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SZÓSZÓLÓ 
Szükségünk van egymásra! 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
www.tudosz.hu  

SZB-titkárok a múltról és a jelenr ő l 

Köszöntjük a Szegedi 
Biológiai Központot 

Az SZBK-t születése pillanatától a demokrácia irigylésre méltó szigeteként tartották számon 
tudományos berkekben. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az itt dolgozók érdekvédelmi, 
jóléti szervezetére ne lett volna szükség. A kutatás napszámosait az id ő  tájt a szakszervezet 
a közalkalmazottak nagy családjába sorolta, így az első  ilyen vidéki alapszervezet éppen az 
SZBK-ban szervező dött, szinte az intézményavató szalagvágással egy id ő ben. A kezdetekrő l, 
a három évtized harcos és sikeres pillanatairól beszélgettem a régi-új titkárral, Mustárdy 
Lászlóval, valamint két korábbi tisztségviselő vel, Dallmann Lászlóval és Tánczos Lajossal. 

Mustárdy László friss bioló-
gia-földrajz szakos diplomá-
val a zsebében jelentkezett 
az új kutatóközpont munka-
ügyi osztályán. Kissé rendha-
gyó pályakezdés ez egy ku-
tató számára: a könyvtárban 
kínáltak neki munkát. Idő köz-
ben ledoktorált idegélettanból, 
megtanulta az elektronmikro-
szkóp alkalmazásának lehe-
t ő ségeit, ám közben, a ház 
központi találkozóhelyén, a 
könyvtárban mindenkivel szó-
ba elegyedett, s ő t is megis-
merték. Bizonyára jó oldalá-
ról, mert els ő  nekifutásra, Sík 
Tibor elnök mellett, ő t válasz-
tották meg szakszervezeti tit-
kárrá. Akkoriban nem ment 
ritkaságszámba a 90 száza-
lékos szervezettség, ám nyo-
mós okai is lehettek ennek. 

— Számos elő nye volt annak, 
ha valaki szakszervezeti tag —
emlékezik vissza Mustárdy 
László. — Szívesen jelentkez-
tek az emberek, hiszen alkal- 

mat és eszközöket kínáltunk a 
szabadidő  kellemes eltöltésére. 
Emlékszem, mekkora örömet 
szereztünk azzal, hogy csóna-
kokat vettünk, pingpongasztalt, 
teniszütő ket meg -labdákat, vol-
tak sakk-készleteink. Úszóhá-
zi bérleteket vásároltunk, kabi-
nokat vettünk ki. Aktív tenisz-
élet zajlott a szomszédos, bé-
relt pályán, de más sportok 
iránt is megnő tt az érdekl ő dés. 
Futballcsapat szervez ő dött a 
kutatókból, a m ű szak dolgozó-
iból, méghozzá igen kiváló, hi-
szen bajnokságokat nyertünk. 
Rendszeresek voltak a kosár-
meccsek is. A kézilabdacsapat 
majdnem palotalázadást rob-
bantott ki, amikor követelte: ve-
gyünk a játékosoknak mezt. A 
többiek is egyre hangoztatták 
azt az igényt, hogy vásároljon 
az SZBK mindenkinek melegí-
tő t, aki csak kilép a pályára. 

Nem okozott különösebb 
gondot a nyaralás sem annak, 
aki szakszervezeti tag volt: az 

szb intézte a beutalásokat, lett 
légyen szó akadémiai, szak-
szervezeti üdül ő r ő l, vagy a 
Központ által bérelt balatoni 
üdülő rő l. A szó hagyományos 
értelmében azonban alig volt 
lehető ség az érdekvédelemre: 
a dolgozó fölvételekor és elbo-
csátásakor is csupán egyetér-
tési joga volt a szakszervezet-
nek. 

Dallmann László 1975-ben 
vette át a titkári tisztet el ő djétő l. 
Azt mondja: konszolidált állapo 
tokat és üres kasszát örökölt. 
Els ő  dolga volt, hogy állami köl-
csönhöz folyamodjon. 

— A mai fiatalok nehezen ér-
tik meg ezt a szituációt. Akkori 
párttitkárunk hatására arra az 
id ő szakra az volt a jellemző , 
hogy bármilyen perpatvar ese-
tén elő bb a szakszervezethez 
irányították az embereket. Még 
ha az intézkedés nem is a mi 
asztalunk volt. Csak egy pél-
da: az elő írás szerint bizonyos 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Szegényebbek lettünk egy géppel, 
egy fax-szal, egy illúzióval.... 

Május 4-e, péntek irodazárás és május 5., szombat rendkívüli munkavégzés miatti irodanyitás 
közötti idő szakban ismeretlen tettes behatolt a TUDOSZ-irodába, és magával vitte az egyik 
számítógépünket és a fax-készülékünket. Egy biztos, a tettes rendkívül ügyes, föltehető leg 
sovány, meglehető sen szerény és amellett virágszerető  lehetett. 

Ügyes volt. mert éjszaka be 
kellett jutnia egy bérház állan-
dóan zárt kapuján. Át kellett 
másznia egy meglehet ő sen 
magas kerítésen, majd fel kel-
lett kapaszkodnia egy, a kerí-
tésnél magasabban lévő  ablak-
párkányra. Mindezt úgy téve, 
hogy ne vegyék észre, vagy 
természetes irodai tevékenység-
nek t ű njön, amit csinál, és emel-
lett ne okozzon túl nagy kárt. 

Sovány lehetett, mert a nyo-
mokból úgy t ű nt, könnyedén át 
tudta préselni magát a megle-
hető sen sz ű k ablaknyíláson. 

Szerény volt, mert csak a 
gépet vitte el és a faxot. Nem 
kellett neki a monitor, a szken-
ner, a nyomtató és a szobában 
sem nézett szét pénz vagy más 
egyéb érték után. Amellett az 
egész hosszú folyosószaka-
szon csak ebbe az egy szobá-
ba tört be. Pedig... 

Virágszerető  volt, mert az ab-
lakban lévő  virágokat gondosan 
félrepakolta, ahelyett, hogy egy 
mozdulattal lesöpörte volna ő ket. 
Csak egy cserepet vert le, fölte-
hető leg véletlenül, s gyanítom, 
hogy emiatt bánkódott is, hiszen 
nem akarhatott nekünk ekkora 
kárt okozni. 

Sajnos. türelmesnek nem volt 
elég türelmes. Ugyanis a veze-
tékek egy részét elvágta, ahe-
lyett, hogy gondosan megkeres-
ve a végüket, kihúzta volna a 
csatlakozókból. Ezzel valóban 
okozott egy kis gondot. 

Titkárunk, túltéve magát az 
els ő  döbbenetén, annak rend-
je-módja szerint értesítette a 
rendő rséget, abban a naiv hit-
ben, hogy ilyenkor ezt kell ten-
ni, ez majd segít. Sajnos csak 
abban segített, hogy megtud-
ja, miért alakult ki e testületr ő l 
az a vélemény, ami kialakult. 

A rend ő rei ugyanis kivonulva 
megállapították, hogy az abla-
kunk nem volt tökéletesen be-
zárva, majd lezártnak tekintették 
az ügyet. Illetve annyit még 
megtettek, hogy a virágtartókat, 
amelyeken föltételezhető , hogy 
ott volt a tettes ujjlenyomata, 
gondosan összefogdosták. 

Mi pedig mit tehettünk, nyel-
tünk egyet, majd azzal a büsz-
ke tudattal. hogy azoknak a 
jelent ő s szervezeteknek a csa-
patához tartozunk, akikhez 
hasonló módon betörtek, el-
kezdtük a károk helyreállítását. 
A gépet már pótoltuk, a faxot 
hamarosan megvesszük, és 
szerencsére adataink egy je-
lentő s része is megmaradt a 
biztonsági mentéseken, illetve 
más gépeken. Ami meg nem. 
azt megpróbáljuk pótolni. 

Kuti László 

1902-ben, Bolyai János születésének századik évfordulóján 
a Magyar Tudományos Akadémia létrehozta a Bolyai-díjat a 
világ legkiemelkedő bb matematikusainak kitüntetésére. Ez 
a hiányzó matematikai Nobel-díj pótlásának számított. A 
díjat elő ször a francia Henri Poincaré (az államférfi R. 
Poincaré rokona) kapta 1905-ben, másodszor a német David 
Hilbert 1910-ben. Ha az első  világháború közbe nem szól, 
bizonyára az MTA ezután is osztotta volna a díjat öt év körüli 
periodicitással. 

A mögöttünk álló évtizedekben a Wolf-díj, a csak bizonyos 
korhatáron alul adható Fields-érem és a matematikai tevé-
kenységért i,s adható közgazdasági Nobel-jutalom minő sült 
a legmaggabb elismerésnek a matematika berkeiben. 

A kilencven éven át nyugvó díj jogfolytonos utódjaként a 
MTA létrehozta a Bolyai Já-
nos Nemzetközi Matematikai 
Díjat. (Ez nyilván nem azonos 
a Bolyaiak nevét viselő  más 
díjakkal.) 

Harmadik alkalommal 2000. 
november 4-én 10 órakor adták 
át a díjat a MTA székházában, 
a magyar tudomány napjához 
csatlakozó ünnepségek kereté-
ben. 

A díj kitüntetettje Saharon 
Shelah, a jeruzsálemi Héber 
Egyetem tanára, a halmazel-
mélet kiváló m ű velő je. 

Az ünnepélyre szóló meghívó a CARDINAL ARITHMETIC (A 
számosságok aritmetikája) cím ű , 1994-ben megjelent könyvet 
említi indoklás gyanánt. 

A kitüntetés átadását Shelah professzor elő adása követte. 

Újjáéledt 
a Bolyai-díj 

Hír a Magyar Hírlapból 

November 4-én ismét át-
adták a Bolyai János Nem-
zetközi Matematikai Díjat, 
amelyet utoljára 1910-ben 
osztottak ki. A magas ki-
tüntetést most Saharon 
Shelahnak, a jeruzsálemi 
Hebrew University és a 
New Brunswick-i Rutgers 
University professzorának 
adományozták. 

2000. január 24. 
Levél dr. Pálinkás József 
politikai államtitkárhoz (OM) 

Csökkentsék 
a bérelmaradást! 

A 2000. évi költségvetési tör-
vény elő készületei során eddig 
sohasem tapasztalt egyetértés 
alakult ki az MTA, valamint a 
kutatóintézetek vezető i, a szak-
szervezetek, a kutatás iránt el-
kötelezett újságírók és még az 
illetékes parlamenti bizottságok-
ban ülő  parlamenti képviselő k 
között is arról, hogy a kutatók 
indokolatlan bérelmaradását 
csökkenteni kell, a tudomány 
ezen belül a kutatóintézetek tá-
mogatását indokolt növelni. 

A tudós társadalom is derülá-
tó várakozással tekintett az új 
költségvetés elé. 

Az eredményt ismerjük, a ku-
tatók 40%-os bérelmaradása 
2000-ben szerencsés esetben 
36%-ra mérséklő dik. 

Ismereteink szerint az Oktatá-
si Minisztérium szakemberei el-
fogadják és támogathatónak tart-
ják azt az elképzelést, hogy a 
magyar felső oktatási intézmé-
nyekben és költségvetési kuta-
tóintézetekben egységes bértábla 
kerüljön bevezetésre, biztosítva 
ezzel a két terület közti átjárha-
tóságot. Ennek a leendő  bértáb-
lának az elő készítésére szorgal-
mazzuk a kutatói bérek felzár-
kóztatását. Szeretnénk elkerülni, 
hogy az évek óta növekvő  bér-
különbség legyen a közös rend-
szer bevezetésének akadálya. 

Célunk eléréséhez kérjük ál-
lamtitkár úr segítségét és támo- 

gatását. Szeretnénk, ha államtit-
kár úr közremű ködésével még ez 
évben lehető ség nyílna a kutatói 
bérelmaradás csökkentésére. A 
lehető ségek felmérésére, a leg-
hatékonyabb út megtalálására 
kérünk személyes találkozót. 

dr. Kuti László, a TUDOSZ elnöke 

2000. június 27. 
Levél dr. Matolcsy György 
gazdasági miniszterhez 

Egy bérrendszert! 

Szakszervezetünk azzal a ké-
réssel fordul önhöz, szívesked-
jen elő segíteni és támogatni, hogy 
a felső oktatáson kívüli költség-
vetési kutatóintézetek, ezek közt 
az ön felügyelete alá tartozó ku-
tatóhelyek kutatóira is kiterjedjen 
a most formálódó, új Felső okta-
tási és Kutatási Bérrendszer. 

dr. Kuti László elnök, a TUDOSZ 
elnöksége nevében 

2000. július 1. 
Levél dr. Matolcsy György 
gazdasági miniszterhez (részlet) 

Egységesítést! 

Az Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés (ÉSZT) felső oktatás-
ban és kutatásban érdekelt szak-
szervezetei Agrár Oktatási és 
Kutatási Dolgozók Szakszerve-
zete, Felső oktatási Dolgozók 
Szakszervezete, Orvosegyetemi 
Dolgozók Szakszervezeti Szö-
vetsége, Tudományos és Inno-
vációs Dolgozók Szakszerveze-
te) kérik miniszter úr támogatá-
sát abban a kérdéskörben, hogy 
a tervezett felső oktatási-kutatási 
bérrendszer egységesen kerül- 

(Folytatás az 6. oldalon) 

Ádám András (MTA, Rényi Matematikai Intézet) 

Napló 
a levelek tükrében 



Felhívás az OMIKK 
szolgáltatásainak védelmében 

A könyvtárosok KATALIST nev ű  levelező listáján olvastuk az Országos Mű szaki Információs 
Központ és Könyvtár (OMIKK) munkatársainak felhívását: „Kérjük, amennyiben elégedett 
szolgáltatásainkkal, s szolidáris az Önt kiszolgáló munkatársainkkal, támogassa aláírásával az 
Intézményünk drasztikus átalakítása — tulajdonképpeni megszüntetése—elleni fellépésünket." 

Telefonszámaink: 

közvetlen + fax és 
üzenetrögzít ő : 

3 4 9 - 0 7 9 3 
központi telefonszámok 
(az 551 vagy az 552-es 

melléket kérve): 

350-0555, 350-0666 
350-0777, 350-0888 

tudosz@interware.hu  

TUDOSZ NEWS *  TUDOSZ VILÁG 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Rangos elismerés 
a tudományos teljesítményért 

A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök javaslatára 2001. március 15-e 
alkalmából SZÉCHÉNYI-DÍJAT adományozott 

Központi Statisztikai Hivatal 
A teljes munkaid ő ben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete 2000. 
I—I V. negyedévben 

Fizkai lbglalkozásúak Ft/hó Szellemi foglalkozásúak Ft/hó 
Alkahrtaásban állók összesen

Ft/hó 

Nemzetgazdaság összesen 42 006 74 076 55 785 

Ebb ő l: versenyszféra összesen 42 748 84 815 56 103 

Költségvetés összesen 38 341 62 710 55 24x 

A teljes munkaid ő ben foglalkoztatottak bruttó keresetátlagai 
2000. l--V. negyedévben 

Fizikai 	tbalkozásffik Szellemi foglalkozásúak Alkalmazásban állók összesen 

Nemzetgazdaságban 61 930 121 779 87 645 

Ebb ő l: versenyszféra 63 342 142 350 884 

Költségvetés összesen 54 968 99 997 86 210 

Ebb ő l: Kutatás, téjlesztés 110 808 

■ 
■ 
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A TUDOSZ, mint a tudomá-
nyos dolgozók szakszerveze-
te a tudós-érdekvédelmet nem 
tudja elválasztani a tudomány 
érdekvédelmétő l. Hisszük és 
tudjuk: a kutatás számára az 
információáramlás hasonló, 
mint az élet számára a vér 
áramlása. A múlt bebizonyítot-
ta, hogy a világ információáram-
lásából erő szakkal kizárt tudo-
mányágak az üszkösödő  test-
részhez hasonlóan elő bb fájdal-
mas vegetálásra, majd pusztu-
lásra vannak ítélve. 

Ez még inkább így van ma, 
az információs társadalom, az 
Internet korában. A könyvtár 
ugyanis nem egy épület, ha-
nem egy szolgáltatás. Ennek 
a szolgáltatásnak egy percre 
sem szabad szünetelnie, min ő -
ségében pedig fejl ő dnie kell. 
Miért? 

Dr. Borhidai Attila akadémi-
kusnak, a Magyar Tudományos 
Akadémia Ökológiai és Botani-
kai Kutató Intézet igazgatójának 
a botanikai, a nö-vénytaxonómia, 
az ökológiai és a természetvé-
delem szakterületein elért ered-
ményeiért, kivételesen magas 
színvonalú, példaérték ű  és kül-
honi elismerést is kivívó munkás-
ságáért. 

Dr. Hatvan László akadémi-
kusnak, a Szegedi Tudomány-
egyetem Bolyai Intézete egye-
temi tanárának matematikusi te-
vékenységéért, a differenciál-
egyenletek problémái és alkal-
mazása, különösen a megoldá-
sok stabilitási tulajdonságai te-
rületén végzett, nemzetközileg 

Svájcból nézve 

...A Magyarországon megsza-
bott eladási árakhoz viszonyítva 
az átlagfizetésnek havonta körül-
belül 650 ezer Ft-nak kellene len-
nie, és az existenzminimum (lét-
minimum) 200 ezer Ft havonta 
személyenként. Az alapnyugdíj 
pedig 160 ezer Ft havonta. A pe-
dagógusok fizetése havi 800 ezer 
Ft-tól indulna... 

Mezey Ervin, Svájc 
(168 óra, olvasói levél) 

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 

Mert jórészt az OMIKK szol- jelene és jöv ő je, tegyen meg 
gáltatásainak köszönhető , hogy mindent annak érdekében, hogy 
az elmúlt évtizedet a magyar rövid távon az OMIKK — eset-
kutatás valahogy túlélte. A kuta- leges — átszervezése zökkenő -
tóintézetek folyóirat-lemondások- mentesen, szolgáltatásainak 
kal és szakkönyv meg nem-vá- FOLYAMATOS FENNTARTÁ-
sárlásokkal éktelenkedő  könyv- SA mellett történjen. Azokat köl-
tárai könyvtárközi kölcsönzéssel tözködés, átszervezés ne ve-
jutnak azokhoz az információk- szélyeztethesse. Hosszú távon 
hoz, amelyekért boldogabb idő k- pedig az OMIKK gy ű jteményé-
ben csak a polcra kellett nyúlni. re, és internetes szolgáltatása-
A könyvtárközi kölcsönzés pe- ira alapozva végre létrejöhes-
dig a természet- és m ű szaki tu- sen a Magyar Virtuális M ű sza-
dományok esetén 70-80%-ban ki és Tudományos Könyvtár, 
az OMIKK-ot jelentette. A kuta- melyet MINDEN magyar kutató 
tók persze elégedettebbek len- — határokon belül és kívül, fel-
nének, ha mindez on-line, az író- s ő oktatásban, kutatóintézetben 
asztalukról, a könyvtáruk közbe- és közgy ű jteményben egyaránt 
iktatása nélkül történne,— mely — MUNKAHELYEROL használ- 
igény a jövő  útját jelzi. 	hat, a XXI. század színvonalán 

A TUDOSZ elnöksége FEL- m ű velve a XXI. század tudo-
HÍV ezért mindenkit, akinek mányát. 
nem közömbös a magyar tudo- Budapest, 2001. május 2. 
mány és m ű szaki innováció 	A TUDOSZ elnöksége 

és iskolateremtő  oktatói mun- 
is számon tartott tudományos életm

ű véért. 
nemzetközileg is nagyra becsült 

Dr. Vértes Attila akadémi- kásságáért. 	
kusnak, az Eötvös Loránd Tu- Dr. Peschka Vilmos aka- 
dományegyetem — Magyar Tu-

démikusnak, jogfilozófusnak dományos Akadémiai Nukleáris a normatan és a jog ontológi- 
 Szerkezetvizsgáló Kutatócso-ai megalapozása terén vég- 
 port vezető jének új anyagvizs-zett, nemzetközileg is elis- 
 gáló eljárások kidolgozásáért, mert tudományos eredménye- 
 amelyek lehet ő vé tették a iért, enciklopédikus munkás- 
 Mössbauer-spektroszkópia kor- ságáért. 	

róziós elektrokémiai és oldal- Dr. Ritoók Zsigmond akadé- 
 szerkezeti kutatásokban törté-mikusnak, filológusnak, nyugal- 
 nő  alkalmazását és a pozitron-mazott egyetemi tanárnak követ- 
 annihilációs spektroszkópia fel-kezetes, a magyar ókor- és iro- 
 használását a spínátmenetek dalomtudományt gazdagító tevé- 
 tanulmányozásában. kenységéért, különös tekintettel 	

Gratulálunk a díjazottaknak a Homérosz-filológiában és az 
epikai elméleti kérdéseinek vizs-
gálatában elért eredményeiért, 

iffunha 
Törvény-

kOnyvének 
változtatásai 
megtalálhatók 

a TZI.DOsZ  
honlapján. 

Az Akadémiai 
Kutatóhelyek Tanácsa 

2001. március 12-i ülésének (AKT 2/2001.) 
állásfoglalása! 

AKT 2/2/2001. (III. 12.) állásfoglalás: 
Az AKT megtárgyalta azt a javaslatot, amely közgy ű lési határo-

zat nyomán Tudománytár néven osztály kialakítását indítványoz-
ta a Társadalomkutató Központ szervezeti keretein belül. Az új 
részleg évi 20,2 MFt-os költségvetésére az 1997-ben megállapí-
tott fejlesztési alap nyújt lehető séget. 

Az AKT a tájékoztatót elfogadta, a Tudománytár létrehozását 
tudomásul vette. 

AKT 2/3/2001. (III. 12.) állásfoglalás: 
Az AKT meghallgatta a szekcióvezet ő k beszámolóját a tudo-

mányterületi kuratóriumok újraválasztásának helyzetérő l. Kroó 
Norbert javasolta, hogy az élettudományi kuratórium elnökének 
tisztét ideiglenesen Makara Gábor töltse be Gy ő rffy Béla aka-
dályoztatása miatt, továbbá a természettudományi szekció az 
AKT elé az 1995-ben elfogadott 13 kuratóriumi tagtól eltérő  
javaslatot is tehet. 

Az AKT a beszámolókat tudomásul vette, és Kroó Norbert 
javaslatait jóváhagyta. 

AKT 2/4/2001. (III. 12.) állásfoglalás: 
A tudományterületi kuratóriumok elnökei írásban a testület elé 

terjesztették az utóbbi három évben végzett munkáról szóló beszá-
molóikat. Az AKT elnöke megköszönte e testületeknek és elnöke-
iknek az elmúlt három évben végzett eredményes munkáját. 

Az AKT a három tudományterület kuratóriumainak beszámo-
lóit elfogadta. 

AKT 2/5/2001. (III. 12.) állásfoglalás: 
A testület áttekintette az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 

2000. évi tevékenységérő l készült, a közgy ű lés elé szánt be-
számolójelentést. 

Az AKT jóváhagyta a testület múlt évben végzett munkájáról 
készült jelentést. 

AKT 2/6/2001. (III. 12.) állásfoglalás: 
Az AKT állást foglalt a kutatóhelyek 1996-2000. évi tevé-

kenységének felmérésér ő l. 
Az AKT egyetértett azzal, hogy el ő bb az ATPA felállítása 

történjen meg, az elő z ő  5 éves id ő szak értékelésére a jöv ő  
évben kerüljön sor, s az erre, valamint a kuratóriumok és az 
AKT eddigi értékel ő  munkájára épüljön. 

AKT 2/7/2001. (Ill. 12.) állásfoglalás: 
A testületet Vinkler Péter tájékoztatta az írásos elő terjeszté-

sen túl az ATPA munkájának megkezdésérő l. 
Az AKT a tájékoztatót tudomásul vette, és továbbra is figye-

lemmel kíséri az ATPA felállítását; egyetért azzal, hogy 
— a felállításról a fő titkári levél rendelkezzen, 
— a személyi feltételek biztosítására az Akadémiai Könyvtár 

állományából egy f ő  még ebben az évben a KKK állományába 
kerüljön, két fő  pedig az ATPA rendelkezésére álljon. Az utóbbi 
két f ő nek 2002. január 1-jétő l a KSZI állományába helyezésér ő l 
kés ő bb történjen döntés: 

— a testület következ ő  ülésén újra áttekinti az ATPA helyzetét. 
AKT 2/8/2001. (Ill. 12.) állásfoglalás: 
a) Az AKT egyhangú szavazással jóváhagyta a Filozófiai Kuta-

tóintézet, a Régészeti Intézet, és a Pszichológiai Kutatóintézet 
szervezeti és m ű ködési szabályzatát. 

b) Az AKT meghallgatta az MTA f ő titkárának tájékoztatóját a 
költségvetés helyzetér ő l. 
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Tudósítás 
Ő szintén bevallom Önöknek, 

Kedves Olvasóim, nem mertem 
volna hinni, hogy az Országos 
Munkaügyi Tanács (OMT) janu-
ár 24-i plenáris ülése után, már 
február 23-án ismét összeülünk, 
és március 2-án is tartunk egy 
plenáris értekezletet. Viszont, 
úgy t ű nik, az érintetteken vagy 
legalább is egy részükön úrrá lett 
a tavaszi fáradság, mert azóta 
sem volt érdemi összejövetel 
(másmilyen sem). Ez azért gond, 
mert lenne mirő l tárgyalni, s az 
nem abszolút mentség, hogy a 
kormány nem akar tárgyalni, s 
ezért nem kezdeményez ülése-
ket, mert az alapszabály sze-
rint, a munkáltatók és mi is él-
hetnénk a kezdeményezési jo-
gunkkal. De nem igazán éltünk. 

Mi a szerepünk? 
Oldalunk aktivitásának igazá-

ból az sem kedvezett, hogy a 
nagy konföderációs együttmű kö-
dés jegyében tavaly Mátraházán 
létrehoztuk az Együttm ű ködési 
Tanácsot (ET), melyben, megle-
hető s rendszerességgel össze-
ülve a konföderációelnökök (már 
amikor ő k vannak ott) tárgyalják 
meg ügyes-bajos dolgainkat. Igy 
a témák egy része elkerült az 
oldalról, ami nem tett jót az ak-
tivitásunknak. Jelenleg tehát úgy 
tű nik, hogy a két intézmény nem 
erő síti, hanem gyengíti egymást. 
Ami nem jó, s sürgő sen változ-
tatni kell rajta, mert mindkett ő -
nek nagyon fontos szerepe van 
a konföderációk életében, csak 
ezt meg kell találni. Vélemé-
nyem szerint az ET a stratégiai 
döntést hozó szervezetünk, 
melynek viszonylag ritkábban 
kellene üléseznie, viszont sú-
lyos, a hat konföderációra kiter-
jedő . hosszú távú döntéseket 
kell hoznia. Az oldal az operatív 
testület, mely a napi ügyekkel 
foglalkozik, ebbő l következő en 
sokkal rendszeresebben (akár 
hetente) kellene összejönnie 
megtárgyalni közös dolgainkat, 
s dönteni közös ügyeinkben. Az 
viszont végképp nem lenne jó, 
ha az oldal egyes részvevő inek 
töketlenkedése miatt, rendszere-
sen felnyomná a döntéseket az 
ET-hez, annak ellenére, hogy tag-
jai felelő s, döntési jogosultság-
gal felhatalmazott vezet ő k. 

A Spenót-házban 
felvetett kérdések 

No de térjünk vissza az OMT-
hez, melynek ez évi második 
plenáris ülését február 23-án 9 
órára hívták össze, hogy tárgyal-
jon és döntsön a következő  kér-
désekrő l: 

1. A foglalkoztatás elő segíté-
sérő l és a munkanélküliek ellá-
tásáról szóló 1991. évi IV. tör-
vény legutóbbi módosításainak 
munkaerő -piaci hatásairól 

2. A foglalkoztatás el ő segíté-
sérő l és a munkanélküliek ellá-
tásáról szóló 1991. évi IV. tör-
vény módosításáról. 

3. Beszámoló a MAT 2000. évi 
tevékenységérő l 

4. „Az autonóm társadalmi pár-
beszéd erő sítése" c. PHARE-
projekt-tervezet. 

5. Az OMT 2001. I. félévi mun-
katerve. 

A kijelölt napon annak rendje 
és módja szerint össze is ültünk 
a Spenót-ház egy kisebb tárgya-
lójában (úgy tű nik a kormányza-
ti megítélés szerint már csak itt 
a helyünk), ahol azért még elég 
jól elfértünk, ugyanis volt min-
denkinek ülő helye. 

Azért, hogy valami megszo-
kott is legyen, mielő tt elkezd-
tük volna a napirendi pontok tár-
yalását, napirend elő tti felszó- 

lalások hangzottak el. A sort a 
munkáltatók kezdték egy ügyren-
di javaslattal, mely szerint vegyük 
ki a 4. témát a tárgyalási sorból, 
és halasszuk a megtárgyalását 
kés ő bbre, ugyanis túl késő n kap-
ták meg. A mi szóviv ő nk is meg-
jegyezte: „mi természetesnek vet-
tük, hogy ma e kérdést nem tár-
gyaljuk". A kormányoldal képvise-
lő je megjegyezte, hogy a kérdés 
összefügg a többi napirendi pont-
tal, ezért nem ártana tárgyalni 
róla, de ha ezt ma nem tudjuk 
megtenni, akkor egy hét múlva, 
csütörtökön pótoljuk. Szóviv ő nk 
viszont a pénteket javasolta, s 
azt, hogy a hét elején az illeté-
kes bizottság készítse el ő . E ja-
vaslatot végül is mindenki elfo-
gadta. Ezek után a mi napirend 
elő tti hozzászólásaink jöttek. Elő -
ször oldalelnökünk említette meg, 
hogy a munka törvénykönyve ter-
vezett módosításaival kapcsolat-
ban még koránt sincs egyetértés 
az oldalak között, annak ellené-
re, hogy már kétoldalú tárgyalást 
is folytattunk a munkáltatókkal. 
Javasoltuk nekik, hogy a módo-
sítási csomag tervezett kilenc 
pontja közül nyolcban készek va-
gyunk a kompromisszumra, vi-
szont kértük, hogy értsenek egyet 
a kilencedik' kivételével, és egy 
késő bbi idő pontban történő  tár-
gyalásával. Ezt azért látjuk szük-
ségesnek, mert e tárgyalási pont 
nyomán nagyon komoly változta-
tások lépnek be, melyeket alapo-
san meg kell tárgyalni. Sajnos a 
munkáltatók e kérésünket nem ak-
ceptálták. Most a kormányt is kér-
tük e pont kivételére, és egy ké-
s ő bbi idő pontban történő  megvi-
tatására. 

A minimálbér problémái 
Másik napirend elő tti hozzászó-

lásunk az új minimálbérrel volt kap-
csolatos. A témával foglalkozó szó-
vivő nk megjegyezte, hogy az eltelt 
két hónapban — felmérés alapján is 
— elemeztük a minimálbér hatását. 
A tapasztalatok jórészt pozitívak, 
de több ágazatban (pl. ruházati 
ipar, kiskereskedelem, mező gazda-
ság, kommunális ágazat) vannak 
problémák is. A tb-járulék 2 száza-
lékos csökkentése nem pótolta 
teljes mértékben a költségeket. 
Munkaügyi problémák is jelentkez-
tek, és gondot okoz, hogy a bérek 
összenyomódtak (ez a közszférá-
ban is komoly gond). Kérjük a kor-
mánytól, hogy állítsunk fel egy 
monitoringrendszert a problémák 
vizsgálatára. Továbbá azt is java-
solta, hogy az OMT márciusban 
napirenden foglalkozzon a témával. 
A kompenzációs mechanizmus ki-
alakításában pedig a szociális part-
nereknek is legyen szerepe. 

A munkáltatók közölték, hogy az 
Mt.-vel kapcsolatos témát nem kí-
vánják részletesen kommentálni, 
ugyanis ő k úgy álltak fel az asz-
taltól, hogy hajlandók tovább tár-
gyalni. A minimálbérrel kapcsolat-
ban pedig egy nyilatkozatot olva-
sott fel a képviselő jük. 

A kormányoldal elnöke az el-
hangzottakra úgy válaszolt, hogy 
gyakorlatilag nem válaszolt. Meg-
köszönte az elhangzottakat, jelez-
te, hogy figyelembe veszik azo-
kat, és amit lehet, megpróbálnak 
megvalósítani belő lük. 

Oldalelnökünk ezután konkrétabb 
választ kért a kormányoldaltól. 

A napirend elő tti témák ilyentén 
való lezárásával aztán elkezdtük 
a napirend tárgyalását az első  
ponttal. A kormányoldal képvise-
l ő je csak röviden egészítette ki 
az írásban elő zetesen kiadott elő -
terjesztést, melyrő l megjegyezte, 
hogy egy-két hónappal ezelő tti, 
decemberi állapotot tükröz, de 
azóta újabb eredmények nincse- 

nek, így ez a legfrissebb. A köz-
ben készülő  5000 fő s adatfelvé-
tel információinak a feldolgozása 
még tart, s így nem állhat a ren-
delkezésünkre. 

Szóvivő nk hozzászólásában örö-
mét fejezte ki, hogy elindult ez a 
hatásvizsgálat, de sokkal jobb lett 
volna, ha már a rendszer beveze-
tése elő tt elindult volna. Majd kér-
te: ha a vizsgálat befejező dik, ne 
csak tudományos publikáció ké-
szüljön belő le, hanem kerüljön az 
OMT plenáris ülése elé is. 

A munkáltatók véleménye tartal-
mában a miénkhez volt hasonló. 

A regionalizációs 
változtatások 

A második napirendi pont beve-
zetéseként a témáért felelő s ál-
lamtitkár kijelentette, hogy az OMT 
azt a verziót kapta meg, amelyet 
már több testület megtárgyalt, és 
már túl van egy tárcakörözésen 
is. Az OMT elé még két változat-
ban került a javaslat. Az egyik 
változat tartalmazta a regiona-
lizációra való átállást, a másik 
nem. A közben lefolytatott tárgya-
lások eredményeként a kormány 
úgy döntött, hogy nem lemondva 
a munkapiaci szervezet korszerű -
sítésérő l, most kiveszi a regioná-
lis szervezetek bevezetését a ja-
vaslatból, mert ennek bevezetése 
csak 2003-tól látszik reálisnak. 
Megemlítette azt is, hogy a javas-
lat szerint a szociális segélyen lé-
v ő k kötelez ő  kapcsolattartása 
megsz ű nne. 

Szóvivő nk megköszönte a kiegé-
szítést, és örömét fejezte ki, hogy 
a szociális partnerek véleményét 
is figyelembe véve a regionalizáció 
kérdése halasztásra került. Majd 
hosszasan kifejtve véleményünket, 
kijelentette, hogy támogatjuk a kor-
mány által javasolt változtatásokat. 

A munkáltatók úgyszintén örül-
tek a regionalizáció halasztásának, 
és annak, hogy a kormány. most 
hallgatott a különböző  testületek 
véleményére. 

A kormányoldal képviselő je meg-
állapította, hogy nem maradtak fenn 
nyitott kérdések, majd megköszön-
te az oldalak közremű ködését. 

A MAT-titkárság által elő terjesz-
tett harmadik napirendi ponthoz 
nem hangzott el szóbeli kiegészí-
tés. Ső t különösen hosszadalmas 
hozzászólás sem. 

Oldalunk elnöke nevünkben meg-
köszönte a MAT 2000. évi mun-
káját, és mást nem szólt. (A do-
log lényegéhez hozzá-tartozik, 
hogy a MAT-ot lényegében az ol-
dalak képviselő i alkotják, így ma-
gunkat kellett volna hosszadalma-
san dicsérni, amit viszont nem 
akartunk.) 

A munkáltatók képviselő i is meg-
köszönték a munkát, de ő k még 
néhány mondatot is hozzáfű ztek 
a köszönethez. 

Az új projekt 
A 4. napirendi pontnál ugyan ab-

ban maradtunk, hogy most nem 
döntünk, mert még alaposabban ta-
nulmányoznunk kell a javaslatot, 
de azért meghallgattuk az elő ter-
jesztést, és néhány kört futottunk 
is vele. A kormány képviselő je el-
mondta, hogy magyar és uniós 
igények is szólnak a projekt bein-
dítása mellett, és most van lehe-
tő ség pályázni. A téma az uniós 
ágazati bizottságokba való bekap-
csolódás lehető ségét is magában 
hordozza. A pályázat futamideje 
két év, azaz 2003 áprilisáig tart. 
A végrehajtását egy operatív bi-
zottság segítené, és kulcsfontos-
ságú lenne egy elő csatlakozási 
szakértő  részvétele benne (ezt már 
ismerjük a tudományos gyakorlat-
ból, mikor a PHARE-pénzek egy 
jelentő s részét az EU-s szakértő k 
nyúlják le). 

Szóviv ő nk elmondta, hogy a cél-
kitű zések elvi részéhez való hoz- 

záállásunk pozitív. Véleményünk 
szerint növelni kell a középszint ű  
kollektív szerző dések számát, és 
meg kell oldani a kiterjesztésüket. 
Ugyanakkor gátolja a folyamatot a 
partnerkapcsolatok hiánya: ha 
nincs partner, nincs érdekegyez-
tetés, nincs kollektív szerző dés. 
De ahol van partner ott sincs min-
dig felhatalmazottság a szerző dés 
megkötésére. Elmondta azt is, 
hogy nem szerencsés dolog, ha 
egy mechanizmusnak csak egyet-
len elemét változtatjuk meg. Ez-
után részletesen kifejtette az elő -
ző  napi oldalegyeztetésen kiala-
kult véleményünket, majd javasol-
ta, hogy a korábbi elhatározás sze-
rint felállítandó bizottság foglalkoz-
zon a programmal. 

A munkáltatók képvisel ő je is 
konkrét javaslatokat tett az elő -
terjesztéshez. 

A kormány képviselő je válaszá-
ban kifejtette, hogy nem áll szán-
dékukban elő re dönteni, majd a bi-
zottság kidolgozza a javaslatot. 
Majd arról beszélt, hogy a témá-
val kapcsolatban van némi különb-
ség a PHARE felfogása és az övé 
között. Azt kell csinálni, amit az 
EU elő ír, de a munka során fog 
kialakulni a megvalósítás konkrét 
formája. 

Ezek után hosszas stilisztikai 
vita alakult ki a három szóviv ő  
között, amit a kormányoldalon el-
nökl ő  államtitkár végül is azzal 
zárt le, hogy a bizottság fogalmaz-
zon, és majd mi arról vitatkozzunk 
és döntsünk. 

Egyetértettünk 
Az 5. napirendi pontként az 

OMT els ő  fél évi munkatervét vi-
tattuk meg. Az amúgy is terjedel-
mes javaslathoz, mi még újabb 
témák csatlakozását tartottuk 
szükségesnek. Javasoltuk, hogy 
a 40 000 forintos minimálbér be-
vezetésének első  negyedévi ta-
pasztalatait tekintsük át plenáris 
ülésen, tárgyaljunk Magyarország 
integrációs csatlakozásának állá-
sáról, és foglalkozzunk a Nemzeti 
Foglalkoztatási Akciótervvel is. 

A munkáltatók hozzánk hason-
lóan elfogadták az eredeti javas-
latot, és a mi kiegészítéseinkkel 
is egyetértettek. Ez utóbbival a 
kormányoldal is egyetértett, így 
11.40-kor már eredményesen be 
is rekesztettük az ülést. 

A tárgyalások folytatása 
Megállapodásunk szerint egy hét 

múlva, március 2-án ugyanabban 
a teremben folytattuk a PHARE-
projekt megtárgyalását, de a tel-
jesség kedvéért még egy másik 
témát is sikerült napirendre t ű zni. 
Ez pedig „A szakképzési hozzá-
járulás és az Emberi erő forrás fej-
lesztési alapról szóló törvényter-
vezet" megtárgyalása volt. 

A munkáltatói oldal javaslatára az 
elő zetes tervekhez képest megcse-
réltük a napirendek sorrendjét, azaz 
elhatároztuk, hogy a PHARE-pro-
jekttel kezdünk. De elő tte még el-
hangzott a szokásosnak mondha-
tó napirend elő tti felszólalásunk. 01-
dalelnökünk ebben megemlítette, 
hogy az elő ző  ülésen kérdést tet-
tünk fel az Mt.-vel kapcsolatban a 
kormány képviselő inek, amelyre 
akkor nem kaptunk választ, de 
talán most már kaphatnánk. Kér-
désére kedvenc államtitkárunk vá-
laszolt a Miniszterelnöki Hivataltól, 
megjegyezve: nem lát okot arra, 
hogy újat mondjon. A kormány ki-
tart a beterjesztett szöveg mellett, 
de ha a szociális partnerek megál-
lapodnak, azt elfogadják. Ennek kö-
rülbelül annyi esélye volt, mint csi-
gának a Formula 1-en, de azért a 
munkáltatókkal kölcsönösen kifej-
tettük tárgyalási és megállapodási 
szándékunkat. 

E rövid, de eredménytelen be-
vezető  után belevágtunk a PHA-
RE-projektbe. 

Megalakulhatott 
a bizottság 

Oldalelnökünk — hivatkozva az 
elő ző  tárgyalásra — elmondta, 
hogy támogatjuk a célkitű zése-
ket, és részt kívánunk venni a 
munkában. Konföderációnként 
egy fő t javasolunk az operatív bi-
zottságba, amely akár azonnal 
meg tudja kezdeni a munkát. Ki-
jelentette, hogy a pályázat tripartit 
módon készült, és megkérdezte: 
hol tart a pályázat elbírálása. 
Megjegyezte, hogy szükség len-
ne az ágazatok és alágazatok 
megfelelő  definiálására. 

A munkáltatók képviselő je, csak 
annyit tett ehhez hozzá, hogy az 
OMT megfelelő  bizottsága (BMB) 
felhatalmazást kapott arra is, hogy 
döntsön, mely ágazatokra terjed-
jen ki a pályázat. 

A kormány szóvivő je megje-
gyezte, hogy egy héttel ezelő tt 
cél volt a bizottság fölállítása és 
az ágazatok megnevezése. Ez 
megtörtént. Elmondta azt is, hogy 
az EU várja a javaslatot. 

Ezek után hosszas — parla-
menti stílusú — vita kezd ő dött 
az operatív bizottság felállításá-
nak szükségességérő l, majd egy 
rövid szünet után megtörtént a 
megegyezés, melynek eredmé-
nyeként — javaslatunknak meg-
felelő en — a bizottság, megkap-
va a teljes mandátumot, meg-
alakulhatott, és azonnal meg is 
kezdhette a munkát. 

Tárgyaljunk vagy sem? 
A következ ő  napirend tárgya-

lása az elő terjesztő  kiegészíté-
sével indult, ami nem váltott ki 
osztatlan elismerést a szociális 
partnereknél (igaz a javaslat 
sem). 

A munkáltatók képvisel ő je 
meg is kérdezte: ez az elő ter-
jesztés van a kormány el ő tt? 
Téma-e a mai kormányülésen? 
És ha téma, a két ülés hogyan 
fog találkozni? 

Mivel részünkrő l nem hangzott 
el újabb kérdés, a kormányoldal 
képviselő je válaszolt. Az anyag 
természetesen téma a mai kor-
mányülésen. Az OMT-n elhang-
zottak természetesen átvezetés-
re kerülnek. Módosított szöveg-
gel számol a kormány. 

A munkáltatók ezután szüne-
tet kértek, majd annak eltelte 
után bejelentették: az elő terjesz-
téssel alapvető en nem értenek 
egyet. Korábban abban a hitben 
voltak, hogy befolyásolni tudják 
a javaslatot, de ha velünk egy 
idő ben tárgyalja a kormány, ak-
kor erre semmi lehető ség nincs. 
Ezért az a véleményük, hogy ne 
is tárgyaljunk a témáról. 

A kormányoldal jelezte, hogy 
számolt ezzel a megoldással. 
Ezek után hosszas ügyrendi és 
eljárási vita kezdő dött, melynek 
lényege akörül domborodott, 
hogy a szociális partnerek a meg-
átalkodottak, akik csak a bajt ke-
resik, nem értékelve megfelelő -
en a kormány szándékát, vagy a 
kormány veszi semmibe az ér-
dekegyeztetést, illetve tárgyaló-
feleit. Végül is a vita hevében 
elhangzott egy ügyrendi javaslat, 
miszerint a kormányülésen kiala-
kult változat kerüljön vissza az 
OMT elé tárgyalásra, amibe vé-
gül is egyetértettünk, s így a le-
vezet ő  elnök berekeszthette a 
vitát. 

A téma továbbtárgyalására az-
óta is várunk, ugyanúgy, mint a 
közösen elfogadott OMT-munka-
terv témáinak idő arányos tárgya-
lására. 

Q-ti 
' Ez a pont foglalkozik a mun-

karend és a munkaid ő  kérdésé-
vel. Azóta már a parlament e 
ponttal együtt elfogadta az Mt. 
módosítását. 
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Tekintsünk vissza a kezde-
tekre: honnan indult, milyen cé-
lokkal és reményekkel ennek 
az intézménynek a története, 
s milyen út vezetett a mai si-
kerekig, melyek a ma itt dolgo-
zó kilenc akadémikus, har-
minchat nagydoktor, harminc-
két kandidátus és PhD 
disszertációját megvédett ku-
tató munkáját dicsérik. 

Az alapítás okai 

Az SZBK születését hossza-
dalmas, körültekintő  tervezge-
tések, olykor heves politikai, tu-
dományszervezési viták elő z-
ték meg. A 60-as évek végére 
abban azonban minden érde-
kelt egyetértett: itt az ideje, 
hogy ez az egy évtizede vajú-
dó elképzelés valósággá vál-
jék: épüljön föl Magyarorszá-
gon egy több egységet magá-
ba foglaló, nagy, sejt- és mole-
kuláris biológiai kísérletekre 
hivatott, alapkutatással foglal-
kozó intézet. 

Az igényt magának a bioló-
gia tudományának a fejlő dése 
érlelte meg. A háború után le-
het ő vé vált a biológiai jelensé-
geknek a fizikai és kémiai ala-
pokon álló, mélyreható kutatá-
sa. Az alapkutatások erő södé-
séhez vezetett az a felisme-
rés is, hogy az orvosi és ag-
rártudományok is egyre ke-
vésbé képesek nélkülözni a 
biológusok laboratóriumaiban 
született újabb fölfedezéseket, 
mi több, ezek hiánya gátolja 
bizonyos gyakorlati kérdések 
megoldását, különösen az 
élelmiszeriparban, a növény-
termesztés, az állattenyésztés 
és a gyógyszergyártás terü-
letén. Miután siker koronázta 
a fő képpen Straub F. Brunó 
által hangoztatott törekvést, 
mely szerint az alaptudo-
mányként elismert biológiának 
ne csak csoportja, hanem 
önálló osztálya legyen az Aka-
démián, erő teljes eltérítési kí-
sérletekkel ugyan, de megnyílt 
az út egy biológiai kutatóinté-
zet létrehozása elő tt. 

Budapest vagy Szeged? 

Az MTA Biológiai Tudomá-
nyok Osztálya vezető ségének 
első , 1963. évi beszámolójából 
kiderül, hogy az intézet elhe-
lyezésével kapcsolatban ko-
moly nézeteltérés alakult ki a 
döntéshozók, a tervez ő k, va-
lamint a biológiai osztály veze-
t ő sége között. A kutatók sze-
rint ugyanis „...a szegedi tele-
pítés a biológia fejlesztésének 
bizonyos lassulását jelentené, 
mert a jelenlegi helyzetben 
Budapesten könnyebb lenne a 
megfelelő  vezető  kutatókat a 
biológia fejlesztésére összpon-
tosítani." Ok szívesebben sza- 

vaztak volna a h ű vösvölgyi 
helyszínre. 

Egy évvel késő bb az osztály-
elnök, Straub F. Brúnó beszá-
molójában már azt tudatta az 
osztály tagjaival, hogy „Az or-
szágos kultúrpolitika decentra-
lizációs szempontjaival szem-
ben ezeket az ellenvetéseket 
nem sikerült érvényesítenünk, 
és így az illetékes hatóságok-
kal történt végső  megegyezés 
az építendő  négy intézet he-
lyéül Szegedet jelölte ki." Az 
intézmény létrehozásában 
Straub F. Brúnó mellett Szent-
ágothai János és Láng István 
vállaltak kulcsszerepet. 

A Tisza-parti város örömmel 
fogadta a döntést, és tárt ka-
rokkal a tudomány új fellegvá-
rát. Építési területként fölaján-
lotta az újszegedi kertészet öt-
holdas telkét, amely zöldöve-
zetbe, a gondozott liget szom-
szédságában, ám mégis f ő út-
vonal mentén, központi helyen 
terült el. Az els ő  tervek szerint 
a Növényélettani Intézet, a 
Genetikai Intézet, a Biofizikai 
Intézet osztályai, valamint a 
Biokémiai Intézet Budapesten 
már meglév ő  fehérjekutató osz-
tálya mellett létesülő  nuklein-
sav, lipoprotein és anyagcse-
re-regulációs osztálya kapott 
volna itt helyet. 

A Szegedi Tervező  Vállalat 
felelő s tervez ő je, Károlyi Ist-
ván, majd Tarnai István a ter-
vek készítésekor egyeztet ő  
tárgyalásokat folytatott az érin-
tett szakterületek képviselő ivel. 
A kivitelezésre a DÉLÉP kap-
ta a megbízást. 

Fizikai és szellemi 

struktúra 
A beruházást 1967-ben kel-

lett volna elkezdeni, s 1968-ban 
adták volna át a m ű helyépüle-
tet, a Genetikai és a Növény-
élettani Intézet laboratóriumait. 
Az alapk ő letételre azonban 
csak 1968 áprilisában, ,,felsza-
badulásunk" 23. évfordulóján 
került sor. Elkezdő dött a nagy 
építkezés, amelynek minden 
mozzanatát az utolsó napig fi-
gyelemmel kísérte az MTA 
Szegedre költözött vezető  hi-
vatalnoka, Karikás József. A 
határid ő t sikerült betartania az 
építő vállalatnak: 1971 áprilisá-
ban dr. Erdey-Grúz Tibor, az 
Akadémia elnöke ünnepélyes 
keretek között fölavatta az 
els ő  szakaszban fölépült szár-
nyat. A fél laborépület, a m ű -
hely és az energiát biztosító 
helyiség azonban máris otthont 
adott mind a négy intézetnek, 
ahol el is kezd ő dött a tudomá-
nyos munka. 

Az intézmény teljes elkészül-
téig azonban még három évet 
kellett várniuk a kutatóknak. 

Ez idő  alatt Straub F. Brúnó f ő -
igazgató és munkatársai igye-
keztek meghatározni a fő  ku-
tatási témákat. Akkori elképze-
léseik szerint a bioreguláció 
kérdése, az életfolyamatok 
szabályozásának tanulmányo-
zása áll majd az érdeklő dés 
középpontjában. Úgy 	tervez- 
ték, vizsgálják a gének m ű kö-
désének, egyes anyagcsere-
folyamatoknak a szabályozá-
sát, a szervezet védekez ő me-
chanizmusainak kialakulását, 
az energia átalakítását a foto-
szintézisben, és a fotoszinté-
zis egyes elemeinek kialaku-
lását. Intenzíven kívántak fog-
lalkozni a növényi anyagcse-
rével, különösen a növényi ví-
rusrezisztenciával. Terveik 
között helyet kaptak a növé-
nyi, a rovar- és az emberi ge-
netika egyes kérdései is. 

Átadás, 
szervezeti kialakítás 

Az SZBK hivatalos, tulajdon-
képpen második születésnap-
ja 1973. október 11., az ünne-
pélyes avatás dátuma. Az in-
tézmény szellemi atyja, az 
MTA akkori alelnöke, az első  
fő igazgató, a Biokémiai Intézet 
vezet ő je Straub F. Brúnó aka-
démikus a többi intézetvezet ő -
vel — Alföldi Lajossal (geneti-
ka), Farkas Gáborral, (növény-
élettan), Garay Andrással (bio-
fizika) együtt — fogadta a jókí-
vánságokat. Köztük a tanító-
mesterét, a hajdani szegedi 
kutatóét, a Nobel-díjas Szent-
Györgyi Albertét is. A meghí-
vott vendégek Magyarorszá-
gon addig párját ritkító, nyugati 
mércével mérve is impozáns, 
a kutatómunkát igényesen 
szolgáló épületegyüttest tekint-
hettek meg. 

Az SZBK f ő  tömegét a kilenc-
szintes laboratóriumi „torony" 
alkotja, amelynek felső  és alsó 
szintjén a m ű szaki berendezé-
sek, a nyolcadikon az állatház 
található. Mellette helyezkedik 
el a nyolcszintes izotóplabora-
tórium. Az Odesszai körúti (ma 
Temesvári körút) oldalon álló 
háromszintes épületben 300 
személyes el ő adóterem, a 
könyvtár, az ebédlő , a kony-
ha, a klub, irodák és vendég-
szobák fogadják a f ő bejáraton 
belépő t. A laboratóriumi épület 
végében találhatók a m ű helyek 
és az energiaelosztó közpon-
tok, valamint az üvegházak. A 
kutatóközpont méretei érzékel-
tetik az eredeti szándékot: a 
különböz ő  képzettség ű  és 
szemlélet ű  kutatók megfelelő -
en nagy számban tudjanak itt 
dolgozni, ugyanakkor a túlsá-
gosan nagy tér nehogy sok kis 
csoportra tagozódásra csábít-
sa a kutatóegységeket. Ezál- 

tal ugyanis irányíthatatlanná 
válna az intézmény a tudo-
mánypolitika és a kutatás ha-
tékonysága szempontjából. 
Úgy tervezték, hogy 150 kuta-
tó dolgozik majd az SZBK-ban, 
s számoltak még 40-45 ven-
dégkutató jelenlétére. A segéd-
személyzet létszámát 350 fő -
ben határozták meg. Az SZBK 
átadásának évében 325 alkal-
mazottja volt a központnak, kö-
zülük 95-en kutatóként tevé-
kenykedtek. 

Az intézmény szervezeti ki-
alakításakor is alkalmazkodni 
kellett a méretekbő l fakadó sa-
játosságokhoz. Ennek megfele-
lő en öt önálló egységet hoztak 
létre, kezdetben négy tudomá-
nyos intézetet és a központi 
igazgatást, amelynek feladata a 
közös ügyek intézése, illetve a 
kutatómunka minden irányú 
segítése. A kutatóintézetek 
igazgatói a kutatás fő  irányvo-
naláért és színvonaláért felelő -
sek. Egyikük — intézetvezető i 
feladatai ellátása mellett — az 
SZBK fő igazgatói tisztét is be-
tölti. A menedzserigazgatói te-
end ő ket a központi igazgatás 
vezető je végzi, aki egyben a fő -
igazgató helyettese is, tudomá-
nyon kívüli témákban. Az SZBK 
egészét érintő  kérdéseket a f ő -
igazgató elnökletével az igaz-
gatótanács hivatott megtárgyal-
ni. A szükséges anyagokat az 
intézetek képvisel ő ib ő l álló 
szakbizottságok készítik elő . 

Az igazgatók érdemei 
Természetes, hogy az intéz-

mény eddigi történetére rá-
nyomják kézjegyüket a min-
denkori f ő igazgatók. Az alapí-
tó f ő igazgató. Straub F. Brúnó 
(1970-1977) elévülhetetlen ér-
demeket szerzett az SZBK ar-
culatának kialakításában. Az a 
szándéka, hogy egy központ-
ban több tudományos területet 
m ű vel ő  kutatók egymást köl-
csönösen segítve munkálkod-
janak, az idő  próbáját is kiáll-
va, helyesnek bizonyult. Érde-
me, hogy kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatai révén sikerült meg-
szereznie 1973 és '77 között 
az SZBK-beli munka elkezdé-
séhez nélkülözhetetlen 1,255 
millió dollár UNESCO—UNDP-
támogatást, amely alapvető en 
három nagy célt szolgált. Eb-
bő l lehetett fedezni az intézet-
be tanácsadóként érkező  nem-
zetközi szaktekintélyek költsé-
geit. Ennek köszönhet ő , hogy 
fiatal magyar kutatók összesen 
35 évnyi külföldi tanulmányút 
lehető ségében részesültek. Ez 
a támogatás biztosította azt is. 
hogy az SZBK-ban nyugat-eu-
rópai szint ű  m ű szerparkot tud-
tak létrehozni. Straub F. Brúnó 
érdeme, hogy az akkori ma-
gyar társadalom minden kon-
zerváló törekvésével szemben 
keresztülvitte, hogy a fiatal 
kutatók határozott idej ű  szer-
z ő déssel kerüljenek az SZBK-
hoz, s hogy szembesüljenek a 
rendszeres megmérettetéssel. 
Ugyanakkor arra is adott lehe-
tő séget, hogy a fiatal kutató, ha 
úgy kívánta, otthagyhatta f ő nö-
két, és másikat kereshetett az 
intézmény falai között. Ha a 
jelenlegi pályázati rendszer ezt 
ma már nehezíti is, a straubi  

szellem mindmáig él és hat az 
intézményben. 

A következ ő  f ő igazgatók, Al-
földi Lajos (1978-1988), 
Keszthelyi Lajos (1989-1993). 
Venetianer Pál (1994-1996) 
megő rizték a straubi szelle-
met, és egyéniségüknek meg-
felelő en, a küls ő  körülmények 
függvényében építették to-
vább az intézmény nemzetkö-
zi hírnevét. 

A jelenlegi f ő igazgató, Dudits 
Dénes 1997-ben foglalta el a 
vezet ő i széket. Vele egy idő -
ben új. fiatal intézeti igazgatók 
kerültek az SZBK vezető i gár-
dájába. akikkel sikerült új pá-
lyára állítani a központ munká-
ját. Elő térbe került a kutatócso-
portok szerepe, a pályázati te-
vékenység aktív támogatása 
mellett erő teljes központi támo-
gatásban is részesültek új tu-
dományos irányok megnyitása 
érdekében. Dudits Dénes els ő  
f ő igazgatói teend ő i között „föl-
pörgette" a menedzsmentet, és 
hozzáfogott a m ű szakilag kis-
sé elöregedett, harmincadik 
éve felé közeledő  épület fölújí-
tásához. Ebben az idő szakban 
mind a küls ő  föltételek, mind a 
belső  törekvések kedveztek az 
európai tudományos életbe 
való bekapcsolódásnak. A f ő -
igazgató igen fontos kezdemé-
nyezése volt az EMBO-értéke-
lés, amely segített az SZBK tu-
dományos sikereinek hazai és 
nemzetközi elismertetésében. 
Az SZBK vezetése aktívan be-
kapcsolódott az MTA és az 
ország élettudományokkal kap-
csolatos tudománypolitikai te-
vékenységébe. Erre a perió-
dusra esik a szegedi egyete-
mekkel kialakult kapcsolatok 
jelent ő s b ő vülése, átstruk-
túrálódása. Az SZBK több ku-
tatója kapott egyetemi funkci-
ót, miközben megtartotta ku-
tatási bázisát a házban. Az 
EMBO-értékelés tapasztalata-
ira is alapozva fokozatosan ér-
lelő dnek a föltételek ahhoz, 
hogy az SZBK az ország és a 
közép-európai régió kiválósági 
központja legyen a molekulá-
ris- és sejtbiológia területén, 
valamint az alkalmazott bio-
technológiában. 

Valóra vált az SZBK-ban az 
a straubi elképzelés is, hogy 
a f ő igazgató mellett m ű ködjék 
egy ügyvezet ő  igazgató. Az 
els ő  ilyen tisztséget Halász 
Árpád töltötte be 1970-t ő l. Fel-
adatkörét eleinte rendre újra-
fogalmazta a gyakran újjáírt 
szervezeti és m ű ködési sza-
bályzat, mindamellett rendkívül 
hasznosnak bizonyult ez a 
poszt a kezdeti, majd a kés ő b-
bi idő szakban is. Vályi László 
gazdasági igazgató 1976-tól 
látja el ezeket a teendő ket, 
amelyek az évek múltával az 
SZBK er ő forrásainak ésszer ű  
felhasználására, és a kutató-
munka tárgyi feltételeinek 
megszervezésére, a gazdasá-
gi és m ű szaki apparátus irá-
nyítására koncentrálnak. 

Megalakulása óta alkalmaz 
tudományos titkárt az intéz-
mény. Az eredetileg biológus 
kutató — a változó körülmé-
nyeknek megfelelő en — válto-
zó feladatokat látott el. Az els ő  

(Folytatás az 5. oldalon) 

Harmincéves az MTA Szegedi 
Biológiai Központja 

A Magyar Tudományos Akadémia egyik legnagyobb kutatási intézménye, a Szegedi Bioló-
giai Központ csaknem 30 éves múltra tekinthet vissza. Viszonylag fiatal kora ellenére 
azonban bátran dicsekedhet azzal, hogy az alig három évtized alatt nemzetközi rangot 
vívott ki magának. Ezt bizonyítja a legutóbbi, önként vállalt megmérettetés végbizonyítvá-
nya is: az EMBO, az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet világviszonylatban is magas 
színvonalúnak ítélte az öt intézetben folyó kutatómunkát. A tekintélyes külföldi tudósokból 
álló bizottság tizenhat kutatócsoportról megállapította, hogy tagjai a nemzetközi mező ny-
ben is kiváló teljesítményt nyújtottak — közülük is különösen a növénybiológia és fejlő dés-
biológia m ű velő i jeleskedtek —, további 22 csoport munkája pedig eléri a világátlagot. 



Harmincéves az MTA 
Szegedi 

Biológiai Központja 
(Folytatás a 4. oldalról) 

tudományos titkárt, Jánossy 
Andrást Lázár Gabriella váltot-
ta föl, akinek munkája jóval 
elő bb elkezdő dött, hiszen jelen-
t ő s érdemeket szerzett — mint 
az MTA Biológiai Osztályának 
alkalmazottja — már az intéz-
mény megszervezésekor. Ezt 
a munkakört jelenleg Dallmann 
László tölti be. 

A negyedik generációig 
A Szegedi Biológiai Központ 

megalakulása óta többnyire már 
a harmadik vagy negyedik ge-
neráció áll az egyes intézetek 
élén. A Biofizikai Intézet első  
igazgatója Garay András volt 
(1973-1975), ő t követte Keszt- 
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helyi Lajos (1976-1993), s je-
lenleg Ormos Pál irányítja az 
itt folyó munkát. A Biokémiai In-
tézet eddigi igazgatói: Straub F. 
Brúnó (1970-1977), Wolle-
mann Mária (1978-1983), 
Venetianer Pál (1984-1993), 
most pedig (1994-tő l) Vígh 
László. Az Enzimológiai Intéze-
tet Straub F. Brúnó (1978-
1987), Keleti Tamás (1988-
1989) vezette, tő lük vette át a 
megbízatást Friedrich Péter 
1990-ben. A Genetikai Intéze-
tet elő ször Alföldi Lajos igaz-
gatta (1971-1993), majd 1994-
tő l — napjainkban is — Raskó 
István végzi ezeket a teendő -
ket. A Növénybiológiai Intézet-
ben Farkas Gábor után (1971-
1983) Solymosy Ferencet 
(1984-1988), majd 1988-tól 
Dudits Dénest nevezték ki 
igazgatónak. 

A csaknem harminceszten-
dő s intézményben napjainkban 
már 501 alkalmazott dolgozik, 
köztük 233 kutató. Ezenkívül 
•rendszeres látogatója a háznak 
53 PhD-, és 38 ITC-hallgató. 

Visszatekintve az elmúlt 
évekre, úgy t ű nik, Szent-Györ-
gyi Albert avatás napi, ünnepi 
jókívánságainak volt foganatja: 
tudományos sikerekben még a 
nehéz idő kben sem szű kölköd-
tek itt a tehetséges kutatók. 

Chikán Ágnes 
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SZB-titkárok a múltról és a jelenr ő l 

Köszöntjük a Szegedi Biológiai Központot 
(Folytatás az 1. oldalról) 

számú védő ruhát kellett volna 
biztosítani a dolgozóknak, no 
nem saját védelmük érdeké-
ben, hanem hogy a kísérleti ál-
latokat meg ne fertő zzék. Emi-
att még a megyei bizottságon 
is följelentettek, holott itt nem 
az ember védelmének elmu-
lasztásáról volt szó. Nagy ne-
hézségek árán sikerült meg-
gy ő znünk a megyei bizottsá-
got, hogy ez nem szakszerve-
zeti, hanem szakmai kérdés, 
amelynek anyagi következmé-
nyei az SZBK központi költ-
ségvetését terhelik. 

Akkoriban jó idő k jártak a Bi-
ológiai Központra, olyannyira, 
hogy saját üdülő  vásárlása is 
szóba jöhetett. A szakszerve-
zeti titkár valamiféle kulcsos 
ház megszerzése mellett kar-
doskodott, az SZBK vezetése 
azonban a Panoráma üdülő kö-
zösség tízemeletes házának 
három szobája mellett döntött. 
Végül kiderült, ezzel a megol-
dással csak folyik el a pénz a 
háztól, s el kellett adniuk a Sió-
fok-Aranyparton lév ő  ingatlan-
részt. Sikeresebbnek bizonyul-
tak azonban a szakszervezet 
egyszer ű bb kezdeményezései. 
Az Orfű n, Pécs mellett fölállí-
tott, háromszemélyes lakóko-
csiban mindig üdültek vendé-
gek, és kapós volt a Sopron 
melletti kempingben állomáso-
zó lakókocsi is, amely jó szol-
gálatot tett már az Adria part- 

ján is. Arra is volt példa, hogy 
konténereket bérelt a szak-
szervezet az Adrián és a hor-
vát tengerparton. Tényleges 
anyagi segítség volt ez akkor, 
és ezzel a kínálattal nagyban 
hozzájárult a szakszervezet 
az SZBK dolgozóinak jó köz-
érzetéhez. 

Hogy magára az érdekvéde-
lemre tudotte hangsúlyt helyez-
ni a szakszervezet? Egyetlen 
esetet említettek, amikor 
sztrájkkészültség volt a házban 
az alacsony kutatói bérek mi-
att. Amint értesült errő l az ál-
lamtitkár, azonnal telefonált a fő -
igazgatónak, ismertette a fize-
tésemeléssel kapcsolatos ter-
veket, az elégedetlenkedő knek 
tolmácsolt ígéretek hatására 
aztán a sztrájk elmaradt. Amint 
a volt titkárok visszaemlékez-
nek, házon belüli komoly fe-
szültségeket nem említenek, hi-
szen,' mint mondják, az SZBK 
vezetése mindig igen toleráns 
volt. Tudományos dolgozót nem 
kellett megvédenie a szakszer-
vezetnek. Ha meg akartak vál-
ni valakitő l, akár egy év türelmi 
idő t is adtak neki, hogy másik, 
megfelelő  állást találjon magá-
nak. Voltak ugyan késhegyig 
menő  harcok a létszámelosz-
tás alkalmával, de mindig sike-
rült közös nevező re jutniuk az 
igazgatótanács tagjainak, köz-
tük a párttitkárnak és a szak-
szervezeti titkárnak. 

— A lakáselosztásban mind a  

mai napig hallatja hangját a 
szakszervezet — mondja 
Dallmann László. Még Straub 
F. Brunó mondta ki az SZBK-
ban érvényesülő  alapelvet: a 
lakás szociális kérdés, de a Bi-
ológiai Központban tudomá-
nyos kérdés is. Amint köztu-
dott, az intézmény építésére 
szánt összegben már a kez-
detekkor benne volt száz, ki-
zárólag kutatóknak szánt lakás 
ára is. Ez ellen tiltakoztak a 
szakszervezetnél a többi dol-
gozók, igazságtalannak tartot-
ták a megkülönböztetést. Az 
SZBK erre is megtalálta az or-
vosságot: kedvezményes köl-
csönben részesítette a nem 
kutató státusban alkalmazotta-
kat, kés ő bb a lakást fölszaba-
dító, maga építkező  kutatót is. 

Már-már mesébe illő  ez a se-
gítő készség. Hát még, ha hoz-
zátesszük az akkoriban min-
denhol szokásos születési, be-
iskolázási segély címén ka-
pott járandóságokat, a temeté-
si költségekhez való hozzájá-
rulást és mindazt a jó szándé-
kot, humanitást, amelyet nem 
írtak elő  a paragrafusok. A 
döntéshozók ugyanis igyekez-
tek rugalmasan kezelni az elő -
írásokat: tudták, megeshet, 
hogy egyetlen fia egyetemi ta-
nulmányait finanszírozó szülő  
szegényebb lehet, mint más, 
aki két kisgyermeket nevel. 
Bekövetkezhet olyan haláleset 
a családban, amely után nem 
jár ugyan segély, a hozzátar-
tozók azonban rászorulhatnak 
a segítségre. Elő fordult, hogy 
az emberséget mások följelen-
téssel honorálták, ám maga az 
ellenő r javasolta: adják más 
indokkal oda azt a néhány fo-
rintot. 

— Kaptunk azért keser ű  lec-
kéket is: mindig voltak, akik 
visszaéltek a lehető ségekkel, 
a jóindulattal — teszi hozzá 
Dallmann László. Résen kel-
lett lennünk, hogy azokat tá-
mogassuk, akik igazán rászo-
rulnak. 

Tánczos Lajos 1981 májusá-
ban, éppen húsz éve állt vá-
laszút elé. 

— Tulajdonképpen puccsal 
kerültem a titkári székbe — kez-
di. — Mivel az SZBK-ban na-
gyobb volt a nem kutatók lét-
száma, mint a kutatóké, en-
gem, mint az ellátási osztály 
vezető jét választottak meg tit-
kárrá. A személyzetis magá-
hoz hívatott, és azt mondta: el 
kell vállalnod. Emiatt még a 
pártba is be kellett lépnem, hi-
szen akkor a tagság elvárás 
volt bizonyos tisztségek betöl-
tésénél. 

Táncos Lajostól azt várták 
többségben lév ő  választói, 
hogy a nem kutatói állomány 
érdekeit igyekezzen érvénye-
síteni. Nyolc évig tartó szb-tit-
kársága idején arra törekedett, 
hogy növekedjék a bizalmiak 
szerepe. Ezzel sikerült elérnie, 
hogy az intézetekben fölmerü-
lő  gondokat ott helyben rendez-
zék az igazgatóval, így nagy, 
egész házra kiterjedő  viták  

többnyire nem kerekedtek az 
SZBK-ban. Azt tudomásul vet-
te a szakszervezet, hogy la-
kást csak kutató kaphat — má-
sokat igyekeztünk kölcsönnel 
segíteni —, minden egyéb ügy-
ben azonban azonos elbírálás-
ban részesült az SZBK minden 
dolgozója. 

— Anyagilag igen jól állt a 
szakszervezet abban az idő -
ben — mondja a volt titkár. — A 
szerző déses munkák, a KK 
árbevételének 5-6 százaléka 

az szb-t illette, ennyivel gya-
rapodott a jóléti alap. A már 
üzemelő  saját üdülő  haszná-
lata mellett csereüdülésre is 
nyílt lehető ség, Berlin mellő l 
gyakran jöttek vendégek, és 
mi is ellátogattunk az NDK-ba. 
Továbbra is népszer ű ek vol-
tak .a szakszervezeti beutalá-
sok, akkoriban a jelentő s túl-
jelentkezés okozott gondot. A 
közösségi élet igazán példa-
mutatóan alakult, összeková-
csolták a társaságot az 
Algy ő n fölállított stégen töltött 
órák, a sportrendezvények, 
nem beszélve arról a büszke-
ségrő l, hogy labdarúgócsapa-
tunk eljutott az országos baj-
nokságig. 

Ezek voltak a felhő tlen évek, 
1988-ban azonban elkezdő dött 
egy átalakulási folyamat a 
SZOT-nál. A közalkalmazottak 
szakszervezetében a tudomá-
nyos dolgozók csapata két 
részre szakadt, megalakult a 
TUDOSZ és a TDDSZ. Az 
SZBK-sok TUDOSZ-titkárának 
mint vidékinek hetente 2-3 al-
kalommal is Pestre kellett utaz-
nia, egyeztetés, eligazítás vé-
gett. Márpedig igen nehéz volt 
közös nevező re jutniuk bizo-
nyos kérdésekben, hiszen az 
MTA egységes szakszervezeti 
partnerrel soha nem találta 
szembe magát. Szinte minden 
tudományág képviselő i más-
más szakmai szervezethez tar-
toztak. Nyilvánvaló, hogy más 
érdekek hajtották az agrárága-
zat képviselő it, mint a közalkal-
mazottakét. 

A rendszerváltozás után roha-
mosan csökkent a tagok létszá-
ma. Jelenleg 110-en fizetnek tag-
díjat az SZBK-ban. Mustárdy 
László, az újfent megválasztott, 
s tisztében immár ismét harma-
dik éve helytálló titkár régi opti-
mizmusának nyoma sincs: 

— A szakszervezeti tagság-
nak ma már nincs csábereje. 
Amit kiharcol a szakszervezet, 
az tulajdonképpen mindenki- 

nek jár. Joggal teszi föl a kér-
dést a tagdíjat fizető  dolgozó, 
hogy akkor én miért adjak ki 
pénzt azért, amihez más in-
gyen is hozzájut. Ha az ala-
csony kutatói fizetések miatt 
emeltünk szót az elmúlt évek-
ben, még mindig azt kaptuk 
válaszul az Akadémián: „Fia-
tal, vidéki intézet..." Pedig már 
javában fölnő ttkorba léptünk, 
teljesítményünk alapján nem 
éppen ildomos, hogy a fizetési 
ranglétra alján húzzuk össze 

magunkat. A 
legutóbbi bér-
emelés is fél-
megoldás. 
Noha végre a 
kutatók fizeté-
sét csak sike-
rült föltornáz-
tatni az oktató-
kéhoz, a nem 
kutatói státus-
ban alkalma-
zottak elége-
detlensége 
újabb feszült-
ségeket szül. 

Félő , hogy az Akadémia el-
veszti a kutatókat segítő  diplo-
másait, vagy úgy segít önma-
gán, hogy közben maga alatt 
vágja a fát: kutatónak sorolja be 
a rutinmunkát végző t, értékes 
státust vesztve ezzel. Az 
SZBK szakszervezeti bizottsá-
ga sem az MTA-tól, sem a me-
gyétő l nem kap támogatást. 
Egyetlen pozitívumot tudnak föl-
mutatni: aki belépett az önkén-
tes nyugdíjpénztárba, annak ki-
fizették a díját. De az uszoda-
bérlet például már közös jog, 
miként a lakókocsi használata, 
akár szakszervezeti tag vala-
ki, akár nem. Kijárta a szakszer-
vezet, hogy a veszélyes helyen 
dolgozó mű szakiak is kapjanak 
valamiféle pótlékot, ennek kifi-
zetését az egyes intézetek 
igazgató vállalták saját költség-
vetésükbő l. Ám itt sem föltétel 
a szakszervezeti bélyeg bemu-
tatása. Hogy mégis mit tud vá-
laszolni a titkár, ha netán tagto-
borzáskor valaki neki szegezi 
a kérdést, miért éri meg neki, 
ha szakszervezeti taggá válik? 
Csaknem egyedüli, kézzelfog-
ható érv lehet a gyermekenként 
járó 4000 forint beiskolázási se-
gély. Ennél is többet vet azon-
ban a latba egy másik szem-
pont, amelynek káros hatását 
már saját bő rén érezhette a 
TUDOSZ. Amikor a professzo-
ri fizetések rendezésekor föl-
hívták a kormány figyelmét a 
kutatók jövedelmének szé-
gyenteljes lemaradására, érve-
iket azzal söpörték le az asz-
talról: ha ilyen kevés a létszá-
muk, nem érdemes szóba állni 
velük. A jelenlegi titkát azt fáj-
lalja, hogy a szakszervezetbő l 
kilépő k nem értik meg: ha a 
TUDOSZ-nak nincs tömegbá 
zisa, akkor a súlya sincs ak-
kora, hogy a kormánnyal 
szemben sikerrel képviselje a 
munkavállalók érdekeit. Már 
pedig ez többnyire zsebre 
rnsgl• • . 

Chikán Ágnes 
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jön bevezetésre valamennyi fel-
ső oktatási intézményben, kutató-
helyen és kutatóintézetben.... 

dr. Vígh László az AOKDSZ, 
dr. Kiss Pap László az FDSZ, dr. 
Török Imre az OSZSZ és dr. Kuti 

László a TUDOSZ nevében. 

2001. január 19. 
Levél dr. Matolcsy György 
gazdasági miniszterhez (részlet) 

Nincs fedezet! 
Segítségét kérjük, mivel a 

Gazdasági Minisztériumhoz tar-
tozó állami költségvetési kuta-
tóintézetek közül a Magyar Geo-
lógiai Szolgálat keretében mű kö-
dő  kutatóintézetekben, a Magyar 
Állami Földtani intézetben és a 
Magyar Állami Eötvös Lóránt 
Geofizikai intézetben — mindkét 
intézet az érdekképviseleti szfé-
ránkba tartozik — komoly prob-
lémák vannak az intézetek ku-
tatóinak illetményemelésével. 
Ugyanis az intézetek nem kap-
ták meg az oktatói-kutatói bér-
rendszerre történő  átálláshoz 
szükséges pénzügyi fedezetet. 

A költségvetési törvényben fog-
lat Kjt.-módosítás egyértelmű en 
kimondta, hogy a tudományos 
kutatóintézetek kutatóinak illet-
ményét — felügyeleti szervhez 
való hovatartozástól függetlenül 
— 2001. január 1-jétő l egysége-
sen az újonnan bevezetett, pro-
fesszori bérhez viszonyított fel-
ső oktatási-kutatási illetményrend-
szer alapján állapítják meg, s 
fedezetét az ígéretek szerint a 
költségvetés biztosítja. A FÉT-
ülésen a Pénzügyminisztérium és 
a Gazdasági Minisztérium mun-
katársai is jelezték, hogy a bér-
emeléshez szükséges összeg a 
tárcák költségvetésében rendel-
kezésre áll, és azt az intézetek 
meg fogják kapni. 

... Tisztelt miniszter úr! Feltéte-
lezve, hogy csak valamilyen ad-
minisztrációs hiba következtében 
nem kapták meg a nevezett inté-
zetek az új illetményrendszerre 
átálláshoz szükséges fedezetet, 
melynek összege az intézetek 
számítása szerint 12 hónapra 
összesen 106 millió forint a járu-
lékaival együtt, kérjük szíves in-
tézkedését, hogy a törvényben 
garantált illetményemeléshez 
szükséges pénzkeretet az inté-
zetek mielő bb megkaphassák. 

dr. Kuti László elnök, 
dr. Révész Márta titkár 

2001. március 22. 
Levél a TUDOSZ elnökségéhez 
Súlyosbodhat a helyzet! 
A Magyar Állami Eötvös Ló-

ránd Geofizikai Intézet (ELGI) 
és a Magyar Állami Földtani 
Intézet' (MAFI) tudományos ku-
tatóinak képviseletében fordu-
lunk önökhöz. A többéves szak-
szervezeti munka, érdekképvi-
selet eredményeként a Közalkal-
mazotti törvény módosításával 
azonos besorolásba kerültek az 
egyetemi oktatók és a tudomá-
nyos kutató intézetek tudomá-
nyos besorolású kutatói. Ennek 
értelmében a költségvetés biz-
tosítja a szükséges illetmény-
többletet az akadémiai kutatóin-
tézetek és a minisztériumok hát-
térintézményei számára. 

Sajnos a' Gazdasági Minisz- 

térium (GM) intézményeként 
mű ködő  Magyar Geológiai Szol-
gálat (MGSZ) keretében mű kö-
dő  ELGI és MÁFI ezt a szük-
séges többletet a mai napig 
nem kapta meg. Az MGSZ fő -
igazgatójához érkezett tájékoz-
tatás szerint a GM nem rendel-
kezik költségvetési forrással a 
kutatók szükséges illetmény-
emeléséhez, ezért azt a költség-
vetésben megjelenő  K+F több-
letjuttatás és a felhalmozási elő -
irányzat átcsoportosításával kí-
vánja a GM megvalósítani. E 
megoldás súlyos következmé-
nyeit szükség esetén részlete-
sen ismertethetjük. A kétéves 
költségvetés miatt a most kiala-
kuló nehéz helyzet 2002-ben 
még súlyosabbá válhat. 

Az MGSZ fő igazgatója által 
összehívott Földtani Érdek-
egyeztető  Tanács március 21- 
i ülése után úgy érezzük, a 
szakszervezet fellépése nélkül 
a kutatók és az intézmények 
érdekei egyaránt megsérülhet-
nek. Ezért felkérjük a TUDOSZ 
Elnökségét érdekeink képvise-
letére. 

Hermann László ELGI TUDOSZ 
elnök, Kókai András MÁFI TUDOSZ 

elnök, Szabados László ELGI KT elnök, 
dr. Csillag Gábor MAFI KT elnök 

2001. március 22. 
Levél dr. Matolcsy György 
Gazdasági miniszterhez 

Diszkrimináció! 
Ez év január 19-én segítség-

kérő  levéllel folyamodtunk ön-
höz, hogy az ön által vezetett 
minisztériumhoz tartozó állami 
költségvetési kutatóintézetek 
közül a Magyar Állami Földtani 
Intézetben és a Magyar Állami 
Eötvös Lóránd Geofizikai Inté-
zetben foglalkoztatott kutatók a 
költségvetési törvény által garan-
tált új bérezése veszélyben van, 
mivel a minisztérium költségve-
tésének összeállításakor nem 
tervezték be az ehhez szüksé-
ges pénzügyi keretet, és az in-
tézetek kutatói a mai napig sem 
kapják a január óta törvény biz-
tosította új illetményüket. 

Levelünk hatására ugyan meg-
mozdult a minisztérium gépeze-
te, de a törvény szellemével (és 
bet ű jével) ellentétes megoldás 
van kialakulóban. Ugyanis az il-
letményemelés fedezetének egy 
részét — a minisztérium közigaz-
gatási államtitkára által aláírt le-
vél szerint — olyan pénzügyi elő -
irányzatból javasolják megolda-
ni, amelyen nincsen a szüksé-
ges összeghez elegendő  költ-
ségvetési támogatás. Igy az in-
tézményeknek saját bevételük-
b ő l kellene kigazdálkodni a 
szükséges bérkeretet. 

Ez a megoldás diszkrimina-
tív a nevezett intézetekkel 
szemben, ugyanis minden más 
intézetnél a költségvetés a tel-
jes pénzkeretet megadja. 

Elfogadhatatlan és diszkrimi-
natív továbbá az is, hogy min-
den más intézménynél a szük-
séges pénzügyi keretet 13 hó-
napra garantálták, míg a Gaz-
dasági Minisztérium csak 11 
hónappal számol. Figyelemmel 
az elfogadott kétéves költség- 

vetésre ez a mostani nehéz 
helyzetet 2002-ben még súlyo-
sabbá teszi. 

Ismételten kérjük miniszter úr 
személyes intézkedését, hogy 
a Gazdasági Minisztériumhoz 
tartozó nagy múltú kutatóinté-
zetek a többi hasonló jellegű  ku-
tatóintézettel azonos költségve-
tési támogatásban részesülje-
nek, és a kutatók mielő bb meg-
kaphassák a törvény által ga-
rantált illetményüket. 

dr. Kuti László elnök, 
dr. Révész Márta titkár 

2001. március 22. 
Levél Varga Mihály 
pénzügyminiszterhez 

Békés megoldást! 
A Gazdasági Minisztérium fel-

ügyelete alá tartozó Magyar 
Geológiai Szolgálat keretében 
mű ködő  két kutatóintézetben, a 
Magyar Állami Földtani Intézetben 
és az Eötvös Lóránd Geofizikai 
Intézetben a tudományos mun-
kakört betöltő  közalkalmazottak, 
a kutatók a mai napig nem kap-
ták meg a január 1-jével beveze-
tett új bérüket. 

Pálinkás József államtitkár úr 
úgy tájékoztatott bennünket, 
hogy a kutatói béremelés fede-
zetét a kormány erre is biztosí-
tott 17,5 milliárdos keretébő l az 
MTA és az érintett minisztériu-
mok költségvetése tartalmazza. 
Információink szerint a többi 
kutatóintézet valóban megkap-
ta a béremeléshez szükséges 
összeget, csupán a Magyar 
Geológiai Szolgálat keretében 
mű ködő  kutatóintézetek nem. 

Annyi bizonyosnak látszik, 
hogy a többi költségvetési inté-
zettel ellentétben e két intézet 
költségvetése és a Gazdasági 
Minisztérium költségvetése ért-
hetetlen okból nem tartalmazza 
az új kutatói illetményre való át-
álláshoz szükséges keretet (12 
hónapra 106 millió, 13 hónapra 
114,8 millió Ft-ot.) Ennek kigaz-
dálkodására kényszeríteni az in-
tézeteket, veszélyezteti a mű kö-
dést, és méltánytalan is, hiszen 
a többi intézet költségvetési tá-
mogatásból tudja a megemelt 
béreket fizetni. 

Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a kutatók új bérének kifi-
zetése munkaügyi per során 
érvényesíthető , de mint a mel-
lékletek igazolják, igyekszünk 
mindent megtenni a mielő bbi 
békés megoldás érdekében. 

Kérjük miniszter úr szíves 
közbenjárását a gond mielő bbi 
megoldására, bízva abban, 
hogy az említett intézmények 
mihamarabb megkapják az ez 
évi illetményemeléshez szüksé-
ges keretet és abban, hogy a 
2002. évi költségvetésben sem 
fog hiányozni a béremeléshez 
szükséges fedezet. 

(Az Oktatási Minisztérium tá-
jékoztatása szerint az intéz-
ményrendszer a nevezett K+F 
keretet a kutatói béremelésre 
kapta, de az sajnálatos módon 
más rovaton jelent meg az in-
tézményrendszer költségvetés-
ében. A keret forintösszege vi-
szont nem tartalmazza az új il-
letményrendszerre való átállás 
teljes fedezetét. A két intézet 
kutatói a GM utasítására április-
ban visszamenő leg megkapták 
az emelt illetményüket.) 

Az öregségi nyugdíjszámítás 
rendje a következő : 

1. Kiszámítjuk, mennyi az egy 
hónapra jutó átlagkereset 1988. 
január 1. és a nyugdíj megálla-
pításának napja közötti idő szak-
ban. 

a) Azt a keresetet lehet figye-
lembe venni, amely után nyug-
díjjárulékot vonnak le, tehát az 
év végi részesedés, prémium, 
jutalomösszegek azon hánya-
dát is, amibő l igazolhatóan 
nyugdíjjárulékot vontak. 1996. 
december 31-e utána szja-kö-
teles nettó jövedelmet kell fi-
gyelembe venni. 

b) Az infláció figyelembevé-
telére szorzószámokat alkal-
maznak, ezeket évente kor-
mányrendeletben hirdetik ki. 

Valorizációs szorzók (229 / 
2000. (XII. 23.) kormányrendelet) 

1988: 7098, 1993: 2787, 
1989: 6072, 1994: 2189, 
1990: 4993, 1995: 1944, 
1991: 3979, 1996: 1656, 
1992: 3280, 1997: 1334. 
A nyugdíjalap kiszámítása-

kor az adott év keresetét a 
valorizációs szorzóval meg-
szorozzák, és ezekkel a kép-
zett számokkal szárriítják ki 
az egy hónapra jutó kereset-
átlagot. 

2. A valorizáció után kapott 
havi nettó átlagkereset ezután 
sávosan csökkentik, ha az 
magasabb, mint az országos 

Tudjuk, hogy a törvény nem 
ismerete nem ment senkit az 
alkalmazás kötelessége alól. A 
Munka Törvény- könyv valami-
lyen módon minden családot 
érint, minden munkavállalónak 
ismernie kell. 

Vajon mi az oka annak, hogy 
ugyanazokat, a magyar nyel-
ven megfogalmazott mondato-
kat, mondatrészeket másként 
értelmezik a Gazdasági Minisz-
térium munkajogászai és más-
ként a szakszervezeti munka-
jogászok? (A perek során, a bí-
róságon derül majd ki, kinek 
van igaza.) 

Hogyan lehet az, hogy egy tör-
vény, vagy annak paragrafusai 
többféleképpen értelmezhető k ? 

Ha tanult munkajogászok ér-
telmezésére szükséges egy 
törvény megértéséhez, akkor 
a „mezei" munkavállaló hon-
nan tudhatja, mi vonatkozik a 
rá, mint munkavállaló „jog-
alanyra"?  

nettó átlagkereset, vagyis ez 
évben, 67 000 Ft. Az 1. pont 
szerint kiszámított havi nettó 
átlagkeresetet az alábbi táb-
lázat szerint csökkentik": 

67 001-77 000 90%-át 
(9000 Ft) 

77 001-85 000 80%-át 
(6 400 Ft) 

85 001-95 000 70%-át 
(7000 Ft) 

95 001-105 000 60%-át 
(6.000 Ft) 

105 001-113 000 50%-át 
(4000 Ft) 

113 001-133 000 40%-át 
(8000 Ft) 

133 001-153 000 30%-át 
(6000 Ft) 

153 001 Ft feletti összeg 
20%-át veszik figyelembe a 
nyugdíj kiszámításánál, ez 
lesz a nyugdíjalap. 

3. Ezután veszik figyelembe 
a szolgálati idő t. 20 év szolgá-
lati idő vel a 2. pontban kapott 
nyugdíjalap 53%-a lesz az öreg-
ségi nyugdíj, ami 25 év szolgá-
lati évig évente 2%-kal nő , 36 
év szolgálati évig évente továb-
bi 1°/0-kal nő , ezután évente 
1,5%-kal nő . 25 év szolgálati 
idő vel a nyugdíjalap 63%-a lesz 
a nyugdíj, 40 év szolgálati idő -
vel a nyugdíjalap 80%-a. 

A kötelez ő  magánnyugdíj-
pénztár tagjai a nyugdíjalap 
75%-át kapják nyugdíjként. 

R.M. 

Kinek jó az, ha munka törvé-
nye értelmezéséhez a Gazda-
sági Minisztérium szerint is 
magyarázó levélre van szük-
ség? 

Miért nem úgy fogalmazzák 
a törvényeket, hogy azok egy-
értelmű ek legyenek, és a jogi 
ismeretekkel nem rendelkező  
munkavállaló is megértse? 

A fáma szerint Mária Terézia 
alatt úgy hoztak törvényeket, 
hogy próbaként felolvasták egy 
jobbágynak. Abból lett törvény, 
amit megértett. 

A TUDOSZ elnöksége úgy 
véli, kollégáink sokat olvasó, 
gondolkodó emberek, az átla-
gosnál lényegesen magasabb 
ismeretekkel rendelkeznek, 
ezért véleményt alkothatnak 
maguk is. Ehhez mi csak se-
gítséget adunk, a TUDOSZ 
honlapján hozzáférhető vé tet-
tük a módosítás elő tti és utáni 
törvényszöveget. 

(www.tudosz.hu) 

A nyugdíjszámítás 
szabályai 

A bérünk után a munkáltató társadalombiztosítási járulékot 
fizet, a munkavállaló bérébő l pedig nyugdíjjárulékot vonnak. 
Nyugdíjjárulékot 2001-ben 2 197 300 Ft éves jövedelmig, 
2002-ben 23 68 850 Ft éves jövedelemig vonnak. A nyugdíjjá-
rulék többletbefizetést ez évben a személyi jövedelemadó 
bevallásakor az adózónak kellett visszaigényelni. Tekintsük 
át a nyugdíjszámítás módját. (A jogosultságra a Szószóló 
következő  számában térünk vissza.) 
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Az új Munka 
Törvénykönyvérő l 

A Munka Törvénykönyvnek tervezett, majd elfogadott változ-
tatása kapcsán érdekes, és természetes az érintettek nagy 
száma miatt érzelmekkel átitatott vita alakult ki arról, javítja, 
vagy rontja a munkavállaló helyzetét a módosítás. 



Tekintsük át a befizetések változását! 

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 

az egészségügyi alapba 
(a munkáltató befizetése) 

15% 110/0 110/0 110/0 110/0 

Egészségügyi járulék: 
(a munkavállaló 'befizetése) 

30/0  30/0  3% 3% 3% 

Szúm: 18% 14% 14% 14% 14% 
Nyugdíj-alapba 
(a munkáltató befizetése) 

24% 22% 22% 20% 18% 

Nyugdíjjárulék: 
(a munkavállaló befizetése) 

7% 8% 8% 8% 8% 

Ósszesen: 31% 30% 30% 28% 26% 

A járulékok változása 
A bérek bruttósítása óta tudjuk, látjuk bérünk mekkora része kerül az egészségbiztosítási, 
nyugdíjbiztosítási alapba. Azóta vált valamennyiünk közös ügyévé, mekkora is a tb-befizetés, 
mekkora a nem fizető  aránya, mekkora a tb „kintlévő sége", melyek azok a vállalatok, amelyek 
büntetlenül nem fizetik be a dolgozók utáni kötelező  járulékokat. Az utóbbi idő ben tudjuk azt is, 
hogy valójában a közszféra dolgozói azok, akiknek befizetése biztosítja a tb- és a nyugdíjfolyó-
sító mű ködését. Ók azok a biztos befizető k, akiknek a bére átlátható, akik befizetésére mindkét 
alap biztosan számíthat. (Ő k azok, akiknek a létszámát a kormányok mindig sokkolják, és 
államháztartási reform fedő névvel folyamatosan kurtítani igyekeznek.) 

A régi és az új 

A Munka Törvénykönyve betű i 
A régi törvény betű je: 

124. § (1) A munkavállalót he-
tenként két pihenő nap illeti meg, 
ezek közül az egyiknek vasár-
napra kell esnie. 

(2) Az (1) bekezdéstő l eltérő  
munkarendben foglalkoztatott 
munkavállalónak hetenként leg-
alább negyvenkét órát kitevő , 
megszakítás nélküli pihenő idő  jár. 
Ebbe a vasárnapnak, illetve, ha 
a munka rendeltetése folytán va-
sárnap is folyik, egy másik teljes 
naptári napnak bele kell esnie. 

(3) A (2) bekezdéstő l elté-
rő en a pihenő idő  - az egész-
ségre ártalmas munkakört ki- 

véve - kéthetente, kollektív 
szerző dés rendelkezése ese-
tén havonta összevontan is 
kiadható, de egy pihenő nap 
vasárnap történő  kiadása kö-
telező . 

(4) A (3) bekezdésben foglal-
taktól. - az egészségre ártalmas 
munkakört kivéve - az idényjel-
legű  munkáltatók, illető leg mun-
kakörök tekintetében el lehet tér-
ni. 

Az új törvény bet ű je: 
124. § (1) A munkavállalót 

hetenként két pihenő nap illeti 
meg, ezek közül az egyiknek 
vasárnapra kell esnie. 

(2) Az (1) bekezdésben meg-
határozott pihenő napok helyett a 
munkaidő -beosztás alapján a 
munkavállalónak hetenként leg-
alább negyven órát kitevő , meg-
szakítás nélküli pihenő idő  is biz-
tosítható, amibe a vasárnapnak 
bele kell esnie. Ettő l eltérő en, ha 
a munka rendeltetése folytán va-
sárnap is folyik, illetve a 123. § 
(2) bekezdése a)-d) pontjában 
meghatározott esetekben a pi-
henő idő be legalább egy teljes 
naptári napnak bele kell esnie. 
E bekezdés alkalmazásakor a 
125. § (2) bekezdésében foglal-
tak megfelelő en irányadók. 

1. Csak egy ismert m ű ve van. 
2. Az is héberül. 
3. Nincs benne egyetlen uta-

lás sem más forrásmunkákra. 
4. Nem publikálták semmilyen 

ismert tudományos folyóiratban. 
5. Sokan kételkednek benne, 

hogy személyesen írta. 
6. Igaz, hogy ismert az egész 

világon - de mit csinált utána. 
Na meg elő tte? 

7. A csoportmunka idegen 
számára. 

8. Más tudósoknak nem si-
került megismételni az ő  kísér-
leteit. 

9. Nem kért engedélyt az eti-
kai bizottságtól, hogy embere-
ken kísérletezzen. 

10. Mikor egy kísérlete nem 
sikerült, megpróbálta özönvíz-
zel eltüntetni a nyomokat. 

11. Az egyéneket, melyek 
nem a várakozásnak megfele-
lő en viselkedtek, kiiktatta a kí-
sérleti csoportból. 

12. Nem járt elő adásokra, 
csak kihirdette a tanulóknak, 
hogy mit tanulmányozzanak. 

13. A fiát küldte tanítani maga 
helyett. 

14. Az első  két diákot kidob-
ta, mert valamit megtanultak az 
általa elő írt anyagon felül. 

15. Habár csak tíz feltétele 
van, a diákjai többsége a gya-
korlati teszten elbukik. 

16. Nagyon ritkán tart konzul-
tációt, azt is a hegy csúcsán. 

Észrevételek Shelah elő adásához 
Január elején halmazelméleti konferencia volt a Normafánál (az Olimpia és az Agro szállók-
ban), ezen Shelah újra itt járt, és plenáris elő adást is tartott. Érdeklő déssel olvastam a 
pontokba foglalt hírt Istennek a tudományos közösségbe való be nem illeszkedésérő l. Hadd 
tegyek erre három észrevételt. 

1. Adalbert von Chamisso szonettet írt arról, hogy Püthagorasz hálából száz ökröt áldozott 
fel máglyán az isteneknek, miután tételét bebizonyította. 

2. Babits pedig Bolyai János nevében írt szonettet, a 14 sor közül a két els ő -  és a két utolsó 
így szól: Isten elménket bezárta a térbe, szegény elménk a térben rab maradt. Nevetlek, mint 
Istennel osztozó, vén Euklidesz, rab törvényhozó. 

3. A XIX. század vége felé a hírneves, de konzervatív felfogásra hajló Kronecker pro-
fesszor úgy vélte, hogy a pozitív egész számokat Isten teremtette, minden egyéb viszont 
emberi tákolmány. Válaszul az Úr két Iimerickben világította meg, mi is a helyzet. E kettő s 
kinyilatkoztatást egy angolszász kolléga közvetítette a MATHEMATICAL INTELLIGENCER-
ben kb. két évvel ezelő tt. Mégsincs tehát olyan fokú elszigetelő dés - legalábbis matemati-
kustársadalommal nincs -, mint amilyenre az üzenetetek utalnak. 

Ádám András 
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A világgazdasági alkalmazkodás 

és a felzárkózás 
feltételei az ezredfordulón* 

„...Azt ma még persze felbe-
csülni sem lehet, hogy a jövő -
ben milyen változásokat hoz-
hatnak a gazdaságok mű kö-
désében, a természeti környe-
zetben, s ő t a társadalmi viszo-
nyok, a politikai mechanizmu-
sok, a nemzetközi biztonság 
és együttmű ködés stb. terén 
is a tudomány és technika 
újabb eredményei. 
Bizonyos következtetések 
azonban az eddigiek alapján 
is megfogalmazhatók: 

(a) A tudomány szerepe, még-
pedig nemcsak az „alkalmazott", 
hanem az elméleti „alapkutatá-
soké" is, minden korábbinál job-
ban felértékelő dik a nemzeti (és 
a regionális) fejlő dés, a világgaz-
dasági alkalmazkodás és és fel-
zárkózás szempontjából is. A vi-
lággazdaság élvonalában"mara-
dó, illetve oda felzárkózó orszá-
gok esetében minden bizonnyal 
nő ni fog nem- csak az összki-
adásokon, illetve a beruházáso-
kon belül a kutatási és fejlesz-
tési (K+F) ráfordítások aránya, 
hanem azokon belül az elő bbie- 

ké, ső t a kutatásra fordított 
összegeken belül az „alapkuta-
tásoké". Nyilvánvaló, hogy a fel-
zárkózásra törekv ő  országok 
esetében az említett arányoknak 
a már fejlett országok átlagánál 
is nagyobbnak kell lenniük. 

(b) Minthogy a tudományos 
kutatói kapacitások alakulása és 
a tudományos - technikai ered-
mények felhasználása minde-
nekelő tt a humán tő ke fejlő dé-
sétő l függ, vagyis első sorban az 
oktatás és képzés dimenziói és 
színvonalának növekedésétő l, a 
már fejlett és különösen a fel-
zárkózó országok gazdaságpo-
litikájában prioritást fog élvezni 
a humán tő ke fejlesztése. A „tu-
dásalapú társadalom" és gazda-
ság kibontakozása a tanulást, 
képzést mindinkább a társada-
lom tagjainak egy életen át tartó 
permanens tevékenységévé, il-
letve szükségletévé teszi..." 

Szentes Tamás 

* (Részlet Magyar Tudomány 
2001/4. számában megjelent ta-
nulmányból.) 

A napokban miniszterelnöki 
bejelentés kapcsán ismét az ér-
deklő dés középpontjába került a 
nyugdíjrendszer, a nyugdíjszámí-
tásra vonatkozó elképzelések. 

A társadalmak, felismerve azt, 
hogy az egyének nem képesek 
és nem tudnak önmaguk egész-
ségügyi és öregkori ellátásáról 
gondoskodni, az 1800-as évek-
ben létrehozták a társadalombiz-
tosítási rendszereket. Ezen 
rendszerek alapelve a szolidari-
tás, annak az elvnek az érvé-
nyesítése, amely védelmet biz-
tosít a betegeknek, öregeknek. 

Azt tudjuk, hogy az elmúlt évek-
ben a munkahelyek csökkené-
sével csökkent a befizető k szá-
ma, de az alapokon lévő  össze-
gek nem csak emiatt változnak. 

A jól követhető  cél a járulékok 
csökkentése. Elvileg a munkál-
tató befizetésének csökkenésé-
vel nő hetnének a bérek, de errő l 
ritkán hallani. A nyugdíjalapba 
befizetett összegek csökkenésé- 

vel természetesen csökken a ki-
fizethető  összeg, még akkor is, 
ha ezzel arányosan emelik a 
nyugdíjkorhatárt. A hiány pedig 
a költségvetést terheli. 

R. M. 

A Szószóló elő ző  számában közöltük az MTA Politikatudomá-
nyi Intézete szakszervezeti titkárának leveléta Társadalomtu-
dományi Könyvtár tervezett átalakításáról. Az alábbiakban 
Pók Attila megbízott igazgató válaszlevelét olvashatják. 

Válasz a nyílt levélre 
Kedves Asszonyom! 

Az Akadémia Országház utcai épületének harmadik emeletén 
kialakított Társadalomtudományi Könyvtár eredetileg három inté-
zet, a Politikatudományi, a Szociológiai és a Világgazdasági Inté-
zet integrált könyvtáraként jött létre, és az elmúlt egy év során 
igen sikeres, színvonalas szakmai munkát végzett. 

A terület jellegéb ő l adódó problémák azonban nem kevés nehéz-
séget okoztak a napi tevékenységben, s erre a Könyvtár, valamint 
az érintett intézetek igazgatói többször felhívták az akadémia felső  
vezetésének figyelmét. Nyáron a nagy melegre, télen a gyenge 
fű tésre panaszkodtak az ott dolgozók, és a terhelhet ő ségi korláto-
zások miatt más hasonló könyvtárakhoz képest aránytalanul na-
gyok a hasznosítatlan (de az üzemeltetési költségeket jelent ő sen 
növel ő ) terek. 

A Várban dolgozó akadémiai társadalomtudományi intézetek 
szakmai együttm ű ködését koordináló és a várbeli épület m ű kö-
désére is feladatot kapott, 2001. január 1-jén létrejött Társada-
lomkutató Központ Tudományos Tanácsa és az Akadémia veze-
tése számos ülésen foglalkozott a Könyvtár problémáival és mára 
kialakult a megnyugtatónak látszó megoldás terve. 

Ennek részeként a könyvtár (eddig részben egyáltalán nem 
használt) területére költözik a szintén 2001. januári -én létrejött 
új akadémiai kutatóhely, a Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató In-
tézet, amely csatlakozik a könyvtárat fenntartó intézmények közé. 
A költözéshez kapcsolódó átalakítások tervei hosszas, részle-
tekbe men ő  egyeztetések során alakultak ki. 

Az olvasói terek összesen kb. 60 négyzetméterrel csökkennek 
(a könyvtár alapterülete 1200 négyzetméter, az új intézet 350 
négyzetmétert vesz igénybe), az érintettek els ő sorban a könyv-
tárosok. Az egy f ő re es ő  munkaterület az átalakítás után csök-
ken, más könyvtárak átlagának fog megfelelni, a munkakörülmé-
nyeket pedig klímaberendezés javítja majd. 

Az Akadémia vezetése egyáltalán nem mondott le tehát a négy 
említett intézet integrált könyvtárának létrehozásáról, hanem ép-
pen ellenkez ő leg, segíti ő ket. Az érintett intézetek költségvetési 
támogatásán kívül a könyvtár m ű ködése 2000-ben 6. 347 Ft-ba 
került, a tárgy évi m ű ködéshez szükséges kiegészít ő  forrásokról 
a közelmúltban újjáalakult Társadalom-tudományi Kuratórium dönt. 
A racionálisabb helyfelhasználást célzó átalakítások költségveté-
seinek legnagyobb része (elektromos vezetékek és telefonrend-
szer bő vítése, korszer ű sítése) pedig napirenden lév ő , minden-
képpen elvégzend ő  feladat, a várbeli épület hosszú távú karban-
tartásának, felújításának eleme. 

Az Akadémia konszolidációja sokrét ű  folyamat: egyes intézmé-
nyek felszámolása ugyanúgy beletartozik, mint új intézmények ala-
pítása, mások költöztetése. Elkerülhetetlenek az esetleges eltér ő  
érdekeket, szempontokat józan döntésekké érlelő  egyeztetések -
ez történt, történik most az Országház utcai épület harmadik eme-
letével kapcsolatban. 

Mindig szívesen állok rendelkezésére. Szívélyes üdvözlettel: 
Pók Attila 

Az interneten olvastuk: 

Miért nincs Isten 
semmilyen tudományos 

nek 
fokozata? 



Gondolatok 
egy nyugdíjasklubról 

A Magyar Állami Földtani Intézet nyugdíjasklubja tavalyelő tt, 1999-ben ünnepelte tízéves 
fennállását. Az igazat megvallva, tulajdonképpen akkor kellett volna méltatni a Klub sokéves 
tevékenységét, teljesített programjait, vezető jének önzetlen és fáradhatatlan munkálkodását 
azért, hogy ez a klub ne csak rideg értelemben vett klub, hanem a MÁFI nyugdíjasainak második 
otthona legyen, meghitt beszélgetéseivel, családias, meleg hangulatú ünnepségeivel, kirándu-
lásaival, beszámolóival. A klub tehát mintegy küldetést teljesített: azért, hogy az aktív munká-
ból már kivált, de társadalmi érdeklő désüket el nem vesztett volt alkalmazottak érezhessék: 
nem váltak feleslegessé, nem „írták le" ő ket, mint feleslegessé vált bútordarabokat. Bekapcso-
lódhattak az intézeti életbe az olykor közös rendezvényeken. 

Néző pont 
NOMEN EST OMEN 
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A kéz legyen bármily erő s...* 

Tisztelt ünneplő k! Miskolc város polgárai! Szakszervezeti 
testvéreim! Barátaim! 

Köszönöm önöknek, hogy én nyithatom meg az idén a május 
1-iei ünnepet abban a városban, melyhez az utóbbi idő ben egyre 
több szállal kötő dök. Abban a városban, amely történelme során 
megért oly sok jót és rosszat. Amelyet az elmúlt évtizedekben 
az egekig emeltek, majd elengedtek, hogy lássák tud-e repülni. 
És lakosainak köszönhető en bebizonyította, hogy megtanult. 

Köszönöm önöknek, hogy én nyithatom meg az ünnepséget 
annak a régiónak a központjában, melyet a múlt század elején 
elvágtak energiahordozóitól, nyersanyagaitól, de lakosainak 
köszönhető en életben tudott maradni. 

Köszönöm önöknek, hogy én nyithatom meg a miskolci ünnepet 
a munka ünnepén, mely 111 éve Amerikából indult egy korábbi 
sztrájk emlékére, ahol a napi nyolcórás munkaidő  bevezetéséért 
harcoltak. És szomorú aktualitása a mai ünnepnek, hogy úgy néz 
ki, ma Magyarországon ismét a napi nyolcórás munkaidő ért kell 
harcolnunk, ahelyett, hogy a napi hét esetleg hét és fél órás mun-
kaidő  bevezetésén munkálkodnánk. 

Ünnepnap a mai, ezért ünnepeljünk! Mert ha az ember már 
ünnepelni sem képes, akkor nagy baj van, akkor már emberi 
mivolta kérdő jelező dik meg. 

Ünnepeljünk, s ezért egy napra felejtsék el, hogy valódi ér-
dekegyeztetés helyett, egy látszat intézményrendszer látszat-
tárgyalásain kell a munkavállalók érdekeiért föllépnünk. 

Ünnepeljünk, s ezért egy napra felejtsék el a Munka Tör-
vénykönyve új módosításait, melyek teljes mértékben kiszol-
gáltatottá teszik a dolgozókat, a munkavállalókat. 

Ünnepeljünk, s ezért egy napra felejtsék el, hogy az elmúlt 
három évben minden egyes nyugdíjastól több mint nyolcvan-
ezer forintot vettek el, és a nyugdíjtörvény tervezett módosítá-
saival kapcsolatos elképzelések sem ígérnek sok jót nekünk. 

Ünnepeljünk, s ezért egy napra felejtsék el, hogy a családi 
támogatások a jobbmódúakat segítik, s nem azokat, akik szoci-
álisan valóban rászorulnak. 

Ünnepeljünk, de egy napra se felejtsék el, hogy a bajainkat csak 
magunk orvosolhatjuk. Ne felejtsék el, ha egy segítő  kézre van 
szükségük, azt a saját karunk végén találhatják meg. De azt se 
felejtsék el, hogy a kéz legyen bármily erő s, egyedül nagyon gyen-
ge, ezért másokkal össze kell fognia, másik kezekre rá kell találnia. 
Es ezt az egymásra találást is segíti ez az ünnep, ezért erre is 
használjál ki a lehető séget. Kívánom önöknek, hogy ünnepeljenek 
jól, érezzék jól magukat, pihenjék ki magukat, s egymásra találva 
készüljenek az ünnepet követő  kemény hétköznapokra. 

Kuti László ünnepi megnyitóbeszéde 2001. május 1-jén a 
miskolci Csanyik-völgyben. 

A magyar kormány az Eu-
rópai Unióban a következő  
el ő írásaival történő  össze-
hangolásra hivatkozva módo-
sítani kívánja a munka tör-
vénykönyvét. 

Az Európai Unióban a követ-
kező  elő írások érvények: 

Az EU 15 tagállamából 13-
ban a napi törvényben elő irt pi-
henő id ő  11 óra. Spanyolor-
szágban és Görögországban 
12 óra. 

Valamennyi európai uniós 
tagországban vagy a törvény, 
vagy a kollektív szerző dés elő -
írja, hogy a munkaközi szünet 
a munkaidő  része. 

Az Európai Unió munkaügyi 
irányelve megengedi 7 nap-
ra a 48 órai munkaidő t, de 
ez tartalmazza a túlmunkát 
is. Az EU tagországaiban 
vagy a törvény, vagy megál-
lapodás szabályozza a heti 
munkaidő  48 óra alatti érté-
két. Ez számokban kifejez-
ve 35 órát is jelenthet. A napi 
átlag munkaidő  8 és 9 óra 
között van. 

Az EU-tagországokban a 
túlórára vonatkozó elő írások 
részleteiben különböznek 
egymástól. Egyetlen tagor-
szágban sem haladja meg 
éves szinten a túlórakeret a 
300 órát. Az Európai Unió or-
szágaiban a túlóra alkalma-
zása csökken. Az átlagos túl-
óra- pótlék 30-50 százalék. 

B ű nöz ő k? 

Elérkezett az idő  
A szakszervezetek tiltakozásához csatlakozva Tamás Gás-
pár Miklós filozófus e mondatokkal fejezte ki szolidaritását a 
demonstrálókkal: 

„Drága barátaim, szégyellem magam, hogy csak most 
jöttem el közétek, szégyellem magam, hogy tíz év telt el a 
rendszerváltás óta anélkül, hogy átgondoltuk volna, mit kell 
tenni a dolgozó emberek érdekében. Szégyellem magam, 
mert a magyar állami rádió, a Kossuth rádió a b ű nügyi 
hírek rovatában számolhat be a szakszervezetek tiltakozó 
nagygy ű lésérő l. Nem szakszervezeti funkcionáriust szólí-
tanak meg, hanem a rendő rség szóviv ő jét. B ű nöző nek nézik 
a magyar dolgozókat, büszke vagyok, hogy közöttetek le-
hetek, b ű nöz ő k! Elérkezett az idő  egy szabad társadalom 
szabad tagjai számára, hogy megmutassák, van méltósá-
guk, nem cselédek, nem kiszolgáltatottak, nem lehet ő ket 
rongynak nézni. Senki nem fog segíteni rajtatok, csak saját 
magatok. Ne hagyjátok;  hogy ezt a megalázást a magyar 
nép ellenségei elkövessék ellenetek!" 

Egyetlen EU-tagországban — Az új szabályozás nem le 
sincs olyan általános vagy ága-  het rosszabb a korábbi re 
zatra vonatkozó elő írás, amely delkezésben elő írtnál. 
lehető vé tenné a hatnapos mun-  Az Európai Szakszervezeti 
kahetet. 	 Szövetség megköveteli a ma- 

Az Európai Unió munkaid ő -  gyar kormánytól az EU szoci-
re vonatkozó irányelve tar-  ális elő írásainak betartását, 
talmaz egy úgynevezett mely a csatlakozási tárgyalá-
„nem regressziós záradé-  sok fontos része. Ez vonat-
kot", amely szerint az egyes kozik a munka törvényköny-
tagországokban eltéréseket vére és a szociális párbe-
csak két követelmény figye-  szédre. 
lembevételével lehet enge- 	Az Európai Szakszervezeti 
délyezni: 
	

Szövetség magyarországi 
— A változtatásnál figyelem-  tagszervezeteivel együtt min-

be kell venni a minimális nor-  dent megtesz ezen célok 
mákat 
	

megvalósítása érdekében. 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség 
(ESZSZ) fő titkárának üzenete 

a magyar szakszervezeteknek a munka törvénykönyve módosítása 
elleni tiltakozása alkalmából 

A klub legszebb programját 
alkották a különböző  honisme-
reti kirándulások, amelyek tör-
ténelmi emlékhelyekre, a ma-
gyar múlt nevezetes helyeire 
vezették el nyugdíjasainkat. 
Errő l tanúskodik a felejthetet-
len ópusztaszeri, ócsai, 
zsámbéki, alcsútdobozi, pan-
nonhalmi, bajnai, gy ő ri, és 
még számtalan hazai kirándu-
lás, amelyek — kellemes, ba-
ráti társaságban és szaksze-
r ű  idegenvezetéssel — gazda-
gították ismereteinket. A kirán-
dulások azonban nem marad-
tak az országhatárokón belül: 
számos kirándulást tettünk a 
magyar múlt határainkon túl 
es ő  történelmi emlékeinek 
megismerésére is. Komárom, 
Zólyom, 	Nyitra, 	Alsó- 
sztregova, Ipolybalog, Baj-
móc, Garamszentbenedek, 
Selmecbánya, Antal és még 
számos történelmi város ódon 
köveit tapostuk, és csodáltuk 

meg gyönyör ű  székesegyhá-
zaikat, festő i kastélyaikat. Leg-
maradandóbb emlékük azon-
ban a felejthetetlen erdélyi kör-
utazás volt, 1998-ban. Kitöröl-
hetetlen emléket hagyott ben-
nünk a gyönyör ű  erdélyi táj, a 
Tordai hasadék, Székelyud-
varhely, Nagyenyed, Korond, 
Gyulafehérvár és mindenek-
el ő tt a vendéglátó székely 
emberek, otthonok meleg fo-
gadtatása. 

Meg kell azonban emlékez-
nünk a klub belső , családias 
programjairól is. A kedves ka-
rácsonyi, farsangi, n ő napi ün-
nepségekrő l, vidám disznóto-
ros vacsorákról, amelyek iga-
zi második otthonunkká tették 
ezt a kis klubhelyiséget. A víg, 
mulatságos tombolák, kedves 
ajándékaikkal der ű t, meghitt-
séget sugároztak. Tavalyi, ka-
rácsonyi ünnepségünkön pe-
dig gyönyör ű  ajándékkal lepett 
meg bennünket az intézet: Az  

intézet történetét ismertet ő , 
remekbe készült albummal. 

Nem maradhatnak említés 
nélkül a most már rendszeres-
sé vált, kölcsönös bölcskei ki-
rándulásaink sem. Odalent, 
Bölcskén elhalmoznak bennün-
ket a szíves vendéglátás min-
den jelével a kedves bölcs-
kelek. Ezt viszonozza alkalman-
ként a klub a viszont-meghívá-
sokkal. Vidám koccintásokkal, 
köszöntésekkel, zenével, tánc-
cal telnek ilyenkor az órák. 

A klubot látogató több mint 54 
klubtag azt tanúsítja, hogy 
ő szintén szeretik nyugdíjasaink 
a klubot, abban a formában és 
azzal a programmal, no meg 
azzal a szeretetteljes vezetés-
sel, ahogy jelenleg is m ű ködik. 
Nagyon sajnálatos lenne, ha 
valamilyen, nem kellő képpen 
átgondolt intézkedéssel ez meg-
változnék. 

(egy mindenben aktívan 
résztvev ő  klubtag) 

Arab kapus 
Kapd El Hammar 

Cseh adóellen ő r 
Holacsek 

Elefántcsontparti 
focista 

Maholka Punki 
Finn kidobóember 

Hallja 
Menjeninnen 

Görög kártyás 
Namilesz 
Teosztasz 

Görög hamiskártyás 
Komisz Makkasz 

Görög 
homoszexuális 

Farbatosz 
Görög perverz 

Diofantosz 
Görög vendégl ő s 

Abrosz Tiszta- 
kosz & Kosztasz 
Fenerosz 

Maszatos görög 
gyerek 

Tapadakosz 
Görög zsoké 

Abrakosz 
Lovontosz 

Görög alkoholista 
Hatarasz 
Tisztaszesz. 

Holland bankár 
Stex van 
Boeven 

Holland impotens 
van de Loog 

Holland táncosn ő  
van Esse, de 
My re 

Holland prostituált 
van Melle de 
Hol 

Indián bolond 
Golyóstoll 

Indián prostituált 
Villámlik 

Kövér indián 
Gömbvillám 

Izraeli jégtáncos 
Majse Greestem 

Japán bemondón ő  
Icuka Faracuki 

Csecselenncsung 
Japán titkosügynök 

Osona Foson 
& Matata 
Kakiban 

Japán apáca 
Kuki Neki Nuku 

Japán szerzetes 
Nukupina 

Csakima 
Japán kéjenc 

Gyepen Toszni 
0 Mio 

Japán 
homoszexuális 

Kukira Bukika 
Muki 

Japán autószerel ő  
Cseregumi 
Hamaroda 

Japán kínpad 
Herevero Hevero 

Kínai tv-szerel ő  
Hangvan 
Kepnincs 

Kínai hentes 
Csakmocsing 
Csung 

Kínai kötéltáncos 
Teng Leng 
Leesik 

Vesztes 
kínai hadvezér 

Ky Fing Tunk  

Kínai WC-s néni 
Kakanuku Bili 

Kong 
Lengyel boltos 

Mikornyitzky 
Lengyel kapus 

Guriccsky 
Lengyel 
autóversenyz ő  

Mikorsodrotzky 
Magyar autószerel ő  

Beko" To'ni 
Muzulmán 1 

Ali Baszna 
Debamba 

Muzulmán 2 
Hataraszafasza 

Német perverz 
Spajz Bankurt 

Német agglegény 
Hans Regenkurt 

Orosz focista 
Ivan Gyeprefos 

Orosz balerina 
Pinaja 
Nyikorogna 

Orosz bemondó 
Ivan Gyepretoj 

Orosz körzeti orvos 
Szergej vanovics 
Aszpirin 

Svájci alpinista 
Zu Hans 

Szingapúri szakács 
Kongabili 
Kajanuku 

Spanyol tolvaj 
Lopez de 
Futaztan 

Spanyol nemes 
Don Padrafingo 

Török rend ő r 
Nyakizma'n 
to ku I 

Román olajtársaság 
Lej Mol 

(free.netlap.hu) 
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