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Támogass, hogy segíthessünk!

SZÓSZÓLÓ
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Tüntetés a gyű lölet, a háború
és a fasizmus ellen
Több ezren vettek részt azon a
demonstráción, amelyet a budavári
Dísz téren, február 13-án civil szervezetek kezdeményeztek „Békét
akarunk, nyugalmat és félelem nélküli életet" címmel. A békés felvonuláson Göncz Árpád köztársasági
elnökön kívül számos közéleti szereplő, közöttük az ÉSZT vezetői is
részt vettek. Hivatalosan a gy űlölet, a háború és a fasizmus ellen
hívták az embereket az utcára, a
szónokok ugyanakkor a jelen problémáiról is szót ejtettek. „A magyar
értelmiség alkotó munkára vágyik, békében akar élni egy olyan Európában, amely szabad népek
hazájaként ad minden nemzetnek oltalmat és méltóságot"— fejtette ki többek között Pomogáts
Béla felszólalásában.

Pomogáts Béla

Egy esztendeje a Waffen SS
jelképei és a magyar nemzetiszocialisták zászlai alatt egy évtizeden keresztül alig észlelt embercsoport menetelt itt a budai Vár
utcáin. Akkor ez meglehetősen
széles körben keltett megütközést, minthogy nem egyszerűen
történelmi kísértetjárás tanúi voltunk, hanem egy igénybejelentésé. Ez radikálisan elutasította
azokat az eszményeket, amelyeknek égboltja alatt a nyugati világrend felépült a második világháború után, és amelyekhez éppen
egy évtizede az új magyar demokrácia is csatlakozott. A tavalyi kísértetjárás jelképes módon
elutasította a szabadság és a
humánum eszményeit, azokat a
társadalomformáló alapelveket,
amelyek nélkül nem létezhet európai magyar nemzeti identitás és
kultúra sem.
Európában és kivált a középeurópai régióban azóta érzékelhetően meg növekedett a szélsőjobboldali radikalizmus veszélye.
Már pedig ez a jobboldali radikalizmus ugyanúgy nem egyeztethető össze az európai civilizáció, de mondhatnám így is: a kereszténység és a demokrácia
normáival, mint az évtizede éppen nálunk is történelmi vereséget szenvedett szélsőbaloldali
demokráciaellenes radikalizmus.
A gyű löletet és türelmetlenséget hirdető ideológiák akkor sze-

rezhetnek befolyást a társadalomban, ha a demokratikus politikai
pártok elveszítik hitelességüket,
és a társadalom egy jókora része előtt elzárulnak a felemelkedés útjai. Közép-Európában ma
szinte mindenütt jelen van ez a
veszély: ez okozta Ausztriában
is a radikális jobboldali áttörést.
Nyugtalanító jelenségek szinte
valamennyi szomszédunknál tapasztalhatók: Szlovákiában, Romániában és mindenekelőtt Szerbiában. Mi sem vagyunk teljesen
immúnisak az ideológiai fertőzéssel szemben. Nálunk is megroppant a rendszerváltás után létrejött politikai elit hitelessége, és
nálunk is elszegényedett a társadalom kétharmad része. Ez utóbbiról legutóbb Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt.
Utcáinkon egy esztendeje felt űntek a hungarista zászlók, és
nemrégiben egy alantas szándékú iromány is napvilágot látott,
amely nem átallotta egybekötni
az ötvenhatos magyar forradalmat a hungaristák gyászos emlékével.
A magyar demokrácia erőinek
összefogására van szükség tehát, és ebből az összefogásból
nem hiányozhat sem a jobbközép, sem a balközép. A demokratikus összefogás táborát azonban elsősorban a civil társadalomnak: a civil szervezeteknek
kell alkotnia. A civil társadalom

No comment

Nagybánya: arany és ciánkáli
Az elmúlt napokban hagyta el
hazánkat az észak-erdélyi Nagybánya (Baia Mare) ércfeldolgozó
üzeméből származó ciánvegyületeket tartalmazó víztömeg,
amely Európa egyik legsúlyosabb, joggal a „magyar Csernobilnek" nevezett ökológiai
katasztrófáját okozta. Évekig,
sőt évtizedekig tart, míg a Tisza vízrendszerében újból létrejön a biológiai egyensúlyállapot — természetesen, ha a

mérgező oldatok nem kerülnek
folyamatosan az élővizekbe.
Hogy jutott e toxikum a folyókba? Miért használják még most
is ezt a vegyszert, amely a mérgek közt az elsők közé rangsorolható? Egyszer ű a válasz: az
arany miatt.
Aranyért már a történelem hajnalán felfedező utakat szerveztek, pusztító háborúkat vívtak,
az arany indította az óceánon
túlra a konkvisztádorokat, miat-

Tavaly kollégáink, családtagjaik és barátaik 233141 forinttal
támogatták az alapítványt. Kérjük, idei személyi jövedelemadója egy százalékával támogassa a kutatóintézeti dolgozók
árván maradt gyermekeit! Ígérjük, hogy adományaik (az eddigiekhez hasonlóan) az utolsó fillérig a gyerekekhez jutnak.
Köszönet a támogatásért!
A Pro Vita Alapítvány immár 10 esztendeje évente kétszer
rendszeres támogatást nyújt kollégáínk árván maradt
gyermekeinek, a középiskola elvégzéséig. Ez évben 18 kisebb-nagyobb gyereket segít az alapítvány, van közöttük
aprócska és érettségi előtt álló, és van olyan család, ahol az
édesapa vagy az édesanya három gyerekkel maradt egyedül.
Természetesen a TUDOSZ-tagdíjakból továbbra is támogatjuk az alapítványt, valamint pályázati lehetőségekkel is próbálunk élni, de ez utóbbi csak kiegészítő forrás lehet, például
nyaralás előtti támogatásra. A fő forrás, ami lehetővé teszi a
segítséget, az Önök, családtagjaik és barátaik egyszázalékos
felajánlásai.

A Pro Víta Alapítvány adószáma: 19020714-101

Tóth Attila fizikus, a TUDOSZ szóviv ője

Teljes elsötétülés?!

Csillagászaink hibáztak, mikor
azt állították, Budapesten nem
lesz teljes elsötétülés 1999-ben.
Az évszázad napfogyatkozására
a MTV 1 vasárnap este hétkor
tízperces műsorblokkot szentelt.
Megszólalt benne két asztrológus.
Az egyik meghatározta a születendő gyerekek életesélyeit és jelönszervező dése is új lendületet lemvonásait, a másik demonstkaphat, ha léteznek olyan esz- rálta, hogyan tűnik fel a bolygók
mények és stratégiák, amelyek állatövi együttállásában az apomögött szinte mindenki felsora- kalipszis keresztje. Természetkozhat, aki elutasítja mind a szél- tudós nem kapott szót. A műsor
sőbal, mind a szélsőjobb ideoló- szerkesztői nem látták okát meggiáját és politikát, és a magyar szólaltatásuknak, hiszen — ahogy
társadalom, mindenekelő tt a ma- a mű sorvezető felkonferálta a
gyar értelmiség ilyen.
blokkot — a lényeg az, hogy „túlIlyen a magyar irodalom is. éltünk egy világvégét".
Huszadik századi klasszikusaink
Ez bizony teljes fogyatkozás,
mindig is elutasították a gyűlöle- 100%-os elsötétülés, ami — túl
tet, a türelmetlenséget, a kire- a m ű sorszerkesztés színvonakesztést és a nemzet megosztá- Ián — azt jelzi, hogy Magyarorsót. Adyra és Babitsra, Móriczra szágon a tudományok presztíés Kosztolányira, Illyés Gyulára zse az utóbbi években tartós
és József Attilára, Tamási Aron- mélyrepülésbe ment át. Miközra és Németh Lászlóra, Radnóti ben tizenéveseink még sorra
Miklósra és Ottlik Gézára gondo- nyerik a nemzetközi tanulmányi
lok, de hivatkozhatom akár Sza- versenyeket kémiából, fizikából,
bó Dezsőre is, minthogy ő írta le matematikából, utóbb rendre
így, egymás mellé elhelyezve a eltű nnek, és az egyetemek vakét fogalmat: „hungarizmus és laha volt elitszakjaira, úgy mint
halál".
fizikus, matematikus, minimális
A magyar irodalom, a magyar pontszámmal vesznek fel hallértelmiség alkotó munkára vágyik, gatókat. A magyar kutatóintébékében akar élni egy olyan Eu- zetek pedig megoldották az
rópában, amely szabad népek örök ifjúság problémáját: aki a
hazájaként ad minden nemzetnek nyolcvanas években bekerült,
oltalmat és méltóságot. Nincs utánpótlás híján holtáig „fiatal
szükségünk hungarista jelképek- kutató" marad.
re, mint ahogy nincs szükségünk
Kivételnek t ű nhet a jog-, az
bolsevik jelképekre sem azokon üzlet-, a közgazdaság-, és a
az utcákon és tereken, amelyeket litikatudomány, bár kérdéses,
megszentelt a magyar történelem, hogy a magas felvételi pontmegszentelt az 1956-os forrada- számok mögött a tudományt
lom. Merjünk bátrak lenni, midőn mű velni szándékozó, vagy a
ezeknek az utcáknak az erkölcsi magyar mindennapokban gyortisztaságát meg kell védenünk.
san gazdagodni kívánó fiatalok
tömege áll-e. Egyébként az,
hogy az előző kérdést így (vagylagosan) fel lehet tenni, már
önmagában is szégyen. Bizonyítja, hogy Pető fi géniusza
ta halt halált Montezuma és nemcsak saját sorsát jövendölAtahualpa, s utánuk az egész te meg verseiben, de a magyar
amerindián civilizáció. Miért len- tudósokét is, mikor magyar nemese feltette a költői kérdést:
ne kivétel a Tisza élővilága?
Nagybányán és környékén már
„Tán a tudománynak éljek?
az ókorban folyt a nemes fémek
A
tudósok mind szegények!
bányászata. A mai Felsőbánya
Nem írok, nem olvasok ..."
(Baia Sprie) helyén, Nagybánya
város különböző pontjain, továbbá
Nekünk inkább egy másik maa Lápos folyó felső szakaszán és
az Avasvidéken számos római- gyar nemes tradícióit kellene
kori lelet, köztük szerszámok és folytatni. Nevezetesen báró Eöt(folytatás a 3. oldalon) vös Lorándét, aki már száz éve

Merjünk bátrak lenni
- Felszólalás a Civil Fórumon -

A Pro Vita Alapítvány
felhívása

úgy definiálta a tudomány intézményrendszerét: kutatóintézet,
egyetem, múzeum. A koncepció
helyességét Nobel-dijasaink sora
bizonyítja, akik az eötvösi rendszerben nevelkedtek.
Hányszor metélték azóta darabjaira különböző „-izmusok" bódulatában ezt a szövetet, próbálták
(sajnos gyakorta sikerrel) egymás ellen kijátszani e szervesen
összetartozó ágazatokat. Holott
ezekhez az elmúlt fél évszázad
technikai fejlődése és társadalmi
változása csak hozzátett, belő lük el nem vett. Az informatika
korában a triád kiegészült a tudományos ismeretterjesztéssel a
tömegtájékoztatásban, majd a 90es években az internertes távoktatással, hogy aztán együttesen
alkossák a tudásalapú társadalom infrastruktúráját...
... szerencsésebb országokban.
Mert mit hoztak ehelyett a kritikus 90-es évek Magyarországon?
Elöregedést a kutatóintézetekben,
minimálpontszámot a fizikus szakon, teljes elsötétülést a médiában, és Petőfi próféciáját a munkahelyeken.
Ráadásul a fenti problémák egymástól nem függetlenek, egymást
tragikusan erősítik. Ha záros határidőn belül nem kezdjük el a
megoldást, a kutatási kapacitás
egy kritikus szint alá csökken, a
folyamat önfenntartóvá válik, a
tudomány mélyrepülése dugóhúzóba megy át, és az ország képtelenné válik az EU — és a józan
önérdek — által középtávon megkívánt tudásalapú társadalom létrehozására.
Meg vagyunk győződve arról,
hogy a tudomány presztízsének
helyreállítása nem történhet a tudományt művelők presztízsének
helyreállítása nélkül. Ez nem szűkíthető a kutatók jövedelmének
kérdésére, de a tisztességes jövedelem kérdése egyszerűen megkerülhetetlen, hiszen keresetük
reálértékben a pártállami 89-es
szint 78%-a. Ami a tanulmányi
versenyt nyerő fiatalokat illeti, nem
várhatunk el tőlük önsorsrontást.
Például joggal álmodhatnak lakásról. A kutatóintézeti dolgozók azonban még a jelenleg oly sokat emlegetett kedvezményes hitelből is
ki vannak zárva, mivel vagy túl
szegények, vagy túl öregek a feltételekhez. Ezek az ifjak bizony el
fognak tűnni a tudomány porondjáról, saját jól felfogott érdekükben.
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Kuti László:

2000. FEBRUÁR
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa

Kell-e gyűlölnöm
a vasutast?
Kell-e gy ű lölnöm a vasutast
azért, mert nemcsak tud, hanem
tesz is valamit a nagyobb bérért, a jobb, a biztonságosabb
munkafeltételeiért, munkavállalói,
szakszervezeti jogaiért?
Kell-e gy ű lölnöm a vasutast,
mert él a munkaharc jogszabály
által is biztosított eszközeivel?
Kell-e gy ű lölnöm a vasutast
azért, mert zavart, kényelmetlenséget okoz?
Kell-e gy ű lölnöm a vasutast,
miután ezt akarják elhitetni velem?
Tehették föl e kérdést sokan az
elmúlt hetekben, amikor a Magyar
Államvasutaknál működő szakszervezetek végre összefogva, egymást
erősítve léptek föl munkavállalóik
érdekeikért, s tartották a magyar
szakszervezeti mozgalom történetének leghosszabb sztrájkját.
A válasz egyértelm űen nem!
Akkor sem, ha azt akarják elhitetni velünk, hogy ők az okai
mindennek, hogy ők azok, akik
kicsinyes egyéni érdekeiket nézve
bénítják meg az ország „ütőerét",
hogy ők azok, akik mérhetetlen
károkat okoznak az országnak.
De vajon tényleg ők azok? Es
nem az, aki tulajdonosként nem
ad mozgásteret a vállalat veze-

tőinek, hogy érdembe tárgyalhassanak. Akik foggal-körömmel ragaszkodnak a megalázóan alacsony magyarországi munkabérekhez és nyugdíjakhoz. Akik a
bér- és kollektív szerző dési tárgyalásokat a munkavállalói és
szakszervezeti jogok drasztikus
csorbítására akarják felhasználni. Akik le akarják járatni a szervezett munkavállalókat és vezetőiket. Akik a tömegkommunikáció lehetőséget kihasználva „ol
vasói" levelekkel és más eszközökkel gyűlöletet keltenek.
Higgyük el végre, hogy nem erről van szó. Tanuljuk meg végre,
hogy ezek a munkaharc jogszerű
eszközei, amelyekkel az egyes
munkavállalói csoportok különbözőképpen akarnak és tudnak élni.
Legyünk szolidárisak. Fogadjuk el
a kényelmetlenségeket, mert
ezek a mi lehetőségeinket is javíthatják. S tanuljunk a sztrájkolóktól. Erényeikből és hibáikból
egyaránt, még akkor is, ha tudjuk, hogy nekünk most mások a
lehetőségeink, hogy más eszközökkel kell élnünk. De ezek is
csak akkor lesznek hatásosak,
ha összefogunk, ha kihasználjuk
szakszervezetünk adta lehetősé-

geinket, ha minél többen leszünk
szervezett dolgozók, mert ekkor
Napirend: 1. Előterjesztés az MTA Támogatott Kutatóhálózata
sokkal hatásosabb föllépésünk a
társult tagságának létrehozási és működési szabályaira, valatárgyalóasztalnál.
mint a beérkezett pályázatok elfogadására
Végezetül tanuljuk meg, ha
2. A 2000. év gép-mű szer beruházási keretek előzetes elosztása.
szükséges, hogy tömegesen ha3. Igazgatói pályázatok véleményezése.
lassuk szavunkat, hogy nyomaté4. Egyebek.
kosíthassuk követeléseinket,
hogy megmutathassuk mi is vaAKT 6/1/99. (Xl. 29.) állásfoglalás:
gyunk, akkor legyünk ott minél
többen, legalább a jelenlétünkkel
1. Az AKT megvitatta az MTA Támogatott Kutatóhálózata társult
demonstráljunk.
tagságának létrehozási és m űködési szabályaira, valamint a beérkezett pályázatok elfogadására vonatkozó írásos előterjesztést.
1.1 Az AKT az előterjesztett szabályzattervezetet az eredeti
Ingyenes
változatában egyhangúlag jóváhagyta. A szabályzat tervezetének 8.
adótanácsadást és
pontjában a társult tagok száma tekintetében az AKT 1 tartózkodás
jogsegélyszolgálatot tart
mellett úgy határozott, hogy a társult tagok száma az összes kua TUDOSZ-irodában
tatócsoport számának 5%-a lehet. Az AKT 1 tartózkodással el(XIII., Victor Hugo u.
fogadta, hogy a társult tagságot elnyert kutatócsoport támoga18-22., fsz. 17.)
tásban ne részesüljön, jelképes összeg sem adható.
minden szerdán
1.2 Az AKT elbírálta a társult tagság elnyerésére benyújtott 7
16 és 19 óra között
kérelmet. 2 tartózkodás mellett, helyt adott - egy kivétellel - a társult
dr. Komjáthy Miklós
tagsági kérelmeknek és jóváhagyta, hogy ezen csoportok a támogatott kutatóhálózat társult tagjává váljanak 2000. január 1-jétől. Erdei
László kérelmét elutasította, mert ő eredetileg nem pályázott.
1.3 Az AKT elfogadta, hogy a következ őkben már a támogatott
Telefonszámaink:
kutatócsoporti pályázati kiírásban szerepeljen a társult tagság elközvetlen + fax és
nyerésének lehet ősége.
üzenetrögzítő:

349-0793
e-mail:
tudosz@interware.hu
•

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Figyelem!

Gratulálunk!

Hámori József Zöld szám
nőknek
a TTPK
06-80-630-020 (10-15 óra)
elnöke
06-80-630-070 (15-20 óra)
Egy évvel ezelőtt, 1999 februárjában a kormány határozatot hozott a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium és a Tudományos Előkészítő Bizottság létrehozásáról, melynek feladata, hogy tanácsadó, döntés-előkészítő, koordináló és értékelő testületként segítse a kormány tudománypolitikájának kialakítását, és támogassa
azt. A kollégium elnöke a miniszterelnök.
A miniszterelnök ez év II. 26ai határozatával a kollégium elnökévé dr. Hámori Józsefet nevezte ki.
A kollégium állásfoglalásai
alapján előkészített kormány-előterjesztéseket az oktatási miniszter nyújtja be. (A TTPK összetétele megtekinthető a TUDOSZ
honlapján.)

A Szociális és Családügyi Minisztérium nőképviseleti tanácsa ingyenesen hívható zöld
számot rendszeresített mindazoknak a nő knek, akik úgy
vélik, hogy hátrányt szenvednek
nemük miatt. Telefonálhatnak
mindazok, akik hátrányos megkülönböztetésben részesülnek,
és segítséget vagy tanácsot
kérnek, de felvilágosítást kaphatnak azok is, akik nem biztosak a hátrányos megkülönböztetésben, de azt vélelmezik. A
nők diszkriminációjával kapcsolatosan hívható zöld számok:
06-80-630-020 (10-15 óra között), 06-80-630-070 (15-20
óra között).
A telefon mellett munkajogászok várják a hívásokat.

Keresetátiagok
nemzetgazdasági
át ag

költségvetési átlag

évek
összes

szellemi

összes

szellemi

MTA
átlag

infláció
(%)

1995.

40 152

49 918

38 476

44 104

45 100

28,2

1996.

47 577

61 166

42 259

49 644

48 709

23,6

1997.

57 949

75 234

52 231

60 385

61 926

18,3

1998.

69 314

89 952

62 122

71 415

76 320

14,3

1999.

*77 187

"106 962

72 980

Forrás: Munkaügyi Adattár (az MTA kivételével)
* KSH
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1999. november 29-i
ülésének (AKT 6/99.)
állásfoglalásai

Munkaszüneti
napok 2000-ben
A munka törvénykönyvének
év végi módosításával a megszokott munkaszüneti napok
mellett, január 1., március 15.,
húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október
23. és december 25-26. mellett az idén munkaszüneti nap
lesz november 1-je is.

Rendelet
a munkahelyi
biztonságról
A munkavédelemről szóló törvény kiegészítéseként megjelent
az egészségügyi miniszter rendelete, amely - összhangban az
Európai Unió tagállamaiban érvényes irányelvekkel - tartalmazza
azokat a követelményeket, amelyek a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatára vonatkoznak. A munkáltató biztosítja a rendeletben
előírt feltételeket és védőeszközöket, amelyek használatáról a
munkavállaló nem mondhat le. A
65/1999. (XII. 22.) EÚM rendelete
a Magyar Közlöny 119. számának
7937. oldalán található.

Tudnivalók a lakásépítési támogatásokról
A 2000. évi lakáscélú új és
módosított támogatások fellelhetők a TUDOSZ honlapján:

www.tudosz.hu

AKT 6/2/99. (Xl. 29.) állásfoglalás:
2.1 Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy a 2000. évi gép-műszer
beruházási keret a tudományterületek között az alábbi arányban
kerüljön felosztásra:
élettudományok: 30%, matematikai és természettudományi: 57%,
társadalomtudományi: 13%.
2.2 Az AKT megbízta költségvetési albizottságát, hogy vizsgálja
meg a közgyűlésre kerülő költségvetési tervezetet és tegyen javaslatot, hogyaniehetne megnövelni az intézetek gép-műszer beruházási keretét.
AKT 6/3/99. (Xl. 29.) állásfoglalás:
Az AKT a pályázó személyekre adott szavazatok és a vitában
elhangzottak alapján a következő javaslatot tette:
3.1 Az AKT 21 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett javasolja,
hogy az igazgatói megbízások időtartama évfordulóhoz kötődjön,
mivel az év közbeni váltás nehézséget okozhat.
3.2 Az AKT az egyes pályázók megbízási időtartamával nem
foglalkozott, azonban 1 tartózkodás mellett megerősítette azt a
korábbi ajánlását, miszerint ciklusismétlés esetén - amennyiben
egyéb kizáró okok nem merülnek fel - indokoltnak tartaná a
jogszabályokban is említett 5 éves időtartamra szóló igazgatói
megbízás kiadását. Kívánatos, hogy az Akadémia elnöke az AKT
elnökével konzultálva hozza meg döntését.
3.3 Az AKT titkos szavazással elfogadta az igazgatói megbízásra
javasolt személyek listáját.
AKT 6/4/99. (Xl. 29.) állásfoglalás:
Egyebek mellett az AKT a következő határozatokat hozta:
4.1 Az MTA GGKI kutatói közössége szakmai és tudományos
kapcsolataiban a geofizikai obszervatórium megjelölésére a Magyar
Tudományos Akadémia Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium
nevet kívánja használni. Az előterjesztéssel mind a Földtudományok
Osztálya, mind a Földtudományi Kutatóközpont vezetése egyetértett.
Az AKT jóváhagyta a névváltoztatást azzal, hogy a család vagy
képviselője hozzájárulását az intézet utólag megszerzi. Mivel a névváltoztatás a kutatóintézet szervezeti egységét érinti, így szükséges az
szmsz módosítása, az AKT felhatalmazza az igazgatót, hogy a megfelelő változtatásokat megtegye, és erről tájékoztassa az AKT elnökét.
4.2 Az AKT kisebb észrevételekkel jóváhagyta az SZBK szervezeti és működési szabályzatát.
4.3 Az AKT elhatározta, hogy a kutatóközpontok egységes kezelésével kapcsolatban felmerült kérdéseket későbbi időpontban
meg kell vizsgálni.
4.4 Az AKT javasolja, hogy azoknál az intézeteknél, ahol nincs
jóváhagyott szmsz, az igazgatói kinevezési okmányban történjen említés
arról, hogy azt a kinevezést ől számított 60 napon belül el kell készíteni. így nincs jóváhagyott szervezeti és m űködési szabályzat a Csillagászati Kutatóintézetben, a FK Földrajztudományi Kutatóintézetben,
a KFKI Atomenergiakutató Intézetben, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetben, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben,
az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetben, a Pszichológiai Kutatóintézetben, a Régészeti Intézetben és a Történettudományi Intézetben.
Az Atommagkutató Intézet szervezeti és m űködési szabályzata közel
5 éves - a jogszabályok módosulása miatt új szükséges.
4.5 Az AKT 1 tartózkodással javasolja, hogy Lovas Rezs ő kuratóriumi tag helyett Koltayné Gyarmati Borbála kapjon felkérést a
matematikai és természettudományi kuratórium tagságára.

2000. FEBRUÁR
„Emeltük az el őirányzatot"

Szociális üdültetés 2000
A Nemzeti Üdülési Szolgálat (NÜSZ) által kibocsátott csekkeket a
tavalyi 734 millió forint helyett az idén csak 394 millió forinttal támogatja az állami költségvetés. Emiatt, már február közepére elkapkodták az
inaktívaknak kiadott üdülési csekkeket. Ebben az évben összesen ötvenezer munkanélküli, diák és nyugdíjas üdülhet ezzel a kedvezménnyel. Ugyanez a kör tavaly 88 ezer személy volt.
A Kossuth rádió február 27-i „Vasárnapi Újság" című műsorában
a NÜSZ által kibocsátott kedvezményes csekkről szólva Orbán
Viktor az alábbiakat mondta el: „A Nemzeti üdülési Alapítvánnyal
kapcsolatban: emeltük az el őirányzatot (sic!), ennyit tett lehetővé
az ország gazdasági helyzete, a következő esztend őben próbáljuk
majd ezt az arányt ismét emelni."
Újságírói kérdés: Arra már nincs lehetőség, mivel a pénz már most
elfogyott, hogy még adjanak erre?
Orbán Viktor: „Magyarország egy évre szóló költségvetés szerint gazdálkodik. A parlament minden év decemberében eldönti, hogy a következő
évben mire mennyit költ. Előfordul olyasmi, hogy egy-egy tétel egy-kéthárom hónap alatt is kimerül. Utána már azt pótolni vagy kiegészíteni csak
akkor lehet, ha valahonnan az ember elvesz. Ezt egy kiszámítható módon
gazdálkodó kormányzat nem nagyon teheti meg. Ha úgy látjuk, hogy több
bevétel van, mint amire számítottunk és esetleg kevesebb a kiadás —
tehát van pluszösszeg, amit valahova el lehet helyezni —, akkor az
Üdülés‚ Nemzeti Alapítvány jó eséllyel pályázik arra, hogyha van többletforrás, oda is jusson. Nem fogjuk ezt a szempontot sem elfelejteni."

Bencze Gyula

Szkeptikus szilánkok
Mesterséges
unintelligencia

életkora 6000 év. Ugyanakkor a
Kansas City Star felmérése szerint (feltehető en a Jurassic Park
hatására) 81% hiszi, hogy a diA múlt év egy szenzációja volt, noszauruszok sokmillió évvel ezhogy Kansas szövetségi állam előtt éltek. Nos, akkor ki is szároktatási tanácsa (Kansas Board of mazik a majomtól?
Education) Linda Holloway elnökletével 6:4 arányban megszavazta, hogy az állam iskoláiban nem
kötelező a darwini evolúciót, valamint ennek kozmológiai vonatkozásait tanítani, és a témát törölték a tantervekb ől. A vallási funMint ismeretes, a James Randi
damentalisták korábban e nézete- Oktatási Alapítvány (James Randi
ket be akarták tiltatni, azonban azt Educational Foundation) egymillió
a legfelsőbb bíróság alkotmányel- dolláros díjat tűzött ki olyan személy
lenesnek nyilvánította.
vagy személyek számára, akik elA tanács döntését Kansas állam lenőrzött kísérleti körülmények kökormányzója katasztrofálisnak minő- zött valamilyen, a tudomány által
sítette, mivel „a kansasi diákok az még nem felderített, paranormális
egész világon a nevetség tárgyaivá jelenséget produkál, vagy ilyen kéválnak". A „kreácionisták" győzelme pességről tesz tanúbizonyságot. A
nyomán a Gallup felmérést végzett Cleveland városában mű köd ő
Kansas államban, amely szerint South Shore Skeptic amerikai
45% szó szerint veszi a Biblia kije- szkeptikus szervezet 1999. októlentéseit, amelyek alapján Földünk ber 10-én a Baldwin-Wallace Coll-

Megmarad Randi
egymillió dollárja

Tudósítások
Az érdekegyeztetés egy „újabb” hadszíntérr ől
Az már egyáltalán nem meglep ő Kedves Olvasóim, hogy december 17-e óta nem volt plenáris ülése (hiszen hű nek kell maradnunk új nevünkhöz,) az Országos Munkaügyi Tanácsnak (OMT).
E testület névben pedig a „tanács", azaz a tanácskozás domináns, a korábbi „elavult" érdekegyeztetés kifejezés helyett. Korábban, ameddig az „érdekegyeztetésen" volt a hangsúly, nemcsak
beszéltünk a dolgokról, hanem
kísérletet is tettünk a megállapodásra, és mindaddig folytattuk a
tárgyalásokat, amíg egyezségre
nem jutottunk. De, ez mára már
elmúlt. Most már tudjuk, hogy
ilyesmire semmi szükség. Elég,
ha mindenki elmondja a magáét,
a döntések a tárgyalástól függetlenül történnek (érdekes, mintha
ilyen szisztéma már kipróbáltatott
egykoron Magyarországon, de
erre már csak a „legöregebbek"
emlékeznek), fölöslegesen nem
szabad megzavarni a felső döntések rendjét.
Az idén már csak a munkavállalói és a munkáltatói oldalon lett
úrrá az érdekegyeztetés kényszerképzetének érzése. A kormányzati oldalon nem. Így a decemberben háromoldalúan meg-

kezdett egyeztető tárgyalásokat,
amikor az országos minimálbérről
még meg tudtunk állapodni, de a
versenyszférának javasolt bérajánlásról szóló egyezkedést (ami egy
nagyon fontos orientáló érték az év
eleji bértárgyalások során) már
csak ketten folytattuk. Ugyanis
mind mi, mind a munkáltatók képviselő i túl „kicsinynek" találtuk a
kormány 7,5-8,5 százalékos ajánlatát, és szerettünk volna erről tovább egyeztetni, mivel még kettőnk
álláspontja között is jelentős eltérés volt. A kormány viszont meg
volt elégedve a saját számaival,
így részéről fel sem merült a változtatás igénye, föltehető leg azt
gondolta az egyeztető tárgyalások
során a szociális partnerek meggyőzik egymást, hogy az ő számai
az egyedüli jók.
Az új esztendőben elő ször január 20-án ültünk le a „SzoCsa" (Szociális és Családügyi Minisztérium)
épületében, ahol az OMT-oldalak
titkárságai is működnek, a munkáltatók képviselő ivel a tárgyalóasztalhoz, s egyetértettünk abban,
hogy még januárban meg kellene
állapodni a bérajánlás 2000. évi
mértékérő l. Ezek után elvitatkozgattunk arról, hogy csak egy centrum értéket mondjunk ki, sávos
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Nagybánya: arany és ciánkáli

ege-ben előzetes kísérletsorozatot
végzett egy parafenoménnal, akinek szándékában állott megpályázni Randi egymillió dollárját. A
parafenomén, egy bizonyos Mr.
Blau, a kísérlet folyamán telepatikus jeleket sugárzott egy másik
helyiségben lév ő személynek,
amelyekben utasítást adott, hogy
az illető a jobb vagy a bal karját
emelje fel. A kísérletsorozat kiértékelése sajnos nem vezetett pozitív eredményhez, mivel a találatok valószínűsége nem volt jobb,
mint a véletlen találgatásé, annak
ellenére, hogy Mr. Blau rendkívül
bízott magában, és a kudarc esélyét „egy az ezerhez" értékelte.
A kísérletet végző szkeptikusok
véleménye szerint Mr. Blau nem
csaló, hanem tisztességes és becsületes ember, aki őszintén meg
van győződve paranormális képességeiről, és ezt a hitét a negatív
eredmény sem rendítette meg. Mindenesetre a zárt körben lefolytatott kísérlet („hivatalos edzés") nyomán úgy döntött, mégsem pályázik a kit űzött egymillió dollárra.

csoda, hogy a folyamatosan gyengülő minő ség ű ércbe igen nagy
mennyiségű meddő került, a telepet körülvev ő k ő zetekbő l, ső t a
teleptő l idegen kőzetekben hajtott
keresztvágatokból is. Ami ércként
a Központi Flotációba került, abból átlagosan 2 százalékot képeztek a fémes ásványok (pirit, galenit, szfalerit, kalkopirit stb.) és ennek is csak egy hányada jutott a
kohósítható koncentrátumokba. Az
évente több millió tonna „meddő"
a város körüli meddőhányókat duzzasztotta, köztük a híradásokból
ismert nagybozintai (Bozínta Mare)
depóniát, amely a Lápos és a
Zazar folyók közti sík, több négyzetkilométeres területen fekszik.
A depónia anyaga 0,1-0,2 mm
szemcseméretre felőrölt, homokszerű anyag. 80 százalékát szilánkos
kvarcszemcsék alkotják, a többi
bontott, kovásodott andezittörmelék,
klorit, agyagásványok, limonit és a
meddőben visszamaradt szulfidos
ásványok, közte a jelentő s mennyiségű , mikronos méretű arany- és
ezüstszemcséket zárványoló pirit. A
depónia aranytartalma — a rendszeresen, hálózatban vett minták
alapján — meghaladja a 0,5 grammot tonnánként. Ez a koncentráció egy bányászati és szemcsefeltárási költségekkel nem terhelt,
felszíni depónia esetén lehet ő vé
teszi az arany gazdaságos kinyerését. Erre az Aurum Rt. vállalkozott, az ausztráliai Esmeralda
leányvállalata, amely utóbbi jelentős tőkével, az ipari berendezésekkel és új technológiával jött be az
amúgy hanyatló nagybányai iparágazatba.
Az aranyat kezdetben a folyók fövényéből, később a telér zúzott anyagából mosással („hidrogravitációs
ércdúsítás") nyerték ki. A középkorban már ismerték a kupelációs eljárást, ?mikor a szulfidokat erős léghuzatban oxidok"ffik, miközben kivált, kiolvadt belőlük az arany;
vagy a foncsoros technikát, amikor
a zagyból az aranyszemcséket a
higanycseppek gyűjtik össze. Mindez csak az aránylag nagy szemcsés termésaranyra alkalmazható;
a mikronos vagy annál is finomabb
szemcseméretnél csak a ciánlugos
kioldás adja a megoldást.
Tudvalevő, hogy a nátrium- vagy
a káliumcianid az arannyal egy vízben oldható komplex vegyületet
[AuK3(CN)6] képez, amelyből a nemes fémet cinkreszelékkel nyerik

ki. A ciánozás egy általánosan alkalmazott eljárás, amellyel az előzőleg
dúsított, 10-20 g/t aranyat tartalmazó
szulfidos (főleg pirites) koncentrátumokból vonják ki az aranyat. A román—ausztrál cég által apportált CIP
(Carbon-in-pulp) nevű eljárás is a
káliumcianidot használja mint oldó
közeget, azzal a lényeges eltéréssel,
hogy nem dúsított ércen, hanem kis
koncentrációs ércekbő l vagy akár
meddőnek nyilvánított anyagból is ki
tudja vonni a nemes fémek nagy hányadát.
A depóniák esetén a káliumcianid-oldatot megfelelő töménységben a zagyba viszik, kókuszdiószénb ő l készült golyócskákkal,
pelletekkel együtt, amelyek magukba szívják az arany—kálium—cián
komplex vegyületet. A ciklus végén
a pelleteket kicentrifugálják a zagyból, kálilúggal kivonják az adszorbeált arany-sót, amit aztán cinkkel,
vagy elektrolitikus úton kinyernek,
a káliumcianidban dús oldatot pedig visszairányítják a friss zagyba.
Ha mindez egy zárt rendszerben
megy végbe és a zagy ciánozása
megfelelő tartályokban történik,
nem következhet be semmilyen környezetszennyezés.
Akkor hát mi történt valójában
Nagybányán? A szakmai szempontból értékelhető, amúgy meglehetősen szerény információk alapján
csak feltételezhetjük, hogy a tömény
káliumcianid-oldat a depóniából került az élő vizekbe. Ezek szerint a
zagyot nem egy zárt edényben (tartályban, tankban), hanem még kint,
a szabad ég alatt, a vállalat telephelyétől 12 km-re, a vízzel átitatott és
instabil meddő lerakat tetején ciánozták, valószínűleg azért, hogy az
elszállítás ideje alatt, az amúgy igen
rossz állapotban lévő csővezetékben
is folytatódjon a kilúgozás, ezzel is
növelve a kinyert arany mennyiségét. A közel egy méter vastag hóréteg olvadásnak indult, egy szakadás
a depónia (szintén meddőből épült)
gátján — a többit már tudjuk.
Ha elfogadjuk a Tiszán mért 1
mg/I átlagkoncentrációt, a folyamatos hígításokat is figyelembe véve
a kiszabadult káliumcianid mennyisége eléri a 20 tonnát. Ezzel másvilágra lehetne küldeni öt magyarországnyi népességet.
No comment.

ajánlást tegyünk, vagy minimum,
maximum, illetve közép értékben
állapodjunk meg. a vita eredményeként a sávos ajánlás látszott a legelfogadhatóbbnak, bár a centrum
értéket sem vetettük még el. Ezután mindkét oldal ismertette a pillanatnyi számait. A munkáltatók
javaslata 8-10 százalék volt (ekkor még ugyanaz volt az ajánlatuk mint decemberben!), mi egy
„kétszámjegy ű " centrum értéket
javasoltunk (de ennek a nagyságát még nem hoztuk nyilvánosságra, lényegében a decemberi
10-13 százalékos elképzelésünk
körül próbáltunk maradni). Volt
ugyan még egy óvatos puhatolózó kérdésünk, hogy 9-11,5 százalékra a munkáltatók miként reagálnak, de mivel a válasz egyértelmű en nemleges volt, úgy döntöttünk, hogy néhány nap múlva
folytatjuk a vitát.
Január 26-án annak rendje-módja szerint ismét leültünk tárgyalni,
úgyszintén a SzoCsá-ban, ahol a
munkáltatók bejelentették: „elmozdultak" az egy héttel korábbi ajánlatuktól, és elfogadnának egy 811 százalékos sávot fogadni. Mi a
fölső értékünkbő l valamit elengedve 10-11 százalékot javasoltunk
(megjegyezve, hogy akár egy 10
százalékos, azaz egy számjegy ű
centrum értéket is tárgyalási alapnak tudnánk elfogadni). Némi vita
után, tapasztalva, hogy a munkáltatók nem engednek, a 8-11 százalékból, javaslatot tettünk egy 9-

11 százalék közötti sávra, de ezzel sem arattunk sikert. Így ismét
csak abban tudtunk megállapodni, hogy amint lehet, folytatjuk a
béregyeztető tárgyalásokat. E lehet ő ség viszont kicsit távolinak
t ű nt, ugyanis a munkáltatók jelezték, hogy különböző belső problémáik miatt csak február vége felé
tudnak tárgyalóasztalhoz ülni. Mi
kértük: amennyire lehet rövidítsék
le ezt az időt. Erre a munkáltatók
nemcsak ígéretet tettek, hanem azt
be is tartották, s február 7-én ismét tárgyalóasztalhoz tudtunk ülni
velük. Elhatározott szándékunk az
volt, hogy ekkor már megállapodásra kell jutnunk. Mivel a 11 százalékos felső határt már mindketten kimondtuk, csak az volt a kérdés, hogy az ajánlat alsó mértékében találunk-e mindkettő nk számára elfogadható számot. Találtunk, s így a két oldal soros elnöke az alábbi „Megállapodás"-t írhatta alá:
„Az OMT munkaadói és munkavállalói oldala megállapodott abban,
hogy 2000. évre 8,5-11 százalékos átlagkereset-növekedési mértéket ajánl a versenyszférában.
Ugyanakkor felhívják tagszervezeteiket, hogy:
— A 2000. évi keresetek meghatározásakor fordítsanak kiemelt figyelmet az átlag alatti keresetek növelésére.
— A természetbeni és egyéb juttatások (pl. étkezési hozzájárulás,
önsegélyző biztosítások, üdülési

támogatás) kedvezményes adózási feltételeivel a vállalkozások lehetőségeik szerint éljenek.
— Lehetőség szerint mindenütt
szülessen középszintű (szakmai,
ágazati, területi) kollektív szerződés. Segítsék, ösztönözzék a munkahelyi kollektív szerző dések
megkötését is. A középszintű, illetve munkahelyi kollektív szerződésekben, bérmegállapodásokban
juttassák érvényre az adott terület
speciális körülményeit, teljesítménnyel megalapozott feltételeit.
— A keresetek emelésére csak
teljesítménnyel megalapozott mértékben kerüljön sor.
— A keresetnövelés mértékének
meghatározásakor tekintettel kell
lenni a tevékenység jövedelmezőségének, piaci feltételeinek alakulására.
— A konkrét vállalati bérmegállapodások vegyék figyelembe a
cég foglalkoztatási, fejlesztési
szempontjait is.
A szociális partnerek kérik a
kormányt, csatlakozzon jelen
megállapodáshoz."
Egyetértettünk továbbá abban is,
hogy levélben felkérjük a kormányt, harmadik félként csatlakozzon e bérmegállapodáshoz, s annak szövegét a Magyar Közlönybe hozza le.
A levelet nyomban el is küldtük
a gazdasági miniszternek. Választ
viszont azóta sem kaptunk rá...

(folytatás az 1. oldalról)
mécsestöredékek, a telérekbe vájt
szűk járatok tanúskodnak a korabeli
bányászati tevékenységről. Ennek
folyamatosságát bizonyítja Róbert
Károly oklevele, amelyben a magyar
korona tulajdonában lév ő (Kisasszony-patak) bányászainak privilégiumát erősíti meg. 1918 után a
bányák a román állam tulajdonába
jutottak, s 1940-1944 után, a
Minaur Rt. államosítása véglegesíti
ezt a helyzetet.
Kezdetben a bányászat tárgyát a
telérek felső részében koncentrálódó arany és ezüst képezte, majd
melléktermékként a réz, az ólom és
kés ő bb a cink. A kim ű velt érc
mennyisége és a színes fémek aránya a végtermékben ugrásszerű en
felfutott az 1900-as évek elején, a
sűrített levegős technika és a flotációs ércdúsítás bevezetését követő en. A hetvenes évek végén a
Nagybányai Színesfém Központhoz
(Centrala Minereurilor Neferoase
Baia Mare) tartozó bányavállalatok
éves termelése kb. 4 millió tonna
érc volt; ennek 80 százalékát a
város keleti részében épült Központi Flotációban dúsították.
Az akkori terv- és mennyiségorientált gazdasági koncepció keretében a hatékonyság csak alárendelt szerepet kapott, s nem

Kalmár János,
Magyar Állami
Földtani Intézet
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Lelki fenyítés*
Az elfogadott uralmi technikák
a történelem során változnak.
Európában is évszázadokon keresztül alkalmazták a testi fenyítést, amíg ez a múlt században az emberi méltóság elleni
elfogadhatatlan merényletként
általános elutasításra nem talált. Mulatságos epizódja a magyar jogtörténetnek, hogy az ellenforradalmi kurzus 1920-ban
visszaállította a botbüntetést,
amit úgy helyeztek néhány év
után hatályon kívül, hogy nem
akadt bíró, aki ilyen büntetést
kiszabott volna.
Miért fontos számunkra az
üzenet, hogy általános elutasítással övezett uralmi technika
visszaüt (sajnos nem bottal)
arra, aki gyakorolja? Azért, mert
számomra a jelenlegi kormány
eljárása csak „Lelki fenyítés"ként értelmezhető. A kormányfő
minden fórumon elmondja: a
makrogazdaság egyensúlya
megköveteli azt a korlátozást,
hogy a béremelkedés százalékos mértéke az infláció felett
csak a százalékban mért GDP
emelkedés fele lehet. (Számtanpélda: 6 százalék tervezett értéktelenedés és 5 százalék tervezett GDP-növekmény eredő jeként 8,5 százalék béremelkedés engedhető meg.)
Sehol nem üti fel a fejét egyetlen ellenzéki szereplő, újságíró
vagy közgazdász, aki kimondaná,
hogy itt P. Howarddal szólva a
„linkség nevű nagy fehér varázslat esete forog fenn". A kormány
avval él vissza, hogy ő az
állampolgárok adóját felhasználva jól tájékoztat, és számíthat
arra, hogy a polgárok túlnyomó
többsége nem ismeri az adatokat. Pedig azok igen egyértelműek. A Pénzügyminisztérium (elő-

zetes) adatai szerint az 1999. évi
GDP 11 500 milliárd forint. Ennek
éves növekménye (elosztható
többletjövedelem nominálértéken)
1400 milliárd forint feletti. A GDPben a bérjellegű kifizetés kevesebb mint 3500 milliárd forint. Az
a kormányfői bölcsesség, hogy ez
csak 8,5 százalékkal nőhet, azt
jelenti, hogy az 1400 milliárd forint (többlet) jövedelemből a dolgozók a makrogazdasági egyensúly szent nevében csak 300
milliárd forintra tarthatnak igényt.
Miért??? Bárki, aki bármilyen témában hozzászokott számok kezeléséhez első közelítésként azt
mondaná a teljes növekmény
olyan hányada fordítható egy komponens növelésére, amilyen hányadot az a komponens az
egészben kitesz (lineáris közelítés). Ez 426 milliárd forint lenne,
vagyis innen a miniszterelnök által mondottnál több mint 40 százalékkal nagyobb, 12 százalék
feletti növekmény adódna. De lehetne teljesen más szám is, mindenkinek, aki az általános iskolában megtanulta a törtekkel való
műveleteket, egyértelmű, hogy a
százalékban kifejezett GDP-növekmény nevezője a GDP, ennek
semmi köze nincs a bérek százalékos növekedéséhez, ahol a
nevező a bértömeg.
Az már csak hab a tortán, hogy
szakért ő i elemzés (Figyelő ,
1999, dec. 9-15, 22. oldal) igazolja: Magyarország egy főre eső
nemzeti jövedelme is kisebb
mértékben marad el a fejlett országoktól, mint a feldolgozóipari
bérek. Azt, hogy még ehhez, a
magyar versenyszféra jövedelméhez képest is a közszolgálati
bérek milyen további évtizedes
leszakadást mutatnak az előző,
1999 október konzultáción bemu-

tattuk (http://www.mva.matav.hu/
TDDSZ/diplomas.html). Jelen pillanatban a közszolgálati bérek teljes ellehetetlenülése veszélyezteti hosszú (évtizedes) időtávon
legjobban Magyarország európai
uniós csatlakozását és az ország
humán infrastruktúrában (képzettség, motiváció, rendezettség)
meglévő versenyelőnyét a nálunk
is olcsóbb bér ű országokkal
szemben.
A helyzet kormányzati kezelése napjainkban ugyanannyira elfogadhatatlan uralmi technika,
mint a testi fenyítés volt a múlt
században. Megítélésem szerint
helyes volt Chikán miniszter urat
kitenni a kormányból, mégis
rosszul vezette azt a kollégiumot, ahol Orbán Viktor egykori
kollégista tanult. Nem taníttatta
meg a mai miniszterelnöknek
Abraham Lincoln legfontosabb
mondását: „Abból, hogy néha meg
lehet téveszteni mindenkit és
mindig meg lehet téveszteni némelyeket, nem helyes arra következtetni, hogy mindig mindenkit be lehet csapni."
Kemény Tamás
a TDDSZ Országos
Választmánya
*Ajánlás a Szószólónak
A közalkalmazotti szakszervezetek konzultáción vettek
részt a Parlament Költségvetési Bizottságában. Miután Révész Márta felajánlotta, hogy
az ott elhangzott nagy ív ű elaborátumomat a Szószólóban is
népszer űsíti, úgy éreztem a
TUDOSZ és a TDDSZ közti jó
kapcsolatot veszélyeztetné,
ha kedves meghívásának
nem tennék eleget.
(KT)

Fekete-tenger partvidéke áprilisban

Kelet-anatóliai körút
Indulás április 24-én a Déli
pályaudvar parkolójából. Útvonal:
Jugoszlávia, Bulgária, Edirne.
25-én az esti órákban megérkezünk az első állomáshelyünkre Zonguldakba. Ez a Feketetenger partvidékén található. Vacsora, szállás a városban.
26-án a reggeli órákban kirándulás Safranboluba. Városnézés. Ez a város a világörökség
része. Délután szabad program,
vacsora, szállás Zonguldakban.
27-én reggeli után indulunk tovább. A következő állomás Amasya városa, megérkezés kb. a kora
délutáni órákban. Szabad program,
a lehetőségek függvényében. Vacsora, szállás a városban.
28-án városnézés, és a város
melletti nevezetességek megtekintése (Macka, kolostorok). Vacsora, szállás ugyanitt.
29-én hosszú útra megyünk, mert
a következő városunk Sanliurfa,
ezért minden valószínűség szerint a
buszon alszunk. Útközben hosszabb
időt töltünk Sivasban. Menet közben Adíyamanon átmenve látjuk
Nemrut hegyet, és Eufrátesz folyót. Kb. a reggeli órákban megérkezünk Urfába. Itt reggelizünk.
30-án egész nap szabadprogram, illetve városnézés. A sofőrök pihennek! Vacsora, szállás a
városban.
Május 1-jén kirándulás Harranba, majd Gilgames agyagtábláinak megtekintése. Ha minden jól
megy, kirándulás Madrinba. Vacsora, szállás ugyanitt.

2-án reggeli után indulunk a
Földközi-tengerhez. Menet közben rövid városnézés Gaziantepben. Megérkezés Mersinbe, vagy
a környékére. Este fürdés, szabadprogram. Vacsora, szállás
ugyanitt.
3-án indulunk Aksaray városba. Amit tudunk, megnézünk. Vacsora, szállás a városban.
4-én a reggeli után erőltetett
menet Bursa felé. Megérkezés a
késő esti órákban. Útközben valahol egy egyszerű vacsora. Szállás a városban.
5-én reggeli után városnézés,
szabadprogram. Este törökfürdő a bátraknak! Vacsora, szállás a városban.
6-án indulunk hazafelé. A határ
előtt Edrinében még egy rövid
program a délutáni órákban.
Vacsora, szállás a városban.
Reggeli után gyors vágtában
hazafelé, Bulgárián és Jugoszlávián keresztül. Megérkezés
a hajnali órákban Budapestre.
Részvételi díjak: a busz költségre 30000 forint + biztosítás
(egyénileg), szállás, ellátás 400
DM + vízum
Jelentkezés: 2000. április 5ig telefonon vagy személyesen
az MTA Történettudományi Intézet Gazdasági Osztályán:
Guruczi Zsuzsa vagy Szick
Nellynél 356-6373 vagy 2141781 telefonon.
Az úttal és a vízummal kapcsolatosan előzetes megbeszélést tartunk!

Mikor
fizetik ki?
Megkérdeztük Csomó Istvánt,
az MTA pénzügyi főosztályának vezető jét: Az AÉT-en
született megállapodás szerinti bérek kifizetésére mikor
számíthatnak kollégáink?
Csomó István: a megállapodásban foglaltak szerinti
elő irányzatokat a fő titkár jóváhagyta, az intézmények az erről szóló értesítést és az új bérkereteket megkapták. A bérek
emelésének pénzügyi akadálya
nincsen. A munkaügyi adminisztráció egyszer ű sítése érdekében megfontolásra ajánlom
az átlagkereset emelésével kapcsolatos módosítások egy kinevezési okmányban történ ő
végrehajtását.
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Tájékoztató az Akadémiai Érdekegyeztető Tanács
2000. január 14-én kötött megállapodásáról

A közalkalmazottak
idei béremeléséről
Az alábbiakban tájékoztatásul közöljük az MTA-val közalkalmazotti jogviszonyban lévők 2000. évi béremeléséről kötött megállapodást.
1. Az átlagkeresetek 11 hónapra
számított, akadémiai szinten
8,5727 százalékos mérték ű növelésére támogatásként rendelkezésre álló összeg a területi akadémiai
központok, a kutatást kiszolgáló
szervek és a jóléti intézmények
tekintetében a teljes átlaglétszámra vetítve, a többi intézmény esetében pedig a rendszeres személyi juttatás előirányzatára vetítve
kerüljön felosztásra 2000. január
1. napjától kezdődően.
2. A közalkalmazotti illetménytábla alsó határának a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII.
törvénynek az 1999. évi CXXV.
törvénnyel megállapított 3. számú melléklete 4. pontjában meghatározott 1,05 szakmai szorzónak az akadémiai intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak teljes körében érvényesülnie
kell 2000. március 1. napjától
kezdődően.

3. Az 1999. évben központi forrásból megvalósított, munkáltatói
jogkörben adható tudományos
munkakori pótlékok mértéke az új
belépők, illetve az átsorolt kutatók
tekintetében is érvényesüljön 2000ben. Vagyis a munkáltatóknak saját
forrásból a 49/1993. (III. 26.) kormányrendelet 19. §-a (3) bekezdésében foglaltak alapján a tud. munkatársak esetében 5000 forint/hó,
a tud. főmunkatársak esetében
10 000 forint/hó, a tud. tanácsadók
és a kutatóprofesszorok esetében
12 500 forint/hó tudományos munkaköri pótlékot kell megállapítaniuk. A pótlék folyósításának kezdete: átsorolás esetén az azt követő
hónap első napja, új alkalmazás
esetén a munkavégzés első napja.
A 2-3. pontban foglalt intézkedéseket úgy kell végrehajtani, hogy
azt az átlagkereset emeléséhez az
1. pont szerint biztosított előirányzat fedezze, további központi támogatás nem áll rendelkezésre.

Dr. Tóth Attila,
Dr. Koltay Jenő,
Dr. Meskó Attila,
a munkavállalók
az Akadémia képviselői
a munkáltatók
tárgyalócsoportjának tárgyalócsoportjának
tárgyalócsoportjának
ügyvivője
ügyvivője
ügyvivője

Fizetési osztályok
2000. január elsejét ől
Minimálbér: 25 500 forint
Pótlékalap: 14 600 forint
Ff.

A

13

I

C

D

E

F

G

H

36400

40200

42800

47700

52700

3

1

25500

25500

25500

26400

30200

2

25500

25500

26400

27700

31 700

38600

42600

45400

50600

55900

3

25500

26330

27600

29000

33200

40800

45000

47900

53400

59000

4

25500

27500

28900

30400

34700

43000

47400

50500

56300

62200

5

25500

28900

30400

31900

36500

45100

49800

53100

59100

65300

6

25600

30400

31 900

33500

38400

47300

52300

55600

62000

68500

7

26400

31 830

35100

40200

49500

54700

58200

64900

71 700

8

27300

33200

34900

36700

42000

51 700

60800

67700

74800

9

28100

34700

36400

38300

43800

53900

59500

63300

70600

78000

10

29000

36100

37900

39900

45600

56100

61900

65900

73500

81200

11

29830

37500

39400

41400

47400

58200

64300

68500

76300

84300

12

30700

39000

40900

43000

49200

60400

66700

71000

79200

87500

13

31500

40400

42400

44600

51000

63000

69500

74000

82500

91200

72400

77000

85900

94900

G

H

I

3

14

32400

41 800

33400

43900

46200

52900

65500

57100

2000. március elsejét ől
(1,05 szakmai szorzóval számolva)
Ft.

A

B

C

D

E

F

1

25500

25500

26400

27700

31700

38200

42200

44900

50100

55300

2

25500

26400

27700

29100

33300

40500

44700

47700

53100

58700

3

25500

27600

29000

30400

34900

42800

47300

50300

56100

62000

4

25500

28900

30300

31 900

36400

45200

49800

53000

59100

65300

5

25900

30300

31 900

33500

38300

47400

52300

55800

62100

68600

6

26900

31900

33500

35200

40300

49700

54900

58400

65100

71900

7

27700

33400

35100

36900

42200

52000

57400

61 100

68100

75300

8

28700

34900

36700

38500

44100

54300

60000

63800

71 100

78500

9

29500

36400

38200

40200

46000

56600

62500

66500

74100

81 900

10

30500

37900

39800

41900

47900

58900

65000

69200

77200

85300

61 100

67500

71 900

80100

88500

11

31 300

39400

41400

43500

49800

12

32200

41000

42900

45200

51 700

63400

70000

74600

83200

91900

13

33100

42400

44500

46800

53600

66200

73000

77700

86600

95800

14

34000

43900

46100

48500

55500

68800

76000

80900

90200

99700

Megjelent a Magyar Közlöny 1999/121. számában.

