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SZÓSZÓLÓ  
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Pomogáts Béla: 

Megszorítások után 
A Magyar Tudományos Akadémia költségvetése igen nehéz 

helyzetben van, minthogy a Pénzügyminisztérium által elkészített 1992. 
évi költségvetési tervezet er ő teljesen csökkenteni kívánja az akadémiai 
költségvetést. Korábban kerek egymilliárd forintot tett ki ez a csökkentési 
elő irányzat, s ha ez megvalósul, rendkívül nehéz helyzetbe kerültek volna 
a tudományos kutatás mű helyei: az akadémiai kutatóintézetek. Átlagosan 
negyven százalékkal kellett volna csökkenteni költségvetésüket, ami igen 
sok kutatás leállítását, ső t több kutatóintézet megszüntetését vonta volna 
maga után. 

Azóta a kialakult (kialakított) helyzet szorítása némiképp enyhült, 
s a jelen tervek értelmében „csupán" négyszázmillió forinttal kell csökken-
teni az akadémiai költségvetést. Ez a csökkentés is nehéz gondokat okoz, 
s aligha összeegyeztethető  azzal a máskülönben minduntalan hangozta-
tott kormányzati stratégiai elképzeléssel, amely szerint a közeli jövő ben a 
tudományos kutatásnak és fejlesztésnek kell a hazai átalakulások fő  
motorjának lennie. A visszafogás tehát számottevő , ugyanakkor el kell 
mondani azt is, hogy az Akadémia költségvetése - a csökkentések elvég-
zése után - ki fog egészülni a jöv ő  esztendő re tervezett 12-13 százalékos 
„bérautomatizmus" és az 5 százalékosra tervezett dologi költségvetési 
növekedés tételeivel. Ezek a növekmények ugyanakkor messze elmarad-
nak a várható infláció mértéke mögött. 

A most vázolt nehéz helyzetben ült össze (október 30-án) az 
Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága, amely az Akadémia fő titkárának el-
nökletével hoz, illetve készít elő  döntéseket az akadémiai kutatóintézetek 
(és az Akadémia támogatásával m ű ködő  egyetemi kutatóhelyek) szervezeti, 
valamint költségvetési kérdéseiben. A bizottságnak ezúttal abban kellett 
állást foglalnia, hogy a tervezett költségvetési restrikciók milyen mérték-
ben terheljék meg a kutatóintézetek, illetve a központi apparátus 
költségvetését. 

A döntés nem volt könny ű , tekintettel arra, hogy a központi 
költségvetés számos olyan kiadást finanszíroz, amely fájdalmas követ-
kezmények nélkül egyszer ű en nem csökkenthet ő . Ilyen például az 
akadémikusok ellátmánya, a tudományosan minő sítettek (kandidátusok 
és akadémiai doktorok) járandósága vagy az akadémiai folyóiratok kiadá-
si költségei. Az Akadémia titkárságának eredeti javaslata szerint a terhek 
megoszlása a két nagy terület: a kutatóhelyek és a központi költségvetés 
között 80 és 20 százalékos lett volna. Ez az elképzelés kétségtelenül 
kedvező tlen helyzetbe hozta volna a kutatóintézeteket, minthogy az 1991-
es költségvetés megoszlása ilyen volt: 55 és 45 százalék. Ezért némi vita 
után a bizottság úgy rendelkezett, hogy a csökkentési terheket 60 és 40 
százalékos arányban javasolja megosztani. Ez azt jelenti, hogy a ku-
tatóhálózat költségvetését 240, a központi költségeket pedig 160 millió 
forinttal kellene csökkenteni. Ez az arány mindenképpen viszonylag ked-
vező bb helyzetbe hozza az akadémiai kutatóintézeteket. Az egyes in-
tézmények költségvetésének csökkentése így átlagosan 9-10 százalék 
körül lesz, természetesen bizonyos korrekciós lehető ségekkel, minthogy 
a bérezésük tekintetében rosszabb helyzetben lévő  intézményeket kisebb 
restrikció fogja súlytani. 

Mindazonáltal a tervezett költségvetési megszorítások így is nehéz 
helyzetbe fogják hozni a már most is rendkívül súlyos gondokkal küzdő  
tudományos kutatást, és a máskülönben is „alulfizetett" tudományos ku-
tatókat. A bekövetkező  feszültségek különösen erő sek, ha arra gondo-
lunk, hogy szinte minden miniszteriális költségvetési terület ellátása, leg-
alábbis számszer ű en, nagy mértékben növekedett, egyedül az akadémiai 
költségvetésnek kell majd csökkennie. Kétségtelen, hogy a hazai tudomá-
nyos kutatás lassanként az ellehetetlenülés helyzetébe kerül, s az anyagi 
ráfordításokkal párhuzamosan hanyatlik a kutatóértelmiség, egyáltalán az 
értelmiség erkölcsi és politikai megbecsülése. Értelmiségpárti retorikák-
ban persze nincs hiány, a retorikák azonban sohasem képesek arra, hogy 
fellendítsék az éppen elemi anyagi és erkölcsi gondokkal küzdő  tudomá-
nyosságot és kulturális életet. 
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Mi lesz itt jovore? 
...„A TUDOSZ felmérése szerint, ha az 1988. 

januári 10153 Ft-os kutatóintézeti bruttó átlagbér csak 
az inflációt követte volna, 1992 januárjában (1991-
re 35%-os inflációt feltételezve) 24242 Ft-ra kellett 
volna emelkednie (ha számításon kívül hagyjuk a 
személyi jövedelemadó-levonás ebben a bértarto-
mányban érvényesülő  lankadatlan és töretlen, 
gátlástalan növekedését)."... 	

Írásunk a 3. oldalon 

Mi, lá-
tássérült emberek. 
azt tapasztaljuk. 
hogy a vakokat 
érint ő  kérdésekbe 
beleszólási jogunk 
nincsen, hiszen a 
hatalom gyakorlói 
döntéseiket. nélkü-
lünk hozzák meg. 
Próbálkozásaink, 
hogy változtassunk 
e gyakorlaton, 
rendre meghíúsul-
nak." -  mondták 
a Vakok és Gyen-
génlátók Országos 
Szövetségének ve-
zető i. 

A vakok 
képvisel ő i még a 
nyáron levelet in-
téztek a Pénz-
ügyminisztéiumhoz 
a helyzet tisztázá-
sa érdekében, ám 
levelükre azóta 
sem kaptak vá-
laszt. Ma „elkép-
zelni sem tudják, 
honnan teremtik 
el ő  a szövetség 
jövő  évi m ű ködé- 
séhez szükséges anyagi fedezetet". 

A több mint 70 éves múlt-
tal rendelkez ő , költségvetésb ő l 
gazdálkodó szervezetnek tavaly óta 
pályázni kell, hogy a mű ködéséhez 
szükséges anyagi eszközöket elő - 
teremtse. A pályázatok elbírálásától 
függ, ki tudják-e nyomtatni a 
könyvtátárak számára szükséges 
könyveket, fenn tudják-e tartani a 
könyvtárat vagy akár meg tudják-e 

Maradunk 
Az 1989. esztend ő  véres 

karácsonyának idején bekövetkezett 
hatalmi fordulat nem hozta el az 
áhított rendszerváltást, nem juttatott 
bennünket közelebb Európához, a 
demokráciához, a félelem nélküli 
élethez. Mi több, a tegnapi diktátor 
náci értelemben vett nemzeti szo-
cialista neveltjei, a büntetés leg-
csekélyebb kockázata nélkül szid-
hatnak a televízióban, uszíthatnak 
minden tekintetben fasiszta szel-
lemiség ű  lapokban, az igazi román 
demokraták ellen, a nemzetiségiek 
ellen, mindenekel ő tt pedig a magya-
rok és a zsidók ellen. Uszíthatnak 
reggelt ő l-estig, miként az idén, 1991. 
október 17-én is történt a Parlament-
ben, szervezhetik ilyenformán 
televíziós közvetítéssel az újabb 
véres pogromokat országszerte, az 
európai mérce szerinti jogait köve-
tel ő  erdélyi magyarság ellen. Ez 
pedig nem csupán politikai züllést, 
hanem növekv ő  gazdasági nyomort 
is jelent. Az is tény, hogy az ország 
nemzeti kisebbségeinek alkotmá-
nyosan biztosított, az önren-
delkezés, tehát az autonóm változa-
tok elve alapján kiépített 
jogrendszere nélkül sem juthatunk 
közelebb Európához. Ilyen lépésre 
pedig sajnos ma még nem hajlandó 
az ország vezetése. Elképzel-
hetetlen, hogy az a nép, amely 
valóságos egységben az összes 
nemzetiségiekkel képes volt meg-
dönteni minden id ő k egyik legjob-
ban megszervezett diktatúráját, hogy 
ez a nép hosszan t ű rje még egy 
neototalitarizmus katasztrófapoli-
tikáját. A gyalázatban megboldogult 
diktátor a közelg ő  kommunizmus és 
az Erdélybő l kényszer ű leg távozó 
magyarok és szászok hátrahagyott 
javainak örömével kecsegtette 
népét. A hata-lom mai fanatikusai, 
a közelg ő  kommunizmusról lemond-
va, a távozó magyarok üres helye-
iben vélik megtalálni az áhított 
történelmi boldogságot. Újabb 
vákuumra lesnek. Ez pedig nem fog 
menni. Mert nem fogunk menni. 
Maradunk, ahol eddig voltunk, és 
leszünk, ahol vagyunk. 1000 éves 
szül ő földünkön. 
Marosvásárhely, 1991. október 

Süt ő  András 

Kifejezetten szakszervezet-
ellenes véleménye a lakosság 10 
százalékának van. A többség úgy 
vélekedik: a szakszervezetek 
érdekképviseleti tevékenységének 
színvonala ugyanolyan, mint ami-
lyen a rendszerváltás elő tt volt - ál-
lapította meg a MODUS Gazdasági 
és Társadalmi Marketing Tanácsadó 
Kft., ezer megkérdezettre kiterjedő  
országos reprezentatív felmérése  

(amelynek összefoglaló tanulmánya 
a Szószóló szerkesztő ségében meg-
található). 

A közvéleménykutatás fő bb 
tapasztalataiból levonható következ-
tetés: a lakosság több mint 25 
százaléka tartja a szakszervezeteket 
a munkavállalók legmegfelel ő bb 
érdekképviseleteinek. A lakosság 
csaknem 40 százaléka szerint az 
országban egyik alapvető  szervezet  

vagy intézmény sem képviseli a 
munkavállalók érdekeit. A megkér-
dezettek többsége fontosnak tartja 
a szakszervezeti tagsági viszony 
fenntartását, annak ellenére, hogy 
a korábbi szervezettség jelent ő sen 
visszaesett. 

A hatalom és a szakszer-
vezetek vitájában a megkérdezettek 
többsége a szakszervezeteket tá-
mogatja. A szakszervézetekre vonat-
kozó törvények tükrében feltett 
kérdésekre adott válaszokból 
kiderült, hogy a lakosság többsége 
szintén a protestáló szakszer-
vezeteket támogatja. Kevesen han-
goztattak politikai fenntartásokat a 
régi szakszervezetekkel szemben. 

A szakszervezetek egymás 
közötti vitáiról a megkérdezettek 
jelent ő s részének nincsenek in-
formációik. A többségnek ennek el-
lenére az a véleménye, hogy a szak-
szervezeteknek egymás között 
kellett volna rendezniük konfliktu-
saikat. A válaszolók nagyobb része 
nem igényli a szakszervezetek 
közötti választások megtartását. 

oldani a vakok általános iskolája 
utáni szakképzését. 

A Szószóló szerkesz-
t ő ségének megjegyzése: a pár-
toknak nem kellett pályázatot írni 
azért, hogy a m ű ködésükhöz szük-
séges költségeket (770 millió forin-
tot!) megkapják. Azt a jövő  évi álla-
mi költségvetésbe egys-zerüen 
betervezték... 

d.I. 

Memorandum 

Társadalomkutatók 
nyilatkozata 

Mély megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a pénzügyi kormány-
zat jelentő s mértékben csökkenteni kívánja az állami hozzájárulást az 
akadémiai költségvetéshez. 

Teljesen értetlenül állunk a szándék elő tt, amely ellentétes a 
meghirdetett tudománypolitikai elképzelésekkel. A jelenlegi helyzet jogilag 
is rendezetlen: még nincs Akadémiai Törvény, jelenleg nem áll módunk-
ban kollektív szerző dést sem kötni. Az új Munka Törvénykönyve tervezete 
csak a gazdasági versenyszférára vonatkozik. Azt sem tudjuk, hogy joga-
ink és kötelezettségeink szabályozását milyen szinten, és hogyan fogják 
meghatározni, mivel ismereteink szerint erre a készülő  Akadémiai Törveny 
sem terjed ki. 

Ilyen körülmények között a pénzügyi elvonás egyértelmű en rom-
boló hatású, ső t létünket fenyegeti. Tudomásul kell végre venni, hogy a 
XX. század végén, a társadalomtudományok m ű velése is nagyobb anyagi 
befektetést igényel! Nemcsak az infláció, a folyóiratok és könyvek - már-
már a szakkönyvtárak számára is - megfizethetetlen árai, hanem a 
gépeltetési, másoltatási és szövegszerkesztesi költségek növekedése miatt 
is. Nem is szólva a tudományos könyvkiadás közismerten katasztrofális 
helyzetérő l. 

A fejlett világ tudományával való lépéstartás egyre égető bben 
követeli számítógépek, printerek stb. beszerzését és használatát. Ráadá-
sul veszélybe kerültek a hosszú idő  alatt kialakított nemzetközi kapcsola-
tok is. Nemcsak a postai és telex tarifák, hanem az utazási és járulékos 
költségek is oly magasak, hogy nem saját, de intézményes keretbő l sem 
mindig finanszírozható a kutatók delegálása fontosabb nemzetközi tu-
dományos rendezvényekre. Igy a finanszírozás-mű ködtetés területén a 
komoly nehézségek állandósultak. 

A társadalomtudományokra fordított kiadás nem luxus kiadás. 
Nélkülük nem valósítható meg sem az oktatás színvonalának emelése, 
sem az új nemzedékek formálása. Az ország súlyos gazdasági helyzetbe 
került, de nem szabad megengednünk, hogy a tudományokat ugyanarra 
a szintre romboljuk le. 

Az akadémiai kutatóintézetekben igen értékes szellemi kapacitás 
halmozódott fel, nagy hiba lenne azt elherdálni, nemcsak magunk miatt, 
de nemzeti szempontból és a jövő  szempontjából is. 
Budapest, 1991. október 25. 

Az MTA Történettudományi Intézete 
TUDOSZ-alapszervezetének tagsága: 

(-) "1-• 
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„A magyar lakosság többsége nem igényli 

A SZAKSZERVEZETEK KÖZÖTTI 
VÁLASZTÁSOKAT" 
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A TISZTELT HÁZ 
ÉS A TUDOMÁNY I. Százéves 

a Balaton-kutatás 
Hidrobiológus napokon 

emlékeztek meg a Balaton-kutatás 
centenáriumáról. Száz évvel ezelő tt 
Lóczy Lajos földrajztudós a 
hínárosodás okainak kiderítésére 
indított meg átfogó Balaton-kutatást. 
Munkásságának mintegy folytató-
jaként, 1927-ben jött létre a Magyar 
Biológiai Kutató Intézet, mai nevén 
Limnológiai Kutató Intézet. A tudó-
sok az elmúlt évtizedekben gyakran 
riasztották innen a környe-
zetvéd ő ket. Figyelemeztettek a 
különböz ő  veszélyekre, köztük arra 
is, hogy egyre több foszfor jut a 
tóba, amely az algák elburján-
zásához, a tó elöregedéséhez vezet. 
Bár az utóbbi években közm ű -
vesítették a tóparti településeket, 
felépült a kis-balatoni első  tároló is, 
az eredmények mégis alig mérhet ő k. 
Mérsékl ő dött ugyan 40 százalékkal 
a foszfor beáramlása, de legalább 
80 százalékos csökkenésre volna 
szükség ahhoz, hogy ez a 
vízminő ségben érzékelhető  legyen. 
Ehhez elengedhetetlen a kis-balatoni 
tározórendszer továbbépítése és áz 
eddigiekkel összehangoltabb balato-
ni környezetvédelem - hangoztatták 
a hidrobiológus napok elő adói. 

Új balatoni környezetvédel-
mi koncepció kidolgozását sürgette 
Láng István, a Magyar Tudományos 
Akadémia fő titkára a hidrobiológus 
napok megnyitó ülésén. Rámutatott, 
hogy az 1983-ban jóváhagyott 
kormányprogram alapként te-
kinthet ő , szakmai megállapításai 
mindenképpen tovább élnek, de a 
tervezett beruházások egy része 
nem valósult meg, s egyre több jel 
arra mutat, hogy a Balaton változat-
lanul sérülékeny, s nem nyug-
tathatjuk magunkat azzal, hogy a tó 
körül minden rendben van. Mind-
emellett megváltozott a társadalmi 
környezet is. A piacgazdaság 
belépésével, a privatizáció meg-
valósulásával olyan változások van-
nak kialakulóban, amelyek feltétle-
nül hatnak a Balatonra is. Változá-
sok várhatók a mező gazdaságban 
és az idegenforgalomban egyaránt. 
Mindez együtt új értékelést és kon-
cepciót kíván. 

Tudományos ülésszak 
a Földrajztudományiban 

Berényi István, az MTA 
Földrajztudományi Kutató In-
tézetének igazgatója az intézet fenn-
állása 40. évfordulója alkalmából 
rendezett tudományos ülésszak 
megnyitóján - többek között - arról 
beszélt, hogy az eddigi hazai területi 
kutatásainkat a jöv ő ben közép-eu-
rópai szemléletben, a szomszédos 
országokkal együttesen kellene 
végezni. A szomszédos országok 
szakembereivel közösen végzett 
vizsgálatok közé tartozhatna például 
a határ menti területek kutatása, il-
letve az egész régiót érintő  gazdasá-
gi problémák - mint például a gaz-
dasági szerkezetváltás - környezeti, 
társadalmi konzekvenciái, egyebek 
között a munkaerő vándorlás és a 
munkanélküliség. 

A jövő ben a kisebb területi 
egységek vizsgálatában szeretnének 
támaszkodni az önkormányzatokra 
és a vidéken élő  szakembergárdára. 
Az oktatási intézményekkel az eddi-
gieknél szorosabb együttm ű ködésre 
törekszenek, így kialakítva a ku-
tatás-oktatás-gyakorlat hármas 
követelményét a hazai és a 
nemzetközi intézményekkel együtt-
mű ködve. A kutatóintézet pedig egy-
fajta menedzser-szerepet töltene be 
az információk összegy ű jtésével, 
feldolgozásával. 

A tudományos ülésszak két 
szekcióban folytatta munkáját. A 
természetföldrajzi témák sorában 
egyebek között szó volt a Duna-Ti-
sza közi homoktalajok termékeny-
ségének néhány problémájáról, az 
ásványi nyersanyagok szerepér ő l 
Magyarország gazdaságtörté-
netében, valamint a környezetgaz-
dálkodási kutatások külgazdasági és 
külpolitikai hatáskapcsolatairól. A 
társadalomföldrajzi szekció kere-
tében áttekintették a magyar tanya-
rendszer változási tendenciáit, s 
Budapest városfejlő désének új sza-
kaszát. Foglalkoztak Kelet-Közép-
Európa környezetgazdálkodási 
térképével s a hazai személygépko-
csi ellátottság területi különbségei-
nek alakulásával. 

Quo Vadis, 
Magyarország? 

- „Meggy ő z ő désünk, hogy 
a sikeres modernizációnak nemcsak 
gazdasági, de társadalmi feltételei 
is vannak, s modernizációt a tár-
sadalom ellenállásával vagy 
passzivitásával nem lehet kialakítani. 
Az ország el ő tt álló hatalmas mo-
dernizációs feladatok éppen ezért 
szükségessé teszik, hogy széles 
kör ű  párbeszédet alakítsunk ki a 
társadalommal." - mondta Inotai 
András, az Akadémián Quo Vadis. 
Magyarország címmel tartott saj-
tótájékoztatón. 

A sajtótájékoztatón a Világ-
gazdasági Kutató Intézet munkatár-
sai beszámoltak az intézetben folya-
matban lévő  fontosabb kutatásokról. 
Elmondták: az intézet több területen 
jelentő sen megel ő zte, illetve gyor-
san követte -  és következményeit is 
felismerte -  azoknak a világgazdasá-
gi változásoknak, amelyek a két olaj-
válság 1973-74. és 1979-80. kap-
csán bontakoztak ki. Ezek mind a 
mai napig jellemzik a nemzeti és 
nemzetközileg koordinált gazdaság-
politikát, és végső  soron számottev ő  
szerepet játszottak a kommunista -
terv-gazdasági-világrendszer össze-
omlásában. Az intézet olyan idő ben 
hívta fel a figyelmet a világgazdasági 
korszakváltás jelenségére és 
jelentő ségére, amikor még a nyu-
gati közgazdászok nagy része is 
csak ciklikus gazdasági visszaesés-
sel számolt. Els ő ként utalt arra is, 
hogy az új világgazdaság egyik cent-
ruma Japán, és a távol-keleti ipa-
rosodó országok lesznek s ezzel a 
térséggel Magyarországnak szoro-
sabb gazdasági kapcsolatokat kell 
kiépítenie. Az intézet munkatársai 
jelezték azt is, hogy a nemzetközi 
munkamegosztásban az árucsere-
forgalom meghatározó szerepe meg-
sz ű nik, s alapvet ő vé válnak a 
m ű köd ő  t ő kével való kapcsolatok, 
amelyek mindinkább meghatározzák 
a nemzetközi kereskedelem mére-
teit, dinamikáját és áruszerkezetét 
is. 

Azt, hogy a tudományt és 
a technikát érint ő  alapvet ő  
döntések mennyiben a politika 
területén születnek meg - kezd-
jük megérteni. A „pártállamiság" 
idő szakában ez egyértelm ű en a 
tudományos élet központi 
(párt)állami irányításának-szer-
vezésének elméletét és gyakor-
latát jelentette, amely helyzetre 
joggal alkalmazható Czakó Gábor-
nak (bár a m ű vészetpolitikára 
megfogalmazott) frappáns hason-
lata: olyan ez, mintha a görény 
és a hattyú nászából született 
volna. 

Bepillantva az Ország-
gy ű lés els ő  évi ülésszakainak 
jegyz ő könyveibe, talán kiala-
kítható egy - bár igen leegyszer ű -
sített - kép arról, hogy a törvény-
hozási tárgyak sorában mekkora 
figyelmet fordít a Tisztelt Ház 
azokra az alapvető  kérdésekre, 
amelyek a jelen- és jöv ő beli értel-
miség intézményes és szubjektív 
problémái. Érdemes a másfél év-
vel ezelő tt megalakult új Ország-
gy ű lés munkáját abból a szem-
pontból is figyelemmel kísérni, 
hogy mennyire ismétl ő dnek, 
azonosak a problémák, mennyire 
megoldatlanok maradtak napjain-
kig is ezek a jogalkotási felada-
tok. 

Szigorúan ragaszkodva az 
Országgy ű lésben elhangzottakhoz, 
a legfelt ű n ő bb a tudományos-ku-
tatási életnek első sorban a mű sza-
ki, illetve az agrárértelmiség szem-
pontjából való megközelítése. Ez 
részben érthet ő  is, ha figyelembe 
vesszük, hogy a gazdasági-m ű sza-
ki szektorból választott aktív értel-
miségiek - vállalati és termelő szövet-
kezeti vezet ő , mérnök, állatorvos -
együttes aránya több mint 13 száza-
lék. Csak látszólagos az ellent-
mondás, hogy az egyetemi oktatók, 
kutatók, tanárok aránya ugyanakkor 
25 százaléknyi, hiszen közülük 3/5-
ük szellemi szabadfoglalkozású („in-
tézményidegen") másrészt az így 
fennmaradó 10 százalékból is so-
kan kerülnek ki a m ű szaki, illetve 
agrárterületrő l. 

Már a megalakulást követő  
els ő  érdemi ülésnapon (1990. 
május 9.) elhangzott: „A mi viszo-
nyaink között most még az MTA 
nagyon fontos tudománypolitikai és 
tudományirányítási funkciókat lát el. 

Nem szükségszer ű en lesz ez így a 
jöv ő ben. Ez függ az Akadémia 
szándékaitól és függ természete-
sen a Tisztelt Ház kés ő bbi 
törekvését ő l. (...) Azt gondolom, 
hogy a 120 nap alkalmas lesz arra, 
hogy a még függő ben lév ő  feladat 
és funkció elhatárolására megoldás 
szülessen." (Gali Ákos, MDF) 

Antall József miniszterel-
nök május 22-én hivatalosan is 
beterjesztette (ígéreteiben gazdag) 
kormányprogramját: „A tudomány a 
modern társadalomban kulcs-
szerepet játszik, ezért a kormány a 
kutatásra korszer ű , alapvet ő en pá-
lyázati formában, a korunkban szük-
séges mértékben kíván költeni. A 
kormány serkenteni kívánja az 
egyetemi kutatás fejl ő dését, a ku-
tatás egészségtelen szerkezetének 
átalakulását." 

Ezt erő sítette meg a 
kormányprogram vitájában egy 
MDF-es képvisel ő  is: „Pártunk 
megkülönböztetett fontosságot 
tanúsít az ipar mű ködésének, az ipar 
fejlesztésének." 

Szkeptikusabb és kritiku-
sabb viszont az az ellenzéki 
vélemény, amely egy, az 
Akadémiától származó hírhez kap-
csolódótt: ,Az elmúlt hónapokban 
1957 óta a legtöbb kutató hagyta el 
az országot, valóságos exodus in-
dult meg, amit rossz jelnek tartok, 
és ezeknek nagy része nem kíván 
visszatérni az országba, vagy leg-
alábbis csak valamikor a ködös 
távolban. Ehhez képest én egy ki-
csit szegényesnek tartom az 
irányelvekben foglalt, tudománnyal, 
m ű szaki fejlesztéssel foglalkozó 
néhány sort. A program megfeled-
kezik az emberr ő l, az alkotókról, 
csak szervezetekkel és szervekkel 
foglalkozik ebben a fejezetben. 
Pedig, ha valahol, akkor a kutatás, 
a fejlesztés területén tehet sokat az 
alkotó ember a megújhodásért." 
(Lotz Károly, SZDSZ). 

Minderre a kormányf ő  
válaszában csak annyira reagált, 
hogy lehet ,hogy hangsúlyban még 
többet kellett volna mondani, de azt 
hiszem minden elemét tartalmazta 
arányaiban ez a beszéd, amiben 
err ő l a kérdésr ő l kellett szólnom". 

RB. 
(Következ ő  számunkban folytatjuk) 

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG * TUDOSZ NEWS 

Az Értelmiségi Szakszer-
vezeti Tömörülés vezet ő i a kö-
zelmúltban tartott sajtótájékoz-
tatójukon - többek között - kijelen-
tették: 

„A közelmúlt változásai az 
értelmiség helyzetét egyáltalán nem 
változtatták meg úgy, ahogyan ez le-
hetséges és kívánatos lett volna." A 
kreatív értelmiség századok óta 
jelentő s szerepet foglalt el az ország 
építésében, és ha ezen szerepének 
fontosságát nem érzi és nem is ér-
zékeltetik vele, akkor elő bb-utóbb más 
utat választ magának. Ez lehet eset-
leg a kivándorlás vagy például a 
képzettsége alatti munka elvállalása. 
Mindkettő  elfogadhatatlan az ország 
számára, hiszen hosszú távon még 
mindig a legolcsóbb tő kebefektetés az 
értelmiségi képzés és -felhasználás. 

A tudományos kutatás hely-
zetérő l szólva Kuti László, a TUDOSZ 
elnöke hangsúlyozta: szinte az ösz-
szes magyarországi tudományos alap-
kutatást érinti az MTA, az OMFB és a 
Központi Földtani Hivatal tevékeny-
sége. A jelenlegi helyzetben úgy t ű nik, 
hogy az egész magyar tudományos 
életbő l ki kíván vonulni a költség-
vetés, ami miatt bizonytalanság alakult 
ki a kutatóintézetekben. Ugyanakkor 
hiányoznak a kutatási témák priori-
tásának megállapításai. Úgy t ű nik, 
mintha bizonyos intézkedésekkel az 
intézetek módszeres felszámolását 
kezdték volna meg. Ezt meglehet ten-
ni egy tollvonással, de újrafelállításuk-
hoz évtizedek kellenek. 

Az MTA helyzetét elemezte 
Pomogáts Béla elmondta: az 1992-es 
költségvetési törvénytervezet át-
tekintésére önálló bizottság jött létre. 
Kiderült, hogy amíg valamennyi érin-
tett miniszterium - legalábbis nomi-
nálisan - emelkedő  részesedést kap, 
addig az MTA-nak 400 millió forintos 
csökkentéssel kell számolnia. Ez sú-
lyos gondot jelent egyes alapkutatá-
sok, intézetek fenntartása tekin-
tetében. Ennek hátterében. egy olyan 
szerkezetátalakítási program végre-
hajtásának terve áll, amelyet az 
Akadémia vezető sége már korábban  

elhatározott és minden külső  beavat-
kozástól függetlenül készült rá. Ez ter-
mészetesen nem pusztán tudomá-
nyos, hanem össztársadalmi kérdés is. 

Ebben a hónapban Kádár 
Péter, a KFKI MSZKI TUDOSZ-
alapszervezet titkára, a TUDOSZ el-
nökségének tagja tájékoztatta a 
Sz ő szólót arról, hogy miként alakul 
intézetük sorsa, milyenek a kilátá-
saik? 

- A KFKI átalakulását hosszú 
folyamat elő zte meg. Az egyes tu-
dományos tevékenységeket folytató 
intézetek régóta önállóakká szerettek 
volna lenni. Pénzügyi és szerkezeti 
m ű köd ő képességük szintjeiket fi-
gyelembe véve, így látták ugyanis biz-
tosítva kutatási céljaik megvalósítását. 
Ennek engedélyezése körülbelül szep-
temberben történt meg államigazgatási 
vonalon, valamint az Akadémia és a 
kormány részérő l 

Az egykor egységes nagy 
intézetbő l saját kutatási programmal 
rendelkez ő  kisebb intézetek jöttek 
létre. A hatodik intézetként fennma-
rad a KFKI is - esetleg részvénytár-
sasági formában -, amely magával 
viszi a szervezeti jogfolytonosságot, 
egyben a különböző  intézetek közötti 
együttm ű ködést is koordinálja. Ennek 
a „szétdaraboltságnak" az ered-
ményeként olyan profitorientált 
egységek jönnek létre, amelyeknek a 
munkaerő megtartó-képessége talán 
megnövekedhet. A jól körülhatárolható 
tudományos területek mindenképpen 
önállóak lesznek, ez biztosítja az in-
tézetek autonómiáját. A költségvetés-
b ő l származó hányad els ő sorban 
m ű ködési lehet ő séget garantál, de 
egyben kényszeríti majd a továbbélé-
si stratégia önálló kidolgozására és 
egy eladható kutatási program ki-
alakítására is. Ma már senki sem „ül-
het nyugodtan babérjain", hiszen a 
költségvetésb ő l csak olyan kutatá-
sokra kerülhet pénz, amelyek nagy 
valószín ű séggel „eladhatók". 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

Láng István, az Akadémia 
f ő titkára és a szakszervezetek 
képvisel ő i október 31-én meg-
beszélést tartottak az 1992. évi 
költségvetési tervrő l. Az MTA Ku-
tatóintézetek Bizottsága e témakört 
szintén megtárgyalta (lásd Po-
mogáts Béla cikkét az első  olda-
lon), és ez a bizottság - többek 
között a szakszervezetek javaslatára 
- az elő z ő  tervezett ő l eltérő  
irányelveket fogadott el a tervezett 
400_ milliós költségvetési elvonás 
bekövetkezése utáni idő kre: 

Az elvonás megosztása 80-
20 százalék helyett 60-40 százalé-
kos legyen a kutatóhelyek és az 
Akadémia egyéb munkahelyei 
között. A kutatóhelyekre ez átla-
gosan 9 százalékos elvonást jelent, 
a korábbi változatok 30, majd 15 
százalékos elvonásával szemben. A 
költségvetési elvonásra különösen 
érzékeny, egyéb forrással alig ren-
delkez ő  intézetek ellehetetle-
nülésének elkerülése differenciált 
elvonást terveznek. Ezek objektív 
mérő számainak kidolgozása folya-
matban van. Az elvonás mértéke 
nem lehet 10,5 százaléknál több. A 
támogatott kutatóhelyek az in-
tézetekkel azonos elbírálás alá es-
nek. 

* 

1992 első  negyedévére 75 
darab beutalót kaptunk az Üdülési 
és Szanatóriumi Fő igazgatóságtól. 
Ezekre az üdülési felel ő söknél lehet 
jelentkezni. Ezen kívül beutalót le-
het még igényelni közvetlenül a fő -
igazgatóságtól, illetve az önkor-
mányzatoknál. A TUDOSZ-iroda 
szakszervezeti tagjaik számára 
külön szolgáltatás biztosít. Az 
igények összesítése után történik az 
elosztás. 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Az Értelmiségi Szakszer 
vezeti Tömörülés és a Független 
Szakszervezetek Demokratikus 
Ligája közös megbeszélést kez-
deményezett a Pénzügyminisztérium 
képvisel ő ivel, az 1992-es állami 
költségvetésr ő l, amelyet a kormány 
a megbeszélés elő tt 4 órával - in-
doklás nélkül - lemondott. * 

Az MTA titkársága és a szak-
szervezetek képviselő ibő l létrehozott 
konfliktust megelő z ő  és -kezelő  alkal-
mi bizottság 1991. november 18-i 
ülésén a TUDOSZ képvisel ő i azt java-
solták: a határozott idej ű  munkaszer-
ző déssel foglalkoztatott dolgozók, akik 
5 éve folyamatosan az MTA alkalma-
zottai, ugyanolyan elbírálás alá es-
senek, mint a határozatlan idej ű  
munkaszerző dés ű ek. (Ez ugyanis a  

munkaviszony 	megszünésekor 
érvényes felmondási idót illetve vég-
kielégítést érint.) Jelenleg az 
akadémiai dolgozók munkaviszonyát 
az MTA fő titkára1984-ben kelt rende-
lete szabályozza. 

Az ÁDOB (Állástalan 
Diplomások Országos Bizottsága) 
szervezésében a klub (VIII. ker., 
Puskin u. 4-ben) minden szerdán 
délután 4 órától 7 óráig nyitva áll az 
érdeklő dő k, állástalanok, állást kínálók 
és támogatóik résíére. 

December 5-én a Habselyem 
és Kötöttárugyár termékeib ő l ked-
vezményes vásárt szervezünk a szak-
szervezeti székház Puskin u. 4. sz. alat-
ti elő terében. Ugyanitt december 6-án 
indiai kend ő ket, 9-én játékokat, illatsze-
reket lehet vásárolni. 

Az árukínálatot intézetekbeli 
árusításra is ajánljuk. 

1988 óta nyomon követjük az alapszervezeti tagság kereseti 
viszonyait. Érdemes figyelmesen végignézni és végiggondolni, milyen 
politikai megfontolások lehetnek a számok mögött. 1991 októberében 
kézhez kaptuk a Pénzügyminisztériumtól a jövő  évi állami költségvetés 
irányelveit. 	Ebben még 448,7 millió forintot terveztek 	akadémiai 
bérautomatizmusra. A legújabb verzióban már csupán 283,4 millió 
forint szerepel, amely a költségvetési bérhányad 10 százaléka, s ez 
a teljes alapbérre vonatkoztatva 8,4 százalékos bruttó emelést jelen-
tene. A költségvetést még nem fogadták el, bízzunk a megváltoz-
tathatóságában. 

év alapbér bruttó 
bér 

SZJA 
sáv % 

nettó 
bér  

bérnöv infláció 

1988 9.417 15,5 

1989 10.634 11.073 29 9.491 18,8 

1990 13.811 14.536 30 11.988 26,3 28,9 

1991 18.340 19.071 32 5.418 28.6 35-38 

1992 19.880 35 25 



SÖPRÉS INDULJ! MI LESZ ITT JÖVŐ RE? 
A Szószóló 1991. februári 

„szürke" fejléces számában 
közöltük a Magyar Tudományos 
Akadémia harminckilenc in-
tézetének alapbérátlag szerinti 
sorrendjét. Az 1991. áprilisi 
béremelés után az MTA pénzügyi 
f ő osztálya bekérte az intézetektő l 
a kulcsszám szerinti adatokat és 
a bérkorrekció eredményeit is, az 
elkészített értékelést a szakszer-
vezeteknek is rendelkezésre bo-
csátotta. Az összehasonlítások 
megkönnyítése érdekében a 
Szószóló most ugyanolyan formá-
ban mutatja be a nem kevés 
tanulságot kínáló - adatokat. 

Az Akadémia intézeteiben dol-
gozók személyi alapbérátlaga 1991 au-
gusztusában (7140 f ő ) 18340 forint volt. 
A különböző  beosztásúak alapbérátlaga 
pedig a következő képpen alakult: 

létszám alapbérátlag 

vezet ő k 
kutatók 
nem tud.  
beosztásúak 

300 f ő  
2492 f ő  

4348 f ő  

33860 Ft 
21854 Ft 

15256 Ft 

Az 1991-es bérfejlesztésnél a ku-
tatók nagyobb mérték ű  béremelését a 
külön e célra kapott 155 millió forint tette 
lehető vé. A KSH 1991. augusztus 13-án 
közzétett adatai szerint országos 
felmérés alapján az anyagi ágakban 
(nem költségvetési területen) a szellemi 
foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete 
22744 Ft volt. Az MTA kutatóintézeteiben 
a pótlékokat is tartalmazó bruttó átlag-
bér ezzel szemben csak 19071 Ft volt, 
az „extra" béremelés ellenére. 

goloknál 10:1 az arány. Ugyanakkor 
- véli a világbanki elemzés -  kicsi a 
fels ő oktatásban tanulók aránya. 
Különösen igaz ez az állítás a ter-
mészet- és a társadalomtudományi 
karokra. Arra is figyelmeztet az 
értékelés, hogy a fels ő oktatást 
hamarosan elérő  demográfiai hullám 
nagy nyomást gyakorol majd az in-
tézményekre. Az emiatt szükséges 
bő vítéseknél figyelembe kell venni 
a munkaerő piac hatásait. 

Elavultak az egyes in-
tézmények laboratóriumai, könyvtá-
rai, gyenge a telekommunikációs 
rendszer. Az oktatási és kutatási 
kapacitás túlzottan Budapest-cent-
rikus - olvasható az értékelésben. 
Kifogásolják még, hogy fejletlen a 
posztgraduális és a továbbképzési 
rendszer. Ez utóbbiak fejlő dését - a 
Világbank értékelése szerint - az 
intézmények sz ű k specializációja 
akadályozza. 

Alapítvány a szép 
magyar nyelvért 

A magyar nyelv védelmére 
- 600 ezer forint alaptő kével - az 
MTA Magyar Nyelvi Bizottsága, a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Sajtóalapítvány, valamint 
Grega Sára adományozó létrehozta 
A „Szép Magyar Nyelvért 
Alapítvány"-t. 

Az alapítvány céljait első -
sorban a magyar nyelvtudomány és 
nyelvm ű velés folyóiratainak, kiad-
ványainak anyagi és szellemi tá-
mogatásával, a nyelvm ű velő  és is-
meretterjesztő  tevékenységnek díjak 
vagy jutalmak formájában való elis-
merésével, diákok és pedagógusok 
számára szervezett nyelvi táborok 
támogatásával, ösztöndíjak ado-
mányozásával kívánja elérni - mond-
ta Grétsy László, az Anya-
nyelvápolók Szövetségének f ő tit-
kára. 

Az alapítvány nyilvános, 
mindenki csatlakozhat hozzá. Pénz-
ügyeinek intézését az MHB Kurátor 
Kft. vállalta. 

Címe: 1056 Budapest. Bel-
grád rkp. 24. Telefon: 118-1686. 

A kutatóintézetek sorrendje 
az akadémiai átlagbér százalékában 

Intézetek 
1. SZTAKI 
2. Kutatás Szervezési Intézet 
3. Izotópkutató Intézet 
4. Ipar- és Vállalatgazdasági Kutató Intézet 
5. Filozófiai Intézet 
6. Központi Fizikai Kutató Intézet 
7. Központi Kémiai Kutató Intézet 
9. Politikai Tudományok Intézete 

10. Matematikai Kutató Intézet 
11. Allatorvostudományi Kutató Intézet 
12. Közgazdaságtudományi Intézet 
13. M ű szaki Fizikai Kutató Intézet 
14. M ű vészettörténeti Kutató Intézet 
15. Állam- és Jogtudományi Intézet 
16. Növényvédelmi Kutató Intézet 
17. Csillagászati Kutató Intézet 
18. Szociológiai Kutató Intézet 
19. M ű szaki Kémiai Kutató Intézet 
20. Világgazdasági Kutató Intézet 
21. Földrajztudományi Kutató Intézet 
22. AKSZI Támogatott Kutatóhelyek 
23. Zenetudományi Intézet 
24. Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 
25. Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
26. Történettudományi Intézet 
27. Néprajzi Kutató Csoport 
28. Atommagkutató Intézet 
29. Pszichológiai Intézet 
30. Bányászati Kémiai Kutató Laboratórium 
31. Régészeti Intézet 
32. Természettudományi Kutató Laboratóriumai 
33. Szegedi Biológiai Központ 
34. Nyelvtudományi Intézet 
35. Balatoni Limnológiai Kutató Intézet 
36. Regionális Kutatások Központja 
37. Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet 
38. Mező gazdasági Kutató Intézet 
39. Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet 

A kutatók alapbérátlagát tekintve 
az alábbi sorrend alakult ki: 

Intézet 
1. SZTAKI 
2. Izotópkutató Intézet 
3. Politikai Tudományok Intézete 
4. Központi Kémiai Kutató Intézet 
5. Kutatás és Szervezetelemző  Intézet 
6. Allatorvostudományi Kutató Intézet 
7. Központi Fizikai Kutató Intézet 
8. M ű szaki Kémiai Kutató Intézet 
9. Ipar- és Vállalatgazdasági Kutató Intézet 

10. Növényvédelmi Kutató Intézet 
11. M ű szaki Fizikai Kutató Intézet 
12. Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 
13. Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet 
14. Pszichológiai Intézet 
15. Balatoni Limnológiai Kutató Intézet 
16. Bányászati Kémiai Kutatólaboratórium 
17. Filozófiai Intézet 
18. M ű vészettörténeti Kutató Intézet 
19. Atommagkutató Intézet 
20. Földrajztudományi Kutató Intézet 
21. Csillagászati Kutató Intézet 
22. Régészeti Intézet 
23. Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
24. AKSZI Támogatott Kutatóhelyek 
25. Közgazdaságtudományi Intézet 
26. Matematikai Kutató Intézet 
27. Szegedi Biológiai Központ 
28. Irodalomtudományi Intézet 
29. Világgazdasági Kutató Intézet 
30. Állam- és Jogtudományi Intézet 
31. Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet 
32. Mező gazdasági Kutató Intézet 
33. Történettudományi Intézet 
34. Szociológiai Kutató Intézet 
35. Természettudományi Kutató Laboratóriumai 
36. Regionális Kutatások Központja 
37. Zenetudományi Intézet 
38. Nyelvtudományi Intézet 
39. Néprajzi Kutató Csoport 
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A Nature cím ű  tekintélyes tudományos hetilap 1991. augusztus 
29-i számában megjelent egy írás, amely a Szószóló érdeklő dését is 
felkeltette. Címe: „A MAGYAR TUDOMANY ELSÖPR Ő  REFORMOK 
EL Ő TT ÁLL". Az első  bekezdés pedig azonnal a lényegre tér: 

Magyarország szovjet-stílusú kormánylaboratóriumai és egyete-
mei, együttesen 30000 kutató hamarosan egy szép új világ tartozé-
kaival fog szembenézni - kompetitív pályázati rendszerrel és poszt-
graduális kutatási progrommal. Ezen új vonások kísérik majd azt, ami 
az itteni (budapesti) hivatalnokok szerint a kommunista hatalomátvé-
tel óta a magyar tudomány legnagyobb átszervezése lesz. 

A cikk szerző je ezután ismerteti a tudományos kutatás szo-
morú anyagi helyzetét, majd egy drámai fordulattal kijelenti: Az alap-
kutatás („academic science) Magyarországon 1947 óta van hanyat-
lóban, amikor a kormány az egyetemeket megfosztotta legjobb ku-
tatóiktól, hogy egy akadémiai kutatóhálózatot hozzon létre, egy olyan 
politikai ideológia részeként, amely a tudományt irányítani akarta. Az 
egyetemek, kockáztatva, hogy az alapkutatásból teljesen kimarad-
nak, az alkalmazott tudományok és technológia felé fordultak, hogy 
az ipar támogatását elnyerjék. 

Ha az eddigiek hallatán valakit elfog a kíváncsiság, hogy vajon 
honnan szerzi információit e tekintélyes lap riportere, a cikkben meg 
is találja a választ. A kormány Tudománypolitikai Bizottsága Tit-
kárságának vözető je, Bittsánszky Géza a forrás, akit idéz is a szerző : 

„Korábban a pénzt az (akadémiai) intézetek között egyenletesen 
osztották el, hogy m ű ködni tudjanak. Most a támogatás alapja a 
min ő ség lesz. A jó kutatók többet fognak kapni mint korábban, a 
rosszak kevesebbet, és ezeknek végül távozniuk kell majd. Meg vagyok 
gy ő z ő dve arról, hogy (az akadémiai kutatóintézetekben dolgozó) 
emberek felének máshol kell munkát keresnie. Egy kompetitív pá-
lyázati rendszer a legjobb módszer ennek elérésére." 

A cikkíró nyilván az alapforrás információi alapján azt is közli: 
_A vezet ő k azt remélik, hogy a felduzzasztott (bloated) 

akadémiai kutatóhálózat lebontása (breaking up) egy további el ő ny-
nyel is fog járni - segíthet abban, hogy Magyarország a másodrangú 
technológiák helyett visszatérjen az alapkutatáshoz, ahhoz, amit jól 
tud csinálni." 

Az akadémiai kutatóhálózatban dolgozó kutató számára a TPB 
titkárság vezet ő jének (aki remélhető leg felelő s beosztását a „szép új 
világ" játékszabályai szerint kompetitív pályázat alapján nyerte el) 
információi a reveláció erejével hatnak. Sokan eddig azt hitték, hogy 
a magyar alapkutatási eredmények oroszlánrészét akadémiai intézetek-
ben érték el -  erre mutatnak a tudománymetriai adatok is. Az már 
csupán mellékkérdés, hogy a magyar tudományos életet érintő  ilyen 
fontos kijelentések miért nem hangzanak el hazai szakmai fórumokon 
is? Miért a Nature-bő l kell megtudnunk, hogy felerészben hülyékbő l 
állunk (mellesleg ki állapította meg)? 

B. 
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SZÓSZÓLÓ HÍRESZTELŐ  

A béremelés alapelve az volt, hogy az 1991. januári alap-
bérátlag sorrendjét tekintve az egy f ő re jutó béremelés fordított arány-
ban van a sorrenddel, tehát az alacsony bérátlagú intézetek nagyobb 
emelést tudtak megvalósítani, mint az élen járók. Ennek követ-
kezménye lett, hogy az intézeti átlagbérek közeledtek egymáshoz. 
Januárban az akadémiai átlagértékek 161 és 61 százalék között 
mozogtak, most 145 százalék és 73 százalék között, tehát a különb-
ségek jelentő sen csökkentek. 

A béremelési elvekbő l az következett volna, hogy az intézeti 
sorrendek alapvető en nem változnak, csak a szórás csökken. Néhány 
esetben mégis relatíve látványos átlagbérjavulás következett be, 
ami mögött rendszerint létszámcsökkenés áll (Allatorvostudományi 
Intézet, Filozófiai Intézet). Néhány intézetnél viszont relatív romlas 
állott be, ami akkor igazán elgondolkodtató, ha a hátul lévő k még 
hátrább kerültek. (Néhány esetben „spájzolás" gyanítható, a 
béremelésre kapott pénz egy részét visszatarthatták.) 

Többek között a béremelési elvek kidolgozásában való 
közrem ű ködésre. és a megvalósítás ellenő rzésére találódtak ki a 
szakszervezetek. 

Mi lesz itt jövő re? 
A TUDOSZ felmérése szerint, ha az 1988. januári 10153 Ft-

os kutatóintézeti bruttó átlagbér csak az inflációt követte volna, 1992 
januárjában (1991-re 35%-os inflációt feltételezve) 24242 Ft-ra kellett 
volna emelkednie (ha számításon kívül hagyjuk a személyi 
jövedelemadó-levonás ebben a bértartományban érvényesülő  lanka-
datlan és töretlen, gátlástalan növekedését). 

1988 	1989 	 1990 	1991 	1992 
10153 15,5% 11726 18,8% 13931 28,9% 17957 35% 24242 

A lemaradás tehát 5900 Ft! 

Igen tisztelt Honanyák és Honatyák, 
akik nemrég még sorstársaink voltak! Nem tudnának ezen változtat-
ni? 

Révész Márta 

KSH-adatok mindenkinek 

Ezentúl a nagyközönség is 
igénybe veheti a Központi Statiszti-
kai Hivatal - a hajdan első sorban a 
hatalmi szféra informálását biztosító 
- rendszerét. A hivatal az adatokat 
egy Stadat nev ű  vidotex-rendszer 
adatbázisában tárolja és ezek IBM 
PC-rő l vagy VTX 960/M terminálról 
elérhető k. 

A KSH a nyilvános Stadat-
állomást a hivatal központjában, a 
Keleti Károly u. 5-7. szám alatt, a 
földszint 7-es szobában állította fel. 
A berendezést elő zetes bejelentés 
nélkül minden érdeklő dő  díjmente-
sen használhatja. A rendszer lekér-
dezése rendkívül egyszer ű , sem-
miféle elő zetes számítógépes is- 
meretet 	nem 	igényel. 	A 
használathoz rövid leírást és adat-
bázis-katalógust mellékelnek, de a 
hivatal munkatársai is egy saj-
tótájékoztató keretei között felaján-
lották, hogy szívesen segítenek a 
tájékozódásban. A KSH havi adatai 
a tárgyhót követ ő  hónap 26-30. 
között már a rendszerben vannak, 
megelő zve az elemző  jelleg ű , illetve 
nyomtatott kiadványok megje-
lenését. 

A rendszer tulajdonképpen 
a gyors tájékoztatást szolgálja, tar-
talmazza a KSH havi, negyedévi és 
éves adatait, az összeállítást követő  
második, harmadik napon. 

Az adatok lekérdezhet ő k 
nemcsak a KSH központjában, ha-
nem a megyeszékhelyeken a KSH 
igazgatóságain, a szakminisztériu-
mokban, illetve az önkormányza-
toknál. Ha van készülék, a szolgál-
tatás ára havonta négyezer forintba 
kerül. 

Collegium Budapest 

Közép-Kelet-Európa els ő  
nemzetközi tudományos tovább-
képz ő  központja, a Collegium 
Budapest nemzetközi kuratóriuma 
nemrég áttekintette a jöv ő  ő sszel 
induló intézmény tudományos prog-
ramját és a m ű ködés költségvetési 
terveit. A Collegium Budapest -
amely a Wissenschaftskolleg zu 
Berlin kezdeményezésére rendkívül 
jelentő s külföldi összefogással létre-
hozott tudományos központ - jól 
felkészült neves magyar és külföldi 
tudósoknak ad majd otthont kutatá-
saik folytatásához, s ezzel bekap- 

csolja Budapestet a világ tudomá-
nyos vérkeringésébe. Az alapítást 
támogatta a kezdeményező  Német-
országon kívül Ausztria, Fran-
ciaország, Svájc és Magyarország 
kormánya, valamint több jelentő s 
nyugati alapítvány. A Collegium 
Budapest felépítését a Wissen-
schaftskolleg lektora és a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke 
közös kötelezettségének tekinti. 

Európai piacon 

Az MTA Ipar- és Vállalat-
gazdasági Kutató Intézete az Euró-
pai Közösség pályázatának elnye-
rése után 1991 elején projektet in-
dított a magyar iparvállalatok világ-
piaci alkalmazkodásával kapcsolat-
ban, különös tekintettel Magyar-
ország esélyeire az egységes euró-
pai piachoz való illeszkedésben. A 
kutatásban - amely első sorban a 
gép-, a textil- és az élelmiszeriparra 
irányul -  francia, olasz és spanyol 
kutatóintézetek is részt vesznek. Ez 
az együttm ű ködés elő segíti az eu-
rópai mikrointegráció - vállalati szin-
t ű  beépülését az egységes európai 
piacba - nemzeti modelljeinek össze-
hasonlító elemzését, illetve a ma-
gyar illeszkedési lehet ő ségek 
feltárását. Az intézet a közelmúltban 
újabb pályázatot nyújtott be az Eu-
rópai Közösségek brüsszeli bi-
zottságához annak érdekében, hogy 
a kutatást más iparágakban is 
folytatni lehessen. 

Világbanki szemmel 
nézve 

A felső oktatás részesedése 
a nemzeti jövedelembő l kevés, a 
ráfordítások felhasználása viszont 
sok tekintetben gazdaságtalan -  ál-
lapítja meg az az elemzés, amelyet 
a Világbank szakért ő i nemrég a 
magyar felső oktatásról készítettek. 
A „látlelet" szerint a hallgató-oktató 
arány alacsony, intézmények sze-
rinti alakulása pedig véletlenszer ű . 
Az elemzés összeveti a magyar hall-
gató-oktató arányt az angollal. Ebbő l 
kiderül, hogy míg nálunk 5,5 hall-
gató jut egy oktatóra, addig az an- 

1991. november 
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A döntések elő készítésében, meghozatalában való részvé-
tel alapvető  joga azoknak az érdekhordozó csoportoknak, réte-
geknek, amelyeket a várható döntés közvetlenül vagy közvetve 
érint. Ez a jog alig érvényesül a nyugdíjasok vonatkozásában. 
Marad nekik a tiltakozás, a panaszkodás, a petíció, a nyílt levél. 
Vagyis: egy kívülálló ellenzéki magatartás. Talán jobb lenne, ha 
meg tudnák találni az „ellenérdek ű  partnerrel" - a pénzügyi egy-
ensúlyért felelő s állami hivatalokkal - a közös platformot, az in-
tézményes érdekegyeztetési formát. Okosabb dolog benn lenni a 
folyamatokban és nem kívülrő l belekotyogni az ügyekbe. 

Nyomorév lesz 
az 1992-es? 

Nyomorév lesz a '92-es? -  kérdezi önmagától Mádi László 
országgy ű lési képviselő , de a választ kész megosztani a közönség-
gel. A m ű velő dési és közoktatási minisztertő l kölcsönzött „nyomorév" 
kifejezés szerinte találó, hiszen az oktatási és kulturális szféra részére 
kilátásba helyezett 5 százalékos dologi és 10 százalékos bérauto-
matizmus aligha elég másra, mint a szellemi infrastruktúra további 
elnyomorodására. 

De ez a kifejezés a képviselő  szerint általánosabb értelem-
ben is igaz, hiszen a Kupa-program minden ígérete ellenére sem 
csökken jelentő sen a költségvetési deficit, s az infláció számottevő  
mérséklő désében is kevesen bíznak a szakemberek közül. Nem 
megoldott a társadalombiztosítási alap hiányának megszüntetése, 
ami veszélyezteti a nyugdíjakat és az egészségügyet finanszírozó 
alap jövő  évi normális m ű ködését. Talán még nagyobb gondot jelent 
a jövő  évben a munkanélküliség finanszírozása. Ismerve a gazdaság 
válságos állapotát, s a 43 százalékos társadalombiztosítási járulék 
nagyságát, igencsak kétséges, hogy a szolidaritási alapba befize-
tendő  6 százalékos újabb járulék (5-öt a munkaadók, egyet a 
munkavállalók fizetnek) eléri-e a kívánt hatásokat s elegendő  lesz-
e a munkanélküliek elfogadható ellátásának finanszírozására. 

A honatya szerint ez azért is kétséges, mivel a munkaügyi 
kormányzat négy-ötszázezer regisztrált munkanélkülivel számol 
jövő re, de ez a szám már az idei év végére valósággá válhat. 

400-tól 	45 
A két javaslat közül a kormány a B változatot ajánlja elfogadásra. E 

szerint tehát 100 ezer forintos jövedelemhatárig nem kell adózni; 100 és 200 
ezer forint között 25 százalék; 200 és 300 ezer forint között 35 százalék; 500 
ezer forint fölött 40 százalék lenne az adó. 

Ez a megoldás kedvez a nagyon szegényeknek - valószínű leg a 
gazdagoknak is -, s a középkereset ű ek vállára rakja a fő  terhet. 

d.l. 

NÉZŐ PONT 

Adóprés 
Gyanítottuk: „Veszélybe kerül az 

önálló szellemi tevékenység kedvez ő  
adójogi megítélése". Megírtuk a Szószóló 
szeptemberi számában, hogy az 1992-
ben ránk kényszerített „adórendszer 
anélkül, hogy számottev ő  jövedelemhez 
juttatná az államháztartást, éppen annak 
az alkotó értelmiségnek a helyzetét fogja 
végletesen lerontani és ezáltal kedvét 
szegni, amelynek igen nagy faladatai vol-
nának az ország szellemi és gazdasági 
felemelkedésében, európai felzárkózásá-
ban" 

A kormány október 24-i ülésén úgy döntött, hogy olyan 
adórendszer módosítást javasol a parlamentnek, amely a szellemi 
szabadfoglalkozásúaktól megvonja az adóalapból - költségek címén -
levonható 65 százalékos vélelmezett kedvezményt, helyette mindössze 
10 százalékos levonást engedélyez az adóalapból. Felajánlja viszont 
azt, hogy „amennyiben az adóalany részletes bevételi és kiadási 
elszámolást vezet, ezt meghaladó összeggel is csökkenthető  az adó-
alap". (Egyelő re arról semmit sem tudunk, hogy a szellemi tevékeny-
séget folytatók éppoly széleskör ű en számolhatják-e el költségeiket, 
mint például a vállalkozók, gépjárm ű használat, dolgozószoba f ű tése, 
világítása stb.) 

Az adóprés tehát laposra sajtolja maholnap azokat is, akik ed-
dig abból próbáltak megélni, hogy tudományos vagy oktatói munkavi-
szonyukon kívül elő adást tartottak vagy könyvet, újságcikket, szak-
mai publikációt írtak. A legújabb adóreformot a kormány nevében, a 
pénzügyminisztériumi államtitkár farizeusi apologetikával próbálta el-
fogadtatni, amikor azt állította, hogy a változtatás oka pusztán „az 
adórendszerbe beépített kivételek csökkentése, a terhek igazságo-
sabb elosztása és a különféle jövedelmek egységes adózása" volt. 

Summa summárum: különösebb jóstehetség nélkül megjöven-
delhető , ha a Parlament a kormányzati intenció alapján dönt a személyi 
jövedelemadó-rendszer módosításáról, akkor ez felér egy újabb meg-
rendítő  erejű  ütéssel, amely „padlóra küldi" azokat a szellemi fog-
lalkozású kollégáinkat is, akik éjt napallá téve dolgoztak önmaguk 
fenmaradásáért, családjuk megélhetéséért. 

(dura) 

SZÓSZÓLÓ 
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Pénz helyett szabadidő  
TERÁPIA 

Most, hogy Magyar-
országon felgyorsult -  ha nem is az 
ellenzék kívánta ütemben -- a priva-
tizáció, igencsak megnő tt a 
jelentő sége annak, hogy reális áron 
értékesítik-e az állami vállalatokat, 
üzemeket, m ű helyeket? Amennyiben 
gazdasági gyógyír a magántulajdon-
ba adás, úgy legalább ennyire 
terápikus érték ű  társadalmi boldo-
gulásunkra nézvést, hogy pontos, 
reális vállalatértékelés nyomán jól 
sáfárkodunk-e egyre fogyó érté-
keinkkel? 

Azt hinné az ember - s 
érdekes módon ebben sok szakértő  
is egyetért -, hogy a privatizációt 
minden áron végre kell hajtani, mert 
biztos gazda kezében csak-csak 
kamatoznak - bért, adót, társada-
lombiztosítást, önkormányzati 
hozzájárulást stb. fizetnek - koráb-
ban közösséginek titulált értékeink. 
A minden áron kifejezés azonban 
most szó szerint értendő : akár in-
gyen, kis pénzért, áron alul, azaz 
mindenáron el kell adni az állami tu-
lajdonú vállalatokat, mert csak így 
biztosítható egyben- részletekben 
való fennmaradásuk, a munkahe-
lyek megő rzése, vagy legalább a 
munkaalkalom egy részének 
megvédése, s az a valódi érték-
teremtés is kizárólag így érhető  el, 
amelytő l nemzeti jövedelmünk felfelé 
ívelését reméljük. 

Különösen igaz lehet ez az 
egyébként a korábbi ismeretek, s a 
tarsadalmi, nemzeti jóérzés szem- 
pontjából 	elítélend ő , 	tilos 
kótyavetyélés azoknál a nagy álla-
mi vállalatoknál - Videoton, Obudai 
Hajógyár stb. -, amelyek egyikénél-
másikánál az eladósodottság szinte 
nagyobb, mint a cég teljes értéke, 
az üzembirodalom már tetemesebb 
környezeti kárt okozott, mint 
amennyi jóvátételét a vev ő  meg 
kívánná fizetni. Bizony az ilyen 
cégeknél az elkótyavetyélés fogal-
ma is értelmét vesztette. 

A kordivattal ellentétesen a 
mindenáron végrehajtandó priva-
tizációt nem avatnám a gazdasági 
cselekvés egyedül üdvözít ő  elvévé 
és gyakorlatává. Amennyiben le- 
hetséges, jó lenne az állami tulaj-

P.O. dont közelítő en értékén eladni a 
külföldi és a honi befektető knek. E 
célra pedig van gyógyír - használja 
is több-kevesebb buzgalommal a 
magántulajdonba adást fontolgató 
á llami vállalat menedzsmentje, az 
Állami Vagyonügynökség szak-
gárdája -, s ez a vállalat vagyonának 
szakért ő i felértékelése. 

Sok nyugat-európai, angol, 
amerikai tanácsadó cég tört be a 
magyar piacra, s álltak fel ilyen hi-
vatású hazai vállalkozások is azzal 

Mi értelme százezer 
dollárt keresni, ha az embernek 
nincs ideje, hogy élvezhesse?" -
tette fel magának a kérdést egy 
manhattani jogász, mielő tt úgy 
döntött, hogy otthagyja munkahelyét, 
és az ügyvédi karrier helyett inkább 
kitanulta a kecskesajtkészítés 
mesterségét - olvastuk a The Wall 
Street Journalban. 

John P. Robinson szerint, 
aki a marylandi egyetemen az ame-
rikaiak idő beosztásával foglalkozó 
kutatási programot vezeti, „a 
kilencvenes évek Amerikájában egy-
re inkább a szabadidő  válik státusz-
szimbólummá a pénz helyett". Ro-
binson nemrégiben felmérést végzett 
a Hilton cég alkalmazottai között, és 
ebb ő l az derült ki, hogy a megkér-
dezett 1010 dolgozó ötven százalé-
ka vállalná a kisebb fizetést, ha 
hetente egy nappal kevesebbet 
kellene dolgoznia. 

A Magyar Nyugdíjas 
Egyesületek 	 Országos 
Szövetségének október végi állás-
foglalása hajlik a részvétel, a par-
ticipáció, a megegyezés felé. Szük-
ségesnek tartja, hogy az országos 
szint ű  nyugdíjas szövetségek és 
fórumok képviselő i tárgyalási és 
véleményezési joggal részt ve-
hessenek a kormányzat, az egyes 
minisztériumok, parlamenti bi-
zottságok olyan elő készítő  munkái- 

A - változat 
Éves jövedelem Adókulcs 

	

(1000 	Ft) 	(%) 

	

55 	 0 

	

100 	 5 

	

200 	 25 

	

400 	 35 

Egyre több amerikai igyek-
szik minél kevesebb üzleti úton részt 
venni, illetve próbálja csökkenteni 
napi feladatait. 

Az említett kutatások mind-
azonáltal azt állítják, hogy az ameri-
kaiaknak manapság több a szabad-
idejük, mint huszonöt évvel ezelő tt, 
szabadidő nek tekintve mindazt, amit 
az emberek nem munkára, családi 
elfoglaltságokra, vagy az olyan 
személyi szükségletekre fordítanak, 
mint például a fő zés, a takarítás, 
vagy az alvás. Egy szakértő  szerint 
manapság az emberek a korábbinál 
sokkal fontosabbnak tartanak szá-
mos idő igényes tevékenységet, a 
sportolástól, a diétázástól kezdve a 
gyereknevelésig, a kultúráig vagy a 
szakmai karrierig. Mi több, számo-
san irreális követelményt állítanak fel 
maguk számára, akár a munkájukról, 
akár a lakáskörülményeik javításáról, 
akár a gyerekeiknek szervezett 
különleges programokról van szó, 

ban, amelyek a nyugdíjasokat is 
érintő  kérdésekkel foglalkoznak. En-
nek intézményes formái talán ki-
alakulóban vannak, viszont a 
kapcsolatok eddig csak egyetlen 
szervezettel, az úgynevezett nyug-
díjas kamarával jött létre. 

A nyugdíjas szövetség azt 
is szeretné elérni, hogy a társada-
lombiztosítási önkormányzatba és az 
Országos Érdekegyeztet ő  Tanácsba 
kerüljenek be a nyugdíjasok 

Mint cseppben a tenger 
Az év eleje óta 2 százalékról 

8 százalékra n ő tt Békéscsabán a 
munkanélküliek aránya, s különösen 
szembeötlő  az állástalan szellemi fog-
lalkozásúak számának növekedése: a 
2500 munkanélküli ellátásban része- 
sülő  csabai lakos közül több mint 
félezer a járadékra vagy segélyre 
szoruló szellemi dolgozó. Januárban 
száz munkanélkülinek még négy állást 
tudtak felajánlani, ma már csak két 
betöltetlen munkahely jut száz állás-
keres ő re. Az utcára került szellemi 
foglalkozásúak közül pedig a vezet ő k 
száma n ő tt számottev ő  mértékben. A 
munkáltatók kihasználják a meg-
növekedett munkaerő -kínálatot. Az 
üres állások bejelentésekor olyan 
feltételeket szabnak, amelyeknek 
szinte lehetetlen eleget tenni: kiváló, 
nagy tapasztalatú szakembereket 
kérnek, akik 40 évesnél fiatalabbak, 
helybeliek, ha nő k, ne legyen család-
juk. A megszorult embereknek egyes 
munkaadok a létminimumnak meg-
felelő  bért akarnak adni. 

ZÖLD SZÓSZÓLÓ 
Balkáni mérce alatt 

A magyar természet-
védelemnek 1992-ben mintegy 
600 millió forintra volna szüksége 
ahhoz, hogy minimálisan el tudja 
látni feladatát. Ezzel szemben a 
Pénzügyminisztérium az idei, 
csaknem 270 millióval szemben 
1992-re csupán 100 millió forintot 
akar adni természetvédelemre. 
Európában a balkáni országokat 
is beleértve, nincs még egy ál-
lam, amely ennyire kevés pénzt 
fordít a természet védelmére.  

a hivatással, hogy a vál-
lalatértékeléseket elvégezzék. Szak-
tudásuk, gyakorlatuk - különösen a 
külföldieké - kevéssé vitatható, ered-
ményességük azonban gyakran 
er ő teljes kritika tárgyává tehető . S 
ebben talán az nemkülönben sze-
repet játszik, hogy a vagyonbecs-
lést megrendel ő k nincsenek tisztá-
ban e munka sokrét ű ségével, a si-
ker összetev ő ivel, a vagyon-
értékelésben rejlő  elő nyök kihasznál-
hatóságának tudományával. 

Remélhet ő leg a vagyon-
értékelésben rejlő  medicina gyógyító 
hatása javul attól a szakkönyvtő l, 
amely novemberben jelent meg a 
magyar könyvpiacon, s a vál-
lalatértékelés fortélyaival kívánja 
megismertetni a privatizációt fontol-
gatót éppúgy, mint a befektetni 
szándékozót. G. E. Tichy, osztrák 
hites 	könyvvizsgáló 	.,Vál- 
lalatértékelés" cím ű  kézikönyvét -
amelyet a Glória Kiadó gondozásá-
ban vehet kézbe az olvasó - nagy 
haszonnal forgathatják a közgaz-
daságtudományok m ű vel ő i, az 
üzemgazdaságtan, a számvitel 
elkötelezettjei, de tanulságul szolgál-
hat e dolgozat mindazon értelmi-
ségieknek is, akik intézményük, 
múhelyük gazdasági állapotának 
felmérési módszereivel megis-
merkedni kívánnának. 

A Nyugat-Európában nagy 
sikert aratott könyv épp azt bizonyít-
ja, hogy kizárólag komplex vizsgálat 
nyomán juthatunk a vállalat olyan 
értékéhez amely reális, a vevő  által 
is elfogadható, s lehetetlenné teszi 
értékeink elkótyavetyélését. Azaz, 
ami félő  módon, a magyarországi 
vagyonértékelések több-kevesebb 
dolgozata pusztán számszaki elem-
zésre redukálja egy vállalkozás 
értékbecslését, s igy esetenként 
jóval kisebb végösszeget hoz ki, 
mint amit a piac kényszerű en elfo-
gadná - erre példa az egyik szál-
lodaláncunk eladása körüli vitaso-
rozat és kudarc -, addig a komplex 
vagyonértékelés a vállalatot mint 
összetett jogi, m ű szaki, szociológiai 
képző dményként vizsgálja, és be-
vonja elemzésében a menedzsment 
képzettségét éppúgy, mint az alkal-
mazottak korát, az uralkodó munka-
helyi légkört s így tovább. Megje-
lenik a vagyonértékelésben a kivívott 
hírnév -  a good will -, ső t az is, hogy 
a közelebbi-távolabbi jövő ben a vál-
laltból milyen, mekkora további 
hozamokkal lehet nagy vagy cseké-
lyebb biztonsággal számolni. 

Amennyiben az ilyen típusú 
vállaltértékelést széles körben 
használnánk, máris terápiát - vagy 
legalábbis a gyógymód lehető ségét 
- találnánk a nemzeti vagyon 
értékének meg ő rzéséhez. 

Fóti Péter 

Vállalatértékelés 

Jaj, a középrétegeknek! 
A személyi jövedelemadózásban megvalósítják „a reform reformját", 

sz ű kítik az adómentességek körét. A GYES és az ösztöndíj például olyan 
lesz, mint a nyugdíj, csak a többletjövedelmek adóznak, évi 100 ezer forint 
felett. 

A kormány az 1992. évi személyi jövedelemadó változásokra két új 
adótáblázatot terjeszt a Parlament elé: 

B - változat 
Eves jövedelem Adókulcs 
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100 	 0 

	

200 	 25 

	

500 	 35 

	

500-tól 	 40 

amelyeknek azután képtelenek meg-
felelni. 

Leginkább a harminc és 
negyven közötti generáció igényli a 
több szabadidő t, akiket legjobban 
leköt szakmai karrierjük kiépítése, 
miközben még gyerekeik neve-
lésével is sokat kell törő dniük. 

Legrosszabb helyzetben a 
dolgozó anyák vannak, akiknek 
jórésze egyszer ű en képtelen meg-
felelni a feszített munkatempónak, 
az állandó túlórázásnak, és egyide-
j ű leg megfelelő en ellátni gyermekeit 
is. Ez rendszerint munkahelyi súr-
lódásokhoz vezet, ami nemritkán 
azzal jár, hogy választaniuk kell: 
vagy kevesebb idő t fordítanak gye-
rekeikre, vagy otthagyják az állá-
sukat. Szemben az elő ző  évekkel 
azonban úgy t ű nik, hogy mind 
többen inkább a nyugalmat, a 
normális családi életet választják, 
még ha ez azt jelenti is, hogy a 
korábban megszokottnál szerényebb 
keretek között kell élniük. 

Participácíó - nyugdíjas szemmel 
képviselő i - méltányos arányban. 
Gyakran úgy t ű nik, mintha egyez-
tetnivaló csak a munkaadók és a 
munkavállalók között lenne. Számos 
olyan társadalmi réteg van rajtuk 
kívül még, amelynek a mozgalmi 
jelleg ű  érdekképviseleten kívül hi-
vatali érdekképviseletre is szüksége 
volna. Ilyen - gyenge érdek-
érvényesítési helyzetben lev ő  - réteg 
például az idő seken kívül a pálya-
kezd ő , családalapító fiatalok rétege, 
a sokgyermekes családok, a mun-
kanélküliség veszélyének kitettek, a 
munkanélküliek, a társadalom peri-
fériájára szorultak. Az ő  hivatali, 
kormányzati érdekképviseletüket is 
elő bb-utóbb intézményesíteni kell. 
Ennek leghatékonyabb formája a 
döntések elő készítésébe való be-
vonás, a participáció lehető ségének 
megadása. 
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