló bizottságok a kor-
mány asztalára szánt jelentésükkel -
közölte Mészáros József, az Orszá-
gos Nyugdíj-biztosítási Fő igazgatóság 
általános fő igazgató-helyettese. A fe-
lülvizsgálat tapasztalatai azt mutatják: 
nem szorul alapvet ő  reformokra az új 
nyugdíjrendszer, így csupán néhány 
technikai módosítás várható. Többek 
között tisztáznák a pályakezdő k fogal-
mát, s úgy rendeznék a magánpénz-
tártagnak járó hozzátartozói és rok-
kantsági ellátásokat, hogy semmilyen 
körülmények között ne érje kár a ta-
got. Továbbra is elképzelhet ő , hogy 
újból megnyitják a belépés lehető sé-
gét a magánpénztárakba. Ezzel „fiata-
lítanák" a tagság korösszetételét. 

A TUDOSZ telefonszámai: 
közvetlen + fax és üzenet- 
rögzítő : 3 4 9 - 0 7 9 3 

központi telefonszámok (az 
551-es vagy az 552-es 

melléket kérve): 350-0555, 
350-0666, 350-0777, 350-0888 

e-mail: 
tudosz@mail.interware.hu  

ismeretterjesztés fontosságára, és a 
kérdéses feladatot vállaló és gyakorló 
médiaszakemberek felel ő sségére. 
Soha nagyobb szükség nem volt az 
egészségügyi kultúránk fejlesztésére, 
a tudományos világnézet er ő sítésére 
és terjesztésére, az egészségügyet tá-
mogató és javító valamennyi jó ügy ön-
zetlen szolgálatára. A tudományos új-
ságíróknak küzdeniük kell a vagyon-
központú értékrend kialakulása, vala-
mint az erkölcs és a tudás társadalmi 
méretű  csökkenése ellen. A médiumok 
számos, leginkább a televízióból köz-
ismertté vált, nem kellő en kritikus meg-
nyilvánulásának, első sorban bizonyos 
praktikák népszer ű sítésének a káros 
következényei beláthatatlanok. A 
hipertermiának, egy ismert, régóta al-
kalmazott, esetenként ígéretes eljárás-
nak a torz, helytelen bemutatása és 
kritikátlan ajánlása aligha szerencsés, 
de máskor a sarlatánság, a kuruzslás 
fogalmát kimerítő  eljárások, alaptala-
nul gyógyhatásúnak minő sített eszkö-
zök és szerek népszer ű sítése még na-
gyobb bajok forrása lehet. Ki tudja, 
hogy hányan voltak és vannak a meg-
tévesztettek, a félrevezetettek, hányan 
vesztek el a hatásos gyógykezelés 
mellő zése miatt, becsülhető -e az anya-
gi kár, nélkülözhető -e az egészségügy 
megannyi területén hiányzó sok millió 
forint. A helyét kereső , jó szándékú 
természetgyógyászoknak is sokat ár-
tanak a hiszékenység telhetetlen, nye-
részkedő  vámszedő i. 

Nagy szükség van médiánkban a 
korszer ű  és a korrekt tudományos is-
meretterjesztésre. Ez lehet a leghaté-
konyabb fegyver az emberek, fő leg a 
betegek jóhiszem ű ségével, kiszolgál-
tatott helyzetével, tájékozatlanságával 
visszaél ő  áltudománnyal szemben. 

az Egészségügyi Tudományos 
Tanács elnöksége 

Az új egyesült 
nyugdíjpénztár hírei 

Tájékoztatjuk az egyesült nyug-
díjpénztárunk tagjait, hogy a Heller 
Farkas Nyugdíjpénztár korábbi 
csekkjeit - 10900011-00000003 - 
00530016 számlaszámon - ez év 
végéig változatlanul fel lehet hasz-
nálni a befizetésekre. 

Az ügyfélszolgálat az új nyugdíj-
pénztár telephelyén m ű ködik. 

Telefonszámai: 238-6488, 238-6489 
Munkaidő ben ingyenes zöld számon 

is hívható: 06-40/400-000 
Kérjük a Heller Farkas Nyugdíjpénz-

tár tagjait, hogy az ügyfélszolgálaton 
első sorban Kossuth Ildikót keressék. 

Az új, egyesült nyugdíjpénztár 
teljes neve 

AXA Colonia és Heller Farkas Első  
Magyar Közszolgálati Önkéntes Köl-
csönös és Magánnyugdíjpénztár 

Székhelye 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 

76-78. sz. 
Telephelye 
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 

66. sz. 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
1999. szeptember 20-i ülésének 
(AKT 5/99.) állásfoglalásai 

Napirend: 
1. Fiatal kutatók alkalmazásának problémáiról szóló bizottsági beszámoló 

megvitatása. 
2. Tájékoztató a 2000. évi költségvetési tárgyalásokról. 
3. A kutatóintézetek 4 éves tevékenységének értékelésével kapcsolatos 

elképzelések el ő zetes áttekintése. 
4. Egyebek: 

- Tájékoztatás a beérkezett igazgatói pályázatokról. 
- Szervezeti és m ű ködési szabályzatok elfogadása. 

AKT 5/1/99. (IX.20.) állásfoglalás: 
Az AKT meghallgatta a fiatal kutatók 1999-ben lezáruló munkájáról szóló 

egységes beszámolók ellenő rzési módjának és az 1999-ben meghirdetett 
pályázati álláshelyek elosztási arányának vizsgálatára létrehozott bizottság 
beszámolóját. 

Az AKT egyetértett a beszámolóval és azzal, hogy a bizottság mielő bb ter-
jessze el ő  javaslatait. 

AKT 5/2/99. (IX.20.) állásfoglalás: 
A 2000. évi költségvetési tárgyalásokról Kroó Norbert tájékoztatta a jelen-

lév ő ket. 
Az AKT elfogadta azt az indítványt, hogy a kutatói és a felső oktatási szfé-

rában dolgozók bérharmónizációjával kapcsolatos kérdésekrő l a kutatóintézeti 
bérhelyzettel foglalkozó AKT-bizottság készítsen javaslatot. 

AKT 5/3/99. (IX.20.) állásfoglalás: 
Az AKT megvitatta a kutatóintézetek 4 éves tevékenységének értékelésével 

kapcsolatos elképzeléseket. Megállapították, hogy az értékelés szükséges és 
igénylik az intézetek, de csak akkor van értelme, ha az konzekvenciákkal jár, 
erre viszont a jelenlegi helyzet nem alkalmas. Az értékelés alapelveit már 
korábban elfogadta az AKT, jelenleg nincs szükség újabbak elfogadtatására. 
A jelenlegi feladat az egységes szempontok kialakítása, a definíciók egyértel-
m ű vé tétele, az adatok ellen ő rizhető ségének biztosítása, a viszonyítási adatok 
meghatározása. 

Az AKT úgy foglalt állást, hogy most még nem tartja indokoltnak a felmérés 
elindítását. A tudományterületi kuratóriumok folytassák tevékenységüket az 
értékelési szempontok finomítására, az adatok ellenő rizhető ségének kialakítá-
sára. Az MTA Könyvtár kapjon megbízást a szakágankénti átlagos publikációs 
mutatók meghatározására, amely összehasonlítási alapul szolgálhat az érté-
kelésnél. 

AKT 5/4/99. (IX.20.) állásfoglalás: 
Egyebek: 
- Az AKT áttekintette az igazgatói állásokra beérkezett pályázatokat. Elfo-

gadta, hogy több pályázó esetében különbizottság is véleményezze a pályá-
zatokat. Az MTA vezetése a korábbiakhoz hasonlóan képviseltetni fogja ma-
gát az intézeti kutatói fórumokon. 

- Az AKT egyhangúlag elfogadta az SZMSZ-el foglalkozó albizottság javas-
latára az Állatorvosi Kutatóintézet, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Föld-
tudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete és a Szo-
ciológiai Kutatóintézet szervezeti és m ű ködési szabályzatát. 

Egyben felhatalmazta az intézetek igazgatóit, hogy a jövő ben a jogszabá-
lyon alapuló - az szmsz-ban foglaltakat érint ő  kérdések tekintetében - módo-
sításokat saját hatáskörben átvezesse, és errő l tájékoztassa az AKT elnökét. 

- Az AKT nyílt szavazással - egyhangúlag - elfogadta azt a javaslatot, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia képviseletét az OTKA-ban alelnökként Kroó 
Norbert, az Akadémia f ő titkára lássa el. 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
1999. október 25-i ülésének (AKT 6/99.) 
állásfoglalásai 

Napirend: 
1. A fiatal kutatói álláshelyek betöltésének áttekintése. 
2. Jelentés a közgy ű lés számára a konszolidációs folyamat első  szakaszá-

nak lezárásáról. 
3. Egyebek: 
- Tájékoztató a kutatóintézeti igazgatói pályázatokat véleményező  kutatói 

fórumokról. 
- Ingatlanhasznosítási hozzájárulás. 

AKT 6/1/99. (X. 25.) állásfoglalás: 
Az AKT az el ő zetesen kiküldött írásbeli elő terjesztés alapján megtárgyalta a 

fiatal kutatói álláshelyek betöltésével kapcsolatos kérdéseket. 
Egyhangú szavazással elfogadta az 1999. évi fiatal álláshelyek betöltésérő l 

szóló áttekintést (az írásos elő terjesztés 1-3. oldala). 

AKT 6/2/99. (X. 25.) állásfoglalás: 
A testület megtárgyalta a közgy ű lés számára készülő  jelentést a konszoli-

dációs folyamat első  szakaszának lezárásáról. 
Az AKT a közgy ű lés elé kerülő  jelentést az elhangzott észrevételek figye-

lembevételével, címének megváltoztatásával jóváhagyta. 

AKT 6/3/99. (X. 25.) állásfoglalás: 
Az AKT áttekintette az igazgatói pályázatok elbírálásának alakulását, az 

eddigi fórumok állásfoglalásait és az elbírálás további menetét. 
6.3.1. Az AKT határozata szerint többes jelölés esetén az AKT döntését 

külön bizottság készíti el ő . Az egyhangúlag elfogadott döntés szerint a Számí-
tástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet esetében az elő készít ő  bizottság 
elnöke: Katona Gyula, tagjai: Dézsi István, Győ rfi László, Gécseg Ferenc, 
Teplán István; a Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Kuta-
tóintézete esetében a bizottság elnöke: Meskó Attila, tagjai: Kálmán Alajos, 
Kollár János, Márta Ferenc, Teplán István. 

E bizottságoknak javaslataikat a pályázatokról dönt ő  november 29-i ülésre 
kell az AKT elé terjeszteniük. 

6.3.2. Az egyhangú szavazás szerint az AKT nem tartja szükségesnek külön 
bizottság kiküldését azon esetekben, ahol a pályázó támogatottsága többségi 
arányt ért el. 

AKT 6/4/99. (X. 25.) állásfoglalás: 
Az AKT egyhangú szavazással egyetértett az MTA Szegedi Biológiai Köz-

pont kezelésében lév ő , Siófok, Beszédes sétány (Hrsz.: 3778/35) üdül ő rész 
értékesítésére vonatkozó el ő terjesztéssel. 

Szkeptikusok a daganatos betegségek hipertermiás kezelésér ő l 

Állásfoglalás a tudományos 
ismeretterjesztés helyzetérő l 

Alábbi írásunk közlésére az Egészségügyi Tudományos Tanács kérte fel szerkesztő ségünket. 

Korkedvezmény lesz jöv ő re is 

Nem változik a 
nyugdíjrendszer 

Egy év haladékot adott magának a kormány azzal, hogy a jövő  év végéig 
kitolta a korkedvezményes nyugdíj átalakításának határidejét. Ezzel 
további egy évig biztosan lesz még korkedvezményes nyugdíj. A 
reformot vizsgáló bizottságok nem tervezik átírni a nyugdíjrendszert. 



Alig több mint két hónap telt el, s 
ott folytattuk, ahol abbahagytuk au-
gusztus 27-én, viszont új helyszínen. 
Ugyanis most nem a „Spenót-ház" 
megszokott falai között jöttünk össze, 
hanem a Gazdasági Minisztérium 
Margit körúti épületében (lévén nagy 
minisztérium több is van neki). Per-
sze ez a hely sem volt teljesen is-
meretlen, mivel a Gazdasági Tanács 
üléseit már itt tartottuk, ső t néhányan 
már korábban is jártunk ide, az Ipari 
és Kereskedelmi Érdekegyeztető  Ta-
nács (IKÉT) üléseire. Megjegyzem: 
ez a fórum ma már ugyanúgy nem 
létezik mint a nevét adó minisztéri-
um. De, amíg az utóbbi helyett van 
másik, az új ágazati érdekegyeztet ő  
fórum sehogyan sem akar összejön-
ni. Biztosan azért, mert a létrehozá-
sáért felelő s minisztériumhoz tartozik 
az érdekegyeztetés is. 

Az augusztus 27-e óta eltelt id ő -
szak egyetlen OMT (Országos Mun-
kaügyi Tanács) ülésének a témája 
ismét a foglakoztatási törvény mó-
dosításának (pontos címén: A fogla-
koztatás el ő segítésér ő l és a mun-
kanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvény módosítása) a tár-
gyalása volt. 

A két plenáris ülés közötti idő szak 
azonban nem telhetett el úgy, hogy 
csak egyetlen téma kerüljön napirend-
re. Hiszen közeledvén az év vége, a 

költségvetés elfogadása és az adótör-
vények módosítás, valamint a jöv ő  évi 
bérajánlások és minimálbér meghatáro-
zásának az idő szaka a korábbi évek 
gyakorlatából következő en több problé-
ma megtárgyalását is kívánta. Nem is 
maradtunk meg kizárólag a már említett, 
s korábban már tárgyalt témáknál, ha-
nem másik napirendi pontként szóbeli 
tájékoztatót kaptunk „a 2000. évi dátum-
váltáshoz kapcsolódó informatikai prob-
lémákról". És ez így volt rendjén... 

Az új felállás szerint az OMT már 
nem tárgyal olyan munkáltatókat és 
munkavállalókat érint ő  kérdéseket, 
mint a költségvetés, vagy az adótör-
vények, amelyek egyébként még ha-
tással is lehetnének a bérekre, illetve 
a jövedelmekre. Ezekrő l külön fórumo-
kon hallhatunk kinyilatkoztatásokat, és 
mondhatunk el velük kapcsolatos ész-
revételeket — kímélve magunkat — ér-
demi vita és eredmény nélkül (ez 
egyébként megtörtént az eltelt idő ben). 
Más fontos kérdések megtárgyalásá-
ra, viszont több idő  maradt. 

A plenáris ülés, annak ellenére, hogy 
ily hosszú idő  állt rendelkezésünkre, 
teljesen szokatlan módon napirend elő tti 
felszólalások nélkül kezdő dött. Termé-
szetesen az is lehet, hogy a megrög-
zött napirend elő tti felszólalók most 
nem látták szükségét, vagy értelmét 
egy ilyen megnyilatkozásnak. Azt, azért 
nem merem feltételezni, hogy a mun- 

ka világa az utóbbi idő ben abszolút 
problémamentes volna. No, nem baj, 
így mindjárt belevághattunk az els ő  
napirendi pontba. Mikor is megtudtuk, 
hogy a 2000-dik évre való informatikai 
átállás nemcsak nálunk, hanem szer-
te a világon problémákat okozhat a 
számítástechnika világában, és ebbő l 
következő en a gazdaság, ső t az élet 
más területén is gondok támadhatnak. 
Megtudtuk továbbá, hogy a probléma 
megoldásának cselekvési köre hármas 
aspektusú: szakmai, informatikai as-
pektus; védelmi, biztonsági aspektus; 
tájékoztatási aspektus. A költségvetés 
egyébként 325 millió forintot szán a dá-
tumváltásból adódó informatikai gondok 
elhessegetésére, és már — eleget téve 
a tájékoztatási kötelezettségnek — egy 
könyvet is kiadtak ebben az ügyben. 
A kérdés jogi oldalát bemutató anyag 
pedig november végére fog elkészül-
ni, viszont augusztus elseje óta él az 
az ingyenes telefonszám, amelyen tá-
jékoztatást lehet kérni. A dátumváltás-
ból adódó gondok biztosabb elkerülé-
se érdekében január 3-a banki szün-
nap lesz. Ezzel kapcsolatban a 
SzoCsa munkaügyi kérdésekkel fog-
lakozó helyettes államtitkára jelezte a 
munkáltatóknak, hogy a pihen ő napot 
akár január 3-ra is tehetik. 

Nem nagy várakozással vágtunk 
neki a második napirendi pontnak, 
ugyanis az eltelt idő  alatt gyakorlatilag 
nem változott semmi. A kormány 
ugyanúgy nem vette figyelembe a szo-
ciális partnerek igencsak súlyos érve-
it, az augusztusi plenáris ülésen. Gya-
korlatilag a mostani ülésen is ugyanaz 
hangzott el mindhárom partner részé-
r ő l, mint a két hónappal ezelő ttin. A 
kormány bizonygatta: mennyire kiváló 

megoldás a munkahelyteremtés helyett, 
a munkára kényszerítés, a segélye-
zés idejének a lerövidítése, a problé-
mának a települési önkormányzatok 
nyakába szórása, stb. A szociális 
partnerek viszont aggályaikat fejezték 
ki. Hiányolták a hatástanulmányokat, 
felhívták a figyelmet a regisztrálási kü-
lönböz ő ségekre (pályakezdő k, idő sek, 
tartósan munkanélküliek), a biztosítá-
si és szociális elv ű  rendszerek külön-
böz ő ségére és szükségességére, stb. 
Oldalunk kategorikusan elutasította azt 
a kormányzati felfogást, miszerint min-
den munkanélküli egyben munkakerü-
lő  is, aki visszaél a rendszerrel és nem 
akar elhelyezkedni. 

Végül is a két konzultáció összesített 
eredményeként mind a munkavállalók 
mind a munkáltatók elutasították a mó-
dosítási javaslatot. „A szociális partne-
rek véleménye szerint a változtatások 
súlyosan hátrányos helyzetbe hoznak 
több százezer (számításaink szerint 350 
ezer) munkanélkülit és azok családját. 
Aggályosnak tartják, hogy a törvényja-
vaslatban szerepl ő  számos el ő írás mun-
kajogi vonatkozása, finanszírozási 
összefüggései nincsenek kidolgozva. 
Úgy ítélték meg, hogy a bevezetend ő  
rendszerében összekeverednek a biz-
tosítási és szociális funkciók, valamint 
alkotmányos aggályokat fogalmaztak 
meg, a Munkaer ő piaci Alap egyes alap-
részeinek felhasználási célját szabályo-
zó rendelkezéseivel kapcsolatban, mert 
azok célzott források más célra történő  
felhasználását teszik lehet ő vé. Emellett 
korlátozzák a Munkaer ő piaci Alap Irá-
nyító Testületének kontrollját a befizeté-
sek felhasználására. Fentiek alapján a 
szociális partnerek nem értettek egyet 
az elő terjesztéssel és a szakmai meg- 

alapozatlansága miatt annak vissza-
vonását javasolták..."— tartalmazza a 
plenáris ülés e napirendi pontjáról ki-
adott tájékoztató. 

Oldalunk ezek után bejelentette: élve 
az ideiglenes alapszabály adta lehe-
tő ségekkel 1-2 napon belül megfogal-
mazza véleményét, hogy a parlamen-
tet megfelelő en lehessen tájékoztatni. 
Ez szintén meg történt, a határidő  le-
telte elő tt véleményünket levélben jut-
tattuk el a parlamenti képviselő khöz, 
amelyben többek között, az alábbi ér-
vekkel alátámasztva kértük, hogy ne 
szavazzák meg a törvénymódosítást: 
„... A tervezet példátlan módon sz ű kí-
tené az ellátórendszert, megrendíti 
ezzel közel 350 ezer munkanélküli és 
családja létbiztonságát. 

A megélhetéshez szükséges szo-
ciális segély kényszermunkához kö-
tése veszélyezteti a jogbiztonságot 
és lehetetlenné teszi az emberi mél-
tósághoz való alkotmányos jog ér-
vényesülését. 

A javaslatcsomagban nyoma sincs 
a munkanélkülieknek igazi segítsé-
get jelentő , a regionális problémákat 
is kezelő , munkahelyteremtést elő -
segítő  intézkedéseknek. 

A tervezett változtatások képzett 
középosztálybeli munkanélkülieket és 
munkavállalókat szorítanak a társa-
dalom peremére, növelik a szegény-
séget és hozzájárulnak a társadalom 
végleges kettészakításához. 

A törvénymódosítás gyökeresen 
ellentétes az Európai Unió gyakor-
latával és törekvéseivel ...." 

Az egyoldalas levélhez részletes 
szakmai indoklást is mellékeltünk. 

Q-ti 

Tudósítások 
Kuti László tíz éve vesz részt az ÉT és az Országos Munka- 
ügyi Tanács munkájában és küldi tudósításai a Szószólónak 
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Ötvenéves az MTA Nyelvtudományi Intézete 
A TUDOSZ az alábbi írással köszönti az ötvenéves Nyelvtudományi Intézetet: 

Miniszterelnöki reagálás a rádióban a magyarorszá-
gi kutatás és fejlesztés támogatásáról írt nyílt levélre 

A levél minden sora igaz A Nyelvtudományi Intézet 1999 
ő szén ünnepelte megalakulásának 50. 
évfordulóját. Az intézet 1949-ben a 
Közoktatásügyi Minisztérium intézmé-
nyeként alakult meg, és 1951-ben ke-
rült a Magyar Tudományos Akadémia 
felügyelete alá. Abban az idő ben a leg-
fontosabb feladat a kutatási tervek ki-
dolgozása és a feladatok elvégzésé-
hez szükséges pénzügyi és személyi 
feltételek megteremtése volt. Kialakult 
és késő bb jelentő sen növekedett a fő -
hivatású kutatók létszáma. így vált le-
hető vé a munkaközösségek, tudomá-
nyos osztályok létrehozása, majd a 
nagyméret ű , hosszabb id ő re tervezett 
kollektív feladatok végzése. 

Az intézet megalakulása után köz-
ponti feladatának tekintette a magyar 
nyelvtudománynak és a finnugor nyel-
vészetnek a m ű velését, a fonetikai, ál-
talános és az alkalmazott nyelvészeti 
kutatások végzését. Az intézetnek fon-
tos tevékenysége volt még anyanyel-
vünk ápolása, gondozása, továbbá 
szakmai támogatás nyújtása az okta-
tó és a tudomány-népszer ű sít ő  intéz-
ményeknek, valamint a nyelvtudomány 
eredményeinek népszer ű sítésében 
való részvétel. E feladatok lényege az, 
hogy az intézetben folyó kutatások kö-
zéppontjában első sorban a magyar 
nyelv történeti és leíró jelleg ű  vizsgá-
lata, valamint az általános és az alkal-
mazott nyelvészeti, a fonetikai és az 
elméleti-módszertani kutatások álltak. 

A felsorolt feladatok is jelzik, hogy a 
kutatások — az idegen nyelvi kutatások 
kivételével — szinte a nyelvtudomány va-
lamennyi ágát felölelték. Megjegyzendő , 
hogy kezdetben az idegen nyelvek vizs-
gálata is szerepelt a régi tematikákban, 
a szlavisztikától az orientalisztikáig, de 
kés ő bb ezek az egyetemi tanszékekre 
helyező dtek át. Az intézet megalakulá-
sa után 25-30 évig a magyar nyelvé-
szeti kutatások első sorban és nagyobb 
mértékben a következő  területekre irá-
nyultak: nyelvtörténeti, etimológiai vizs-
gálatok, leíró nyelvtani kutatások, érlel-

' mező  szótárak, írói szótárak, rokon ér-
telm ű  szavak szótárának készítése, 
nyelvjárási kutatásoKionetikai vizsgá-
latok. Ennek megfelelő en jelentek meg 
a kutatások eredményeként a többköte-
tes nyelvtudományi alapm ű vek, kézi-
könyvek. A teljesség igénye nélkül csu-
pán a legfontosabbakat felsorolhatjuk: A 
magyar nyelv értelmező  szótára 1—VII. 
kötet (1959-1962). Ez talán a legismer-
tebb és a megjelenése óta a legtöbbet 
idézett intézeti kiadvány, azóta is a leg-
gazdagabb egynyelv ű  szótárunk. Rövi-
debb változata a Magyar értelmez ő  ké-
ziszótár, amely 1972-ben látott napvilá-
got. Jelentő s kiadvány A mai magyar  

nyelv rendszere I—II. (1961-1962). En-
nek 1968-ban jelent meg a rövidebb, né-
met nyelv ű  változata Ungarische 
Grammatik címmel. 50 év krónikásának 
elemi kötelessége, hogy tisztelegjen ezek 
megalkotói, szerkeszt ő i, munkatársai 
elő tt. A már eltávozottak emlékét hálá-
val megő rizzük, teljesítményüket méltá-
nyoljuk, a még köztünk munkálkodók-
nak pedig köszönetünket fejezzük ki. 
Feltétlenül ki kell emelnünk néhány ne-
vet az említett munkák vezető i közül: 
Országh László, O. Nagy Gábor, Tom-
pa József. 

A dialektológiai kutatások jelent ő s 
eredményeként látott napvilágot Deme 
László és Imre Samu szerkesztésében 
A magyar nyelvjárások atlasza 1—V1. 
(1968-1977). A finnugor nyelvészeti 
munkálatok kiemelkedő  eredménye a 
Lakó György fő szerkeszt ő  által irányí-
tott munka, A magyar szókincs finn-
ugor elemei 1-111. (1967-1978). A 70-es 
évektő l jelent meg Gáldi László fő szer-
kesztő  irányításával a Pető fi-szótár I—
IV. kötete (1973-1984). A 60-as, 70-es 
évek jelentő s intézeti teljesítménye volt 
még a Benk ő  Loránd f ő szerkesztő  által 
megjelentetett A magyar nyelv történe-
ti-etimológiai szótára I—IV. (1967-1981). 
A tájnyelvi szókincs gyű jtését, feldol-
gozását koronázza meg a B. Lő rinczy 
Eva fő szerkesztő  irányította munkakö-
zösség által készített Uj magyar tájszó-
tár 1-111. (1979-1982), a további kötetek 
megjelenés elő tt állnak. 

Az anyanyelvi m ű veltség fejleszté-
se is fontos feladata volt a Nyelvtudo-
mányi Intézetnek, a gyakorlati nyelv-
m ű velő  munka mellett a munkaközös-
ség kutatómunkát is végzett, ennek 
eredménye egy nyelvhelyességi lexi-
kon, mely Grétsy László és Kova-
lovszky Miklós szerkesztésében jelent 
meg, a Nyelvmű vel ő  kézikönyv I. és 
II. kötete (1980-1984). Semmiképpen 
sem hagyható ki a névsorból a néhány 
éve elhunyt L ő rincze Lajos, akinek 
neve egybeforrt a II. világháború utáni 
évtizedek nyelvm ű velésével; ismeret-
terjesztő  sorozatai, rádiós, televíziós 
m ű sorai, nyelvm ű velő  kötetei, kiadvá-
nyai nagy szerepet játszottak a nyelv-
m ű velés, a nyelvtudomány — meg 
merjük kockáztatni a kijelentést — a 
Nyelvtudományi Intézet társadalmi te-
kintélyének a megteremtésében. 

A 80-as évek kiemelkedő  eredménye 
volt a Kiss Lajos szerkesztésében meg-
jelent Földrajzi nevek etimológiai szótá-
ra I—II. (1988). A 90-es évek jelentő s 
intézeti munkájaként látott napvilágot a 
Benk ő  Loránd vezette munkaközösség 
által készített A magyar nyelv történeti 
nyelvtana 1-11. (1991-1992). A fonetikai 
kutatások témakörébő l jelent meg Bolla 

Kálmán szerkesztésében a Fejezetek 
a magyar leíró hangtanból (1982). Az 
alkalmazott nyelvészeti, általános nyel-
vészeti kutatások jelent ő s eredménye 
a Kiefer Ferenc szerkesztésében meg-
jelent Strukturális magyar nyelvtan 1—
II.), valamint É. Kiss Katalin—Kiefer Fe-
renc—Siptár Péter szerző kkel az Új 
magyar nyelvtan (1998). A felsorolt ki-
adványok nagy hányada az Akadémiai 
Kiadó gondozásában jelent meg. 

Lehetne még folytatni a felsorolást, 
számos tanulmánykötet, kiadvány, 
szótár jelent meg intézeti munkatársak 
tollából (utónévkönyvek, az Általános 
Nyelvészeti Tanulmányok cím ű  soro-
zat, szinonimaszótár, gyakorisági szó-
tár, Képes diákszótár, Nyelvm ű vel ő  
kéziszótár stb). A Nyelvtudományi In-
tézet a kutatások végzésén kívül ve-
zető  szerepet játszott a hazai nyelvtu-
dományi vizsgálatok irányításában, ter-
vezésében, 5-6 évente megszervezte 
a magyar nyelvészek nemzetközi 
kongresszusát, s tevékenyen részt 
vettek munkatársai az 5 évenként meg-
rendezett nemzetközi finnugor kong-
resszusok szervezésében is. 

Az intézeti kutatók létszáma a kez-
deti 40-50-rő l mára 70-re gyarapodott, 
s az elkövetkez ő  évtizedekben, évszá-
zadban is számos feladat vár rájuk. A 
magyar nyelvtudománynak régi adós-
sága A magyar irodalmi nyelv nagy-
szótárának elkészítése, ennek elő mun-
kálatai már sokat ígérő en megindultak. 
A nagy alapmunkák jelentő s részét elő -
deink már elkészítették, de szükség 
van a modern kornak megfelelő  új ké-
zikönyvekre, illetve a régebbiek kor-
szer ű sítésére. 

Anélkül, hogy ünneprontók lennénk, 
szólni kell a gondokról is. Az elmúlt 
évek költségmegvonási intézkedései 
éppen a magyar nyelvészettel foglal-
kozó intézeti részlegeket sújtották, 
ezek létszáma csökkent az elbocsá-
tások, nyugdíjazások miatt. Pedig 
anyanyelvünk történetének kutatása, a 
magyar nyelvtudomány m ű velése el-
s ő sorban a hazai nyelvészek felada-
ta, s a következő  évszázad, évezred 
globaftációs folyamatainak idejérrkü-
lönösen fontos a nemzeti tudományo-
kon belül a magyar nyelvtudomány hi-
vatalos segítése, támogatása. Bízom 
abban, hogy erre az Akadémia veze-
tő i a jöv ő ben tekintettel lesznek, remél-
jük, hogy az intézet megalakulásának 
100. évfordulójára írandó beszámoló 
szerz ő je ugyanilyen szép eredmények-
r ő l, a magyar nyelvtudományt gazda-
gító kiadványokról írhat. 

Dr. Szű ts László, a nyelvtudomány 
kandidátusa, tud. osztályvezető  

Hollós János riporter: Az elmúlt 
hét legfontosabb belpolitikai fejleménye 
volt, hogy megkezdte a parlament a 
költségvetés vitáját. Ezzel kapcsolat-
ban is érkezett egy nyílt levél, amely-
nek az az üzenete, hogy az elmúlt év-
tizedekben számos ország el ő relépé-
se egyértelm ű en a kutatás-fejlesztés 
kiemelt kezelésének köszönhet ő . A fej-
lett országokban a nemzeti jövedelem 
2,5-3,5 százalékát fordítják kutatásfej-
lesztés támogatására, Magyarorszá-
gon ez az arány mindössze 0,7-0, 9 
százalék. Na most, a parlamenthez be-
nyújtott költségvetés ezen a területen 
az elkövetkez ő  évben érdemleges vál-
tozást nem jelez, így kérdésessé válik 
annak az ígéretnek a teljesíthet ő sége, 
hogy 2002-ig a GDP 1,5 százalékát 
eléri Magyarországon a kutatás és 
fejlesztés támogatása. Ez áll a levél-
ben, mi lehet erre a válasz? 

Orbán Viktor: Valóban, ez a nyílt levél 
megjelent több lapban is. Kicsit elfogult 
vagyok a levéllel kapcsolatban, mert több 
olyan professzor úr is aláírta, akiknek a 
mostani kormány, és személy szerint is 
köszönettel tartozom, mert a választá-
sokat megelő z ő  esztendő kben szakér-
tő ként, tanácsadóként segítették a mun-
kánkat, legkevésbé sem a saját érde-
kükben, hiszen senki sem gondolhatta 
közülük 1994-ben, vagy 1995-ben, hogy 
az a fényes siker következik be a vá-
lasztásokon, amit aztán 1998-ban mind-
annyian átéltünk. Solymosi Frigyesnek, 
aki pedig általában az ilyen találkozókat 
szervezi, és aki a kormánnyal szembe-
ni egyébként jogos igényeket gyakorta 
megfogalmazza a nyilvánosság elő tt, 
különösen sokat köszönhetek, mert tő le 
nemcsak szakmai, de politikai tanácso-
kat is kaphattam az úgynevezett — talán 
a Vének Tanácsa talán sértő  kifejezés 
— az Öreg Bölcsek Gyülekezetében. Hi-
szen a választások elő tt rendszeresen 
több idő s tanárembernek, professzornak 
a véleményét is próbáltam összegy ű jte-
ni, segítendő  a munkánkat. Tehát azt hi-
szem, hogy a levél minden sorát illető en 
igaza van az aláíróknak, csak annyit 
tudok hozzátenni, hogy Magyar-
országon, amikor a kormányváltás meg-
történt, a nemzeti összterméknek 0,5, 
azt hiszem, inkább 0,6 százalékát fordí-
tottuk kutatásra és fejlesztésre. Ezt si-
került egy év alatt felemelnünk 0,97 szá-
zalékra, tehát majdnem egy százalékra. 
1999-ben tehát ez a szám már egy je-
lentő s javulást mutat, de ettő l függetle-
nül a levélben foglalt állítás, miszerint a 
következ ő  évben, tehát a 2000-ik évi 
költségvetésben nincs további emelke-
dés, ső t, talán... 

Hollós: ...százalékában csökkenés 

Orbán Viktor ...s ő t, talán vala-
mennyi csökkenés is van, ez igaz. Na 
most, oka van ennek. Az oka az, hogy 
— és ez nemcsak a személyes véle-
ményem, hanem széles körben osztott 
vélemény ma Magyarországon—, hogy 
a tudomány mostani intézményeibe, 
mostani szerkezetébe, mostani intéz-
ményrendszerébe felesleges több pénzt 
beleönteni. Akkor lenne értelme több 
pénzt elköltenünk, ha sikerülne a ma-
gyar tudományos világ mai szerkeze-
tét is jelentő sen megváltoztatni, és az 
intézményrendszerét is átalakítani. En-
nek érdekében össze is ült az úgyne-
vezett Tudománypolitikai Kollégium, 
amit a hagyományok szerint a minden-
kori magyar miniszterelnök vezet, ott 
volt az Akadémia elnöke, és ott volt 
néhány más professzor is, akiknek ki-
emelkedő  szerepük van a magyar tu-
dományos élet irányításában. Ott szü-
letett közöttünk egy egyezség, az, hogy 
megkezdő dik a 2001. évre vonatkozó 
költségvetés tervezése már 2000. ja-
nuárban a tudományos élet részérő l, és 
párhuzamosan végzünk el két munkát. 
Átalakítjuk a magyar kutatás és tudo-
mány szerkezetét, első sorban úgy, 
hogy a Tudománypolitikai Kollégium 
külső  szakért ő k bevonásával, külső  
m ű helyek bevonásával megpróbál kije-
lölni kutatási fő irányokat, amelyek irá-
nyában Magyarország jöv ő je található. 
Tehát nem általában a tudományra kell 
többet fordítani, volt a vélemény a ta-
nácskozás után, hanem bizonyos irá-
nyokat ki kell jelölnünk, mármint a tu-
dományos világnak magának kell ezt 
kijelölnie, és utána ezek kiemelt támo-
gatására kell els ő sorban fordítani a ren-
delkezésre álló összegeket. Az itt fel-
sorolt országokban, mint Finnország, 
Korea vagy Irország, sem általában tá-
mogatták a tudományt, hanem volt egy 
bizonyos vízió. 

Hollós: ...tudományos... 
Orbán Viktor: ...volt egy látomás a 

jöv ő r ő l, és a jövő höz vezet ő  út érde-
kében támogattak meg bizonyos fajta 
kutatásokat és fejlesztéseket. Ezt az 
utat kellene járni Magyarországnak is. 
Tehát ezt elvégezzük, és ezzel párhu-
zamosan 2002-re, úgy, ahogyan —
egyébként Solymosi úrnak igaza van 
— a kormányprogramban áll, a 2002. 
évi költségvetésben a nemzeti össz-
termék 1,5 százalékát kell majd, im-
már egy új szerkezetben, de kutatás-
ra és fejlesztésre fordítani. 

(A fent idézett beszélgetés elhang-
zott a Magyar Rádió Kossuth adója 
reggeli Krónikájában, 1999. október 
20-án.) 



az MTA Pszichológiai Intézete 
új TUDOSZ-titkárát 

1949-ben született Pécsett. Az Orvostudományi 
Egyetem elvégzése után (1973-1976 között) a 
Pécsi Orvostudományi Egyetem Ideg-elmekliniká-
ján klinikai orvos. 1976-tól az MTA Pszichológiai 
Intézete, 1993-tól a Pszichofiziológiai Osztály ve-
zető je. 

Tudományos fokozat: az orvostudományok kan-
didátusa (1988). Habilitáció: Pszichológiá, Kossuth 
Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1998). Szer-

keszt ő bizottsági tagság: International Journal of Psychophysiology, Journal of 
Psychophysiology, Neurobiology, Electroencephalography and Clinical 
Neurophysiology, Agyérbetegségek. 

A tudományos kutatói munka melletti oktatási tevékenység (graduális és 
posztgraduális képzés): Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
(pszichofiziológia, neurológia: magyar és angol nyelven); Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem, Debrecen; Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest. 

Az MTA Pszichológiai Bizottságának titkára: 1995-tő l. 

Tízéves az Értelmiségi 
Szakszervezeti 

Tömörülés 
Október 7-én és 8-án az 

„Értelmiség szerepe az 
ezredfordulón" címmel tu-
dományos konferenciát ren-
dezett a tízéves születés-
napját ünneplő  Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés. 

Alsó képünkön balról jobb-
ra Fónagy János, a Gazda-
sági Minisztérium politikai ál-
lamtitkára, Vizi E. Szilvesz-
ter, az MTA alelnöke, Kis 
Papp László, az FDSZ elnö-
ke és Pomogáts Béla, az Író-
szövetség elnöke. 

Magyarország Politikai Évkönyve, 1988. 

Létminimum, társadalmi minimum 1988-ban 
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Innovációs verseny 
Bemutatjuk: 

Molnár Márkot, 
AZ IPARI M Ű SZAKI FEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY támogatásával A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG, AZ 

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM az 1999/2000-es tanév idő szakára meghirdeti a IX. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI TUDOMÁ-
NYOS ÉS INNOVÁCIÓS VERSENYT 

KIK INDULHATNAK? 
Egyénileg vagy legfeljebb háromfő s 

csoportba szervező dve, végzettségre 
való tekintet nélkül pályázhat minden 
15 és 20 év közötti (1980. január 1. 
és 1985. december 31. között szüle-
tett), Magyarországon tanuló fiatal. 
Egyetemisták, fő iskolások közül azon-
ban csak az első évesek vehetnek részt 
a versenyen. Pályázhatnak és díjakat 
nyerhetnek határon túli magyar fiatalok 
is, de az európai döntő n csak azok 
vehetnek részt, akik magyarországi 
iskolába járnak. 

MIT LEHET NYERNI? 
A versenyen a legjobbak komoly 

díjakat kapnak: 

I. díj: (összesen három) 
pályam ű venként 200 000 forint 

II. díj: (összesen három) 
pályam ű venként 100 000 forint 

III. díj: (összesen négy) 
pályam ű venként 60 000 forint 

(A zs ű ri a díjak között indokolt eset-
ben átcsoportosításokat hajthat végre. 
A zs ű ri döntése végleges és megmá-
síthatatlan, az ellen fellebbezésnek 
helye nincs.) 

A díjazottak felvételi vizsga nélkül 
tanulhatnak tovább az ELTE TTK fi-
zikusi, fizikai tanári, technikai sza-
kán; a JPTE Természettudományi 
és M ű szaki Karán, a JATE Termé-
szettudományi Karán (kivéve: ma-
tematikus és közgazdasági programo-
zó matematikus), ill. egyéni pályázó-
ként a Budapesti M ű szaki Egyete-
men és további 12 m ű szaki felső ok-
tatási intézményben. 

A legjobb, max. három pályázat részt 
vehet 2000. szeptember 18 és 24. kö-
zött, az Európai Unió által, 30 ország 

(folytatás az 1. oldalról) 

gú háztartások létminimuma — egy sze-
mélyre számítva — mintegy 20-30 szá-
zalékkal kisebb, mint az egyedülálló-
ké. Például a háromgyermekes csalá-
dokban él ő k egy személyre számított 
létminimuma — KSH-adatok szerint —
1987-ben 2350 forint havonta, a házas-
pároké 3350 forint. A létminimum bizo-
nyos szükségleteket magasabb szin-
tén elégít ki, mint a biológiai minimum 
— például a testet elfedő  öltözék he-
lyett megengedi több ruhadarab váltás-
ra elégséges mennyiségének a birtok-
lását, fagypontot kiküszöbölő  f ű tés he-
lyett a lakások 14-16 °C-ra történő  fel-
f ű tését. Ugyanakkor a létminimum sem 
veszi figyelembe az egyénnek, mint 
társadalmi lénynek a szükségleteit. 
Például ez a jövedelemszint nem ele-
gend ő  újság vagy rádió vásárlására, 
nem nyújt fedezetet semmilyen élve-
zeti cikk fogyasztására, közlekedési 
kiadásokra, könyvvásárlásra; 

— társadalmi minimum szintje; 
1988-ban ilyen jövedelemszinten — egy 
f ő re számítva a havi 3400 és 4500 fo-
rint közötti jövedelemsávban — a lakos-
ság 18 százaléka élt. A társadalmi mi-
nimum körébe azok a javak és szol-
gáltatások tartoznak, amelyek a lakos-
ság többsége szerint elengedhetetle-
nül szükségesek egy nagyon sz ű kös 
életvitelhez. Nem csupán az egyén 
puszta létezéséhez elégséges szük-
ségletek tartoznak ebbe a körbe, ha-
nem munkába járási kiadások, mérsé-
kelt szinten újságokra, könyvekre for-
dított kiadás, illetve csekély mértékben 
élvezeti cikkekre (dohányzásra, alko-
holfogyasztásra, üdít ő ital vásárlására) 
fordított kiadás; 

— szerény megélhetés szintje; 
1988-ban ilyen jövedelemszinten — egy 
f ő re számítva havi 4000 forint és 6000 
forint közötti jövedelemsávban — a la- 

részvételével rendezendő  „Fiatal Tudó-
sok Versenyén" Amszterdamban, ahol 
további értékes díjakat lehet nyerni. 

1. díj: (összesen három) 
pályam ű venként 5000 euró 

2. díj: (összesen három) 
pályamű venként 3000 euró 

3. díj: (összesen három) 
pályam ű venként 1500 euró 

MIVEL LEHET PÁLYÁZNI? 
Jelentkezni lehet bármilyen problé-

ma tudományos szint ű  megoldásra irá-
nyuló ötlettel, illetve tervvel első sorban 
a természettudományok (biológia, fizi-
ka, kémia, földrajz), a környezetvéde-
lem, az informatika, a távközlés, a szá-
mítástechnika, a m ű szaki tudományok, 
valamint a matematika területér ő l. 
(Hosszabb ideje végzett megfigyelé-
sek vagy kutató-fejlesztő  munka ered-
ményei plusz pontban részesülnek.) 

HOGYAN KELL NEVEZNI? 
A kidolgozásra javasolt ötlet/téma 

vázlatát legfeljebb 2 gépelt oldal ter-
jedelemben, lezárt borítékban kell be-
nyújtani 3 példányban, levélben vagy 
személyesen 2000. JANUÁR 5-ÉN 16 
ÓRÁIG BEÉRKEZŐ EN. 

A borítékra rá kell írni: „INNOVÁ-
CIÓS VERSENY". 

A nevezésnek tartalmaznia kell: 
1. a kiválasztott problémát, 
2. a megoldásra irányuló ötletet, 
3. az elérendő  célt, 
4. a konkrét megvalósítás módját, 

továbbá: 
a résztvevő (k) 
— nevét, születési idő pontját; 
— lakcímét, telefonszámát; 
— nyelvismeretét; 

kosság 35 százaléka élt. Összessé-
gében szerény és szegény életnívón 
— havi 6000 forint alatti egy fő re jutó 
jöve- delembő l — a lakosság közel két-
harmada (63 százaléka) élt. A nyugati 
létminimum-számításokban gyakran 
azonos a létminimum fogalma az em-
beri méltóságot még megő rző , tisztes, 
szerény megélhetés szükségleteivel. 
A tisztes, szerény megélhetés a tár-
sadalmi minimum elemein kívül meg-
engedi bizonyos élelmiszerek (például 
hús, gyümölcsfélék, zöldségek) kívá-
nalom szerinti — tehát nem minimáli-
san szükséges — fogyasztását, elis-
meri a kiadásokban bizonyos elterjedt 
élvezeti cikkek átlagosnak megfelelő  
fogyasztását (például dohányzás, ká-
vézás, sörözés társadalmi konvenci-
óknak megfelelő  szokását), lehet ő vé 
teszi legalább egy szabadidő -tevékeny-
ség (horgászat, fényképezés, kertész-
kedés) költségeinek a fedezését. A 
szerény megélhetés szintjén már le-
hető ség nyílik arra, hogy bizonyos, 
minimálisan szükséges javakat drá-
gábbak helyettesítenek. Például filte-
res tea vásárlása lehetséges teafű  he-
lyett, papírzsebkendő  textilzsebkend ő  
helyett, karajvásárlás dagadó helyett. 
Kényelmet szolgáló új javak is megje-
lenhetnek a fogyasztásban: például 
zsebrádió és elem szükséglete, heti-
lap vagy havi folyóirat rendszeres vá-
sárlása, ne- gyedévente-félévente egy 
taxiköltség. Országonként eltérő en íté-
lik meg, hogy milyen az emberi önmeg-
valósítást is garantáló és nem csupán 
egy racionális minimumszintet megen-
gedő  jövedelemszint. Az eltérő  megíté-
lés miatt a hasonlóan fejlett országok-
ban is nagyon eltérő  a szegénynek 
minő sített — a szerény életnívó alatt élő  
— lakosság aránya. A hetvenes évek 
második felében a Német Szövetségi 
Köztársaságban a lakosság 3 százalé-
ka, Franciaországban 16 százaléka élt 
a szerény életnívó szintje alatt. 

— iskolájának (munkahelyének) ne-
vét, címét és telefonszámát. 

— azon konzulensek, tanárok nevét, 
címét és telefonszámát, akik szak-
mai felügyelettel támogatják a 
versenyz ő (ke)t. 

HOVÁ KELL KÜLDENI? 
A nevezésnek beérkezési, illetve 

leadási helye a verseny, titkársága: 
MAGYAR INNOVACIOS SZÖVET-

SÉG, 1117 Budapest Xl., Októbver hu-
szonharmadika utca 16. 

Telefon: 386-9615, Fax: 385-2181, 
e-mail: innovacio@matavnet.hu  

A verseny titkára: dr. Antos László, 
a MISZ marketingmenedzsere. 

A versennyel kapcsolatban a fenti 
címen és telefonon lehet érdeklő dni. 

A VERSENY F Ő  
TÁMOGATÓJA 
az Ipari M ű szaki Fejlesztésért 
Alapítvány 

A VERSENY TÁMOGATÓI 
Országos M ű szaki Fejlesztési Bi-
zottság 
Magyar Szabadalmi Hivatal 
Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara 
Mol Magyar Olaj- és Gázipar Rt. 
EGIS Gyógyszergyár Rt. 
Matáv Rt. 
Westel 900 GSM Rt. 
Intel Co. 
Alapítvány a M ű szaki Haladásért 
Covent Ipari Tő ke Befektet ő  Rt. 
Értelmiségi Szakszervezeti Tömö-
rülés 
Medicor Holding Rt. 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 
SBG&K Nemzetközi Szabadalmi 
Iroda 
TÜV Rheinland Hungária 

— gond nélküli megélhetés szint-
je; 1988-ban ilyen jövedelemszinten 
— egy f ő re számítva havi 6000 forint 
és 8500 forint közötti jövedelemsáv-
ban — a lakosság 20 százaléka élt. 
Ezen a jövedelemszinten szolid élet-
vitel esetén nincsenek megélhetési 
gondjaik a családoknak. Különösebb 
pénzbeosztás nélkül fedezni tudják 
a szokásos kiadásokat, és feszítet-
tebb takarékoskodásra csak na-
gyobb érték ű  fogyasztási cikk — pl. 
személygépkocsi, színes tv, automa-
ta mosógép — vásárlása elő tt kény-
szerülnek. Mivel nagyon sok család 
nem tud lemondani az említett javak 
birtoklásáról, a „gond nélküli megél-
hetés" jövedelemsávjában is fellelhe-
t ő k a szerény megélhetési szint fo-
gyasztási szokásai, id ő nkénti pénz-
zavarai. 

A nagy érték ű  tartós javak haszná-
lata mellett ezen a jövedelemszinten 
válik gyakoribbá a vendégl ő be járás, 
külföldi utazás is. Természetesen az 
ezzel járó költségek is gyakran le-
süllyeszthetik az ilyen életmódot foly-
tató családok életnívóját az év nagyobb 
részében a szerény megélhetés 
színvonalára. 

— tisztes, kedvezö életkörülmé-
nyek szintje; 1988-ban ilyen jövede-
lemszinten — egy f ő re számítva a 
havi 8500-11 000 forint közötti jöve-
delemsávban — a lakosság 10 száza-
léka élt. 

Ezen a jövedelemszinten anyagi 
megrendülés, szigorúbb pénzbeosztás 
nélkül is vásárolhatnak nagy érték ű  tar-
tós javakat, rendszeresebben járhat-
nak színházba, vendégségbe, évente-
kétévente nyaralhatnak külföldön is. 
Az ilyen jövedelmet elér ő  családok, ha 
átmenetileg megelégednek egy szeré-
nyebb életvitellel, akkor jelentő sebb ak-
kumulációra és ezáltal nagyobb érté-
k ű  ingatlan vásárlására vagy építke-
zésekre is képesek. 

„(...) — Rendszerváltóként emlege-
tik Strasbourgban, de a rendszervál-
tók közé sorolják idehaza is... tíz esz-
tend ő  elmúltával miként tekint vissza 
azokra az id ő kre? Teljesültek az ak-
kori álmok? 

— Nem hiszem, hogy álmok vezérel-
tek volna bennünket. Inkább az akarat, 
a jóakarat. Mindig büszke leszek arra, 
hogy részt vettem a rendszerváltásban 
Magyarországon. Visszatekintve, min-
den alkotmányjogásznak kívánnám, 
hogy tölthessen néhány hónapot a par-
lamentben. Küzdelmes idő szak van mö-
göttünk, sok nem várt fájdalommal, szen-
vedéssel. Mégis, h ő skorként éltük meg 
a rendszerváltást, mindenki arra töreke-
dett, hogy az átalakulás minél tisztessé-
gesebben menjen végbe. Számomra 
több mint tíz éve, 1987 végén, 1998 ele-
jén kezdő dött minden. Az akadémiai ku-
tatóintézetekben elhatároztuk, hogy 
szakszervezetet alapítunk a tízezres tu- 

dóstársadalom érdekeinek valódi képvi-
seletére. 

Így jött létre a Tudományos Dolgo-
zók Szakszervezete, amelynek alapító 
kongresszusán — bár soha nem voltam 
politikusi alkat — beválasztottak az el-
nökségbe. Utána külföldre utaztam, s 
mire hazaértem, már szakszervezeti 
elnök voltam, — err ő l Pomogáts Béla, 
az akkori elnökség egy másik tagja, az 
írószövetség mai elnöke tájékoztatott. 
Azután közeledve az MDF-hez felke-
rültem annak budapesti listájára, és 
azon kaptam magam, hogy parlamenti 
képviselő  vagyok. Hihetetlen élmény 
volt, hihetetlen id ő ket éltünk meg ak-
kor. A folyamat mindamellett számos 
vonatkozásában máig nem zárult le: 
hiányzik egyes állami intézmények sta-
bilitása, nem világosak bizonyos állami 
funkciók, a társadalomban nagy a bi-
zonytalanság, szembet ű nő  és elkese-
rítő  egyes rétegek szegénysége. (...)" 

Baka András: 

„Hő skorként éltük meg 
a rendszerváltást" 

Alábbi idézetünket dr. Baka András, a TUDOSZ els ő  elnökének 
újságírói kérdésre adott nyilatkozatából vettük át, amely a Magyar 
Nemzet november 13-i lapszámában jelent meg. 
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