
Azokban az országokban, amelyek-
hez hasonlítani szeretnénk, évszáza-
dos a felismerés, hogy vannak hosszú 
távú kutatási feladatok, amelyek meg-
oldását sem a versenyszférára, sem 
az egyetemekre nem célszerű  bízni. 
Mivel ezekrő l a kutatásokról stratégi-
ai voltuk miatt távlatokban gondolko-
dó ország nem mondhat le, kutatóin-
tézeteket hoztak létre. ezeket hívhat-
ják nemzeti vagy királyi (kuta-
tó)intézeteknek, mint Angliában illet-
ve az Egyesült Államokban, csopor-
tosíthatók egy vagy több hálózatba, 
mint Franciaországban, Olaszország-
ban, illetve Németországban. 

Magyarországon különböző  fő ható-
ságokhoz, most már zömükben, ha-
sonlóan például Ausztriához, a tudo-
mányos akadémiához tartoznak ezek 
az intézetek. Törvény módja ki: az 
Akadémia a tudományok mű velésére 
kutatóintézeteket létesít és tart fenn. 
Ha tehát MTA-ról beszélünk, a tekin-
télyes tudós testület és az impozáns 
székház mellett gondolni kell egy in-
tézethálózatra, amely méretében egy 
nagy egyetemmel, tudományos tevé-
kenységét tekintve pedig az egyetem-
hálózattal mérhet ő  össze. 

Egyelő re! 
Mert történhetett itt rendszerváltás, 

kormányváltás, pénzügyminiszter- és 
koncepcióváltás, az akadémiai kuta-
tóhálózat ellehetetlenítése töretlenül 
folyik. 1988-ban ezért alapítottunk 
független tudósszakszervezetet. Ed-
dig sikerült elérnünk, hogy az akadé-
miai kutatóintézetek még nem jutot-
tak az ipari— vagy agrárkutatás sor-
sára, ahol intézetek sorát számolták 
fel, most azonban kritikus pontot ér-
tünk el. A kutatóintézetekben dolgo-
zók létszáma tovább nem csökkent-
hető  kutatási területek feladása nél-
kül. Átlagbérük a költségvetési ada-
tok szerint az utolsó elő tti valamennyi 
közalkalmazott és köztisztviselő  kö- 

Az nem lehet... 
zött. Most ehhez jön a bérfejlesztés-
nek álcázott újabb 10 százalékos lét-
számcsökkentés onnan, ahonnan az 
utóbbi 5 év alatt a jelenlegi létszám-
nak több mint 50 százalékát már le-
faragták. 

Mi ez? 
Tudóshoz méltatlan magatartás, ha 

valaki a tapasztalati tények évtizedes 
sorozatát figyelmen kívül hagyva el-
várásaira, reményeire hagyatkozik. 
Magyar tudósként azonban képtele-
nek vagyunk levonni az egyetlen lo-
gikus következtetést. Az nem lehet, 

hogy egy ország tudatos öncsonkí-
tással szabaduljon meg attól a tudo-
mányos potenciáltól, amelyet évszá-
zados múltjától örökölt, amelyet nem-
zetközileg elismert kutatók mű veinek, 
és amely jövő je szempontjából nél-
külözhetetlen... 

Tóth Attila 
szóvivő  

TUDOSZ 

P.S. 
Kiszámoltam: az akadémiai kutató-

intézetek egyetemekkel összemérhe-
t ő  bérfejlesztésének költségigénye 
850 millió forint. Ismerő s szám, nem-
de? 1 tocsik. Szégyellem magam, 
csak nem tudom, ki helyett. 

Támogatások 
A kutatásra, a kísérleti fejlesztésre fordítható anyagi erő források az 
utóbbi években jelentő s mértékben besz ű kültek a hazánkban vég-
bement gazdasági átalakulás során. Tavaly a Központi M ű szaki Fej-
lesztési Alapnak (KMüFA) juttatott állami támogatás, 1988-hoz vi-
szonyítva és folyóáron számolva, a negyedére esett vissza. Ezt ,Nyíri 
Lajos, az Országos Mű szaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) ügyveze-
tő  elnöke hangoztatta a szervezet október 30-án, Budapesten tar-
tott sajtótájékoztatóján. 

A tavalyi év mérlegének ismertetése során Nyíri Lajos a továbbiakban 
arról szólt, hogy a KMüFA-ra az elmúlt évben a központi költségvetés 
nem tervezett hozzájárulást. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 
azonban a Gazdaságfejlesztési Alapból mintegy 2 milliárd forintot utalt 
át az OMFB—nek erre a célra. Ennek köszönhető en az állami támoga-
tást, együttes összege az egyes tárcáknál lévő  pénzekbő l és az úgyne-
vezett visszatérítésekbő l végül is elérte a 3,5 milliárd forintot. Az OMFB 
saját forrásaiból további 6 milliárd forintot tudott erre a célra fordítani. 
Igy a nemzetgazdaság mű szaki színvonalának emelését, a m ű szaki 
fejlesztés felgyorsítását, valamint a tudományos és mű szaki eredmé-
nyek elterjesztésének támogatását mintegy 9,5 milliárd forinttal segítet-
te tavaly az OMFB. 

A pénzösszeg több mint felét már a korábbi években beadott pályázatok 
finanszírozása kötötte le. Az új pályázatokra felhasználható összeg vala-
mivel több mint 4 milliárd forint volt. Ennek felét a termelő  szervezetek 
kapták, de jelentő s anyagi segítséghez jutottak a felső oktatási kutatóhe-
lyek, a költségvetési K+F intézetek, valamint egyéb szervezetek is. 

Honoráriumok társadalombiztosítási járuléka 

Petíció a halasztás érdekében 
DR. MEDGYESSY PÉTER 
MINISZTER ÚRNAK 
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 

Tisztelt Miniszter Úr! 
A tudományos, kulturális és mű vé-

szeti intézmények vezető i, a magyar 
szellemi, kulturális és mű vészeti élet 
munkaadóinak és munkavállalóinak 
érdekképviseletei tisztelettel kérik a 
Miniszter Urat, kezdeményezze, hogy 
a kormány vizsgálja felül a jövő  évre 
tervezett — a szerz ő i jogvédelem 
alapján kifizetett szerző i, alkotói és 
elő adói díjakra vonatkozó — társa-
dalombiztosítási járulékalap szélesí-
tésével kapcsolatos elő terjesztését. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a 
szellemi, kulturális és mű vészeti élet 
szervezeteinek képviselő i akkor, ami-
kor ebben a levélben adnak hangot 
véleményüknek, nem első sorban sa-
ját érdekeik miatt emelik fel szavu-
kat, hanem azért, mert ezzel a terve-
zett intézkedéssel a szellemi, tudo-
mányos és kulturális élet alapvető  
m ű ködését, így az ország felemelke-
déséhez nélkülözhetetlen alkotások 
létrejöttét, a kultúraközvetítést látják 
veszélyeztetve. 

Fontosnak tartjuk megemlíteni, 
hogy a szellemi, kulturális és mű vé- 

szeti élet szereplő i munkavállalóként 
vagy kényszervállalkozóként ,ma is 
fizetnek társadalombiztosítási járulé-
kot, miközben nem részesülnek tel-
jes kör ű  ellátásban, így esetükben 
nem helytálló az az érvelés, amely 
szerint a tervezett intézkedés a köz-
teherviselés elvének sérelmét hivatott 
orvosolni. 

Az aláírók meg vannak gy ő ző dve 
arról: a tervezett intézkedés nem al-
kalmas arra, hogy egyensúlyba hoz-
za a társadalombiztosítás áttekinthe-
tetlen költségvetési helyzetét. Félő  vi-
szont, hogy ellehetetleníti a szellemi 
élet intézményeinek, szervezeteinek, 
alkotóinak és elő adóinak további te-
vékenységét. 

Az aláíró szervezetek a tervezett 
intézkedést nem tartják megfelelő en 
elő készítettnek, és hatásait illető en 
rendkívül károsnak ítélik meg. Ezért 
kérik a Miniszter Urat, hogy az erre 
vonatkozó szabályozás bevezetését 
szíveskedjék elhalasztani, a jelen elő -
terjesztést visszavonatni a kor-
mánnyal azért, hogy egy év alatt 
közös munkával ki lehessen dolgoz-
ni egy hosszú távon is kedvező  hatá-
sú megoldást. 

Az aláírók ezúton is ismételten ki-
jelentik, hogy készséggel vesznek 

részt a szellemi élet, a kultúra, a tu-
domány és a m ű vészet területeinek 
sajátosságai alapján kialakítandó 
adó— és társadalombiztosítási rend-
szer átgondolt létrehozásában. 
Budapest 1996. október 29. • 
Tisztelettel. 

Dr. Keviczky László 
a Magyar Tudományos Akadémia 

f ő titkára 
Kereszty András 

a Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének elnöke 
Dr. Frenyó V. László 

a Magyar Rektori Konferencia 
elnöke 

Pomogáts Béla 
az Írószövetség elnöke 

Dr. Tóth Mihály 
a Fő iskolai Fő igazgatói 

Konferencia elnöke 
Török Imre 

a KIÉT munkáltatói oldal soros elnöke 
Szabados Árpád 

a Mű vészeti Egyetemek 
Rektori Székének elnöke 

Victor Máté 
. a Magyar Zenei Tanács elnöke 

Gyimesi László 
Mű vészeti Szakszervezetek 

Szövetségének elnöke 
Vadász János 

a Közgy ű jteményi és Közm ű velő dési 
Dolgozók Szakszervezetének elnöke 

, Dr. Vígh László 
az Értelmiségi Szakszervezeti 

Tömörülés elnöke 
Dr. Kuti László 

a Tudományos és Innovációs 
Dolgozók Szakszervezetének elnöke 

Illés József 
az Orvosegyetemek Szakszervezeti 

Szövetségének elnöke 
Mezey Katalin 

az Írók Szakszervezetének elnöke 
Dr. Kis Papp László 

a Felső oktatasi Dolgozók 
Szakszervezetének elnöke 

Kádár János Miklós 
az Alkotóm ű vészek Országos 

Szövetségének elnöke 

A honoráriumok sem képezhetnek kivételt 
Pénzügyminiszteri nem 

A társadalombiztosítási rendszer reformjának semlegesnek kell ma-
radnia, következésképpen a járulékalap szélesítése alól a honoráriumok 
sem képezhetnek kivételt — szögezte le Medgyessy Péter pénzügymi-
niszter a tudományos, kulturális és mű vészeti érdekképviseletek veze-
tő ivel folytatott megbeszélés után. Az átmeneti helyzet enyhítésére azon-
ban a miniszter azt javasolta, hogy a költségvetésben e célra elő irány-
zott, összesen 6 milliárd forintos kompenzációs keretbő l az eredeti 2,5 
milliárd forint helyett 4-4,5 milliárd forintot különítsenek el az érintett 
munkavállalói kör számára. 
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SZÓSZÓLÓ 
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

TUDOSZ jótékonysági opera- és dalestje 
az MTA Zenetudományi Intézet támogatásával, 

Ónody Ákos közrem ű ködésével 

a PRO VITA ALAPÍTVÁNY javára, 
az árva gyermekekért 

1996. november 15-én 18 órakor 

az MTA Zenetudományi Intézete Kodály termében 
(Budapest I. Táncsics Mihály u. 7.) 

M ű soron Bizet, Erkel, Gounod, Mozart, Verdi, Schumann, 
Kálmán, Lehár m ű vei, valamint olasz dalok. 

Közrem ű ködik: 
ASZÓDI MÁRIA operaénekes 
ÓNODY ÁKOS operaénekes 
RÉVÉSZ RITA operaénekes 

Zongorát? közrem ű ködik: 
BÁRKÁNYI ÉVA zongoramű vész 

Jegyek a TUDOSZ-irodában igényelhető k, 
illetve a helyszínen kaphatók. 

A támogatás alpítványi befizetésnek minő sül. 

NOBEL—DíJASOK 

Az alapkutatás elsorvadásáról 
A Reuters hírügynökség október 18-án adott hírt öt új amerikai 
Nobel—díjas tudós washingtoni sajtótájékoztatásáról, amelyet az 
Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapítványa (National 
Science Foundation, NSF) szervezett. Az újonnan kitüntetett tudó-
sok igen sötét képet festettek az amerikai alapkutatások helyzeté-
rő l és annak leépülési folyamatáról, amely szerintük komoly ve-
szélybe sodorhatja az emberiség fejlő dését a túlzsúfolt XXI. szá-
zadban. 

Richard Smalley, a Rice Egyetem, Houston professzora, a kémiai Nobel—
díj egyik nyertese szerint "a folyamat e pillanatban már a bomlás állapotá-
ban van". Az alapkutatás "rosszindulatúan rövidlátó" aláásásnak visszaha-
tásai azonban néhány évig még nem lesznek szembeötlő ek — jelentette ki 
a sajtókonferencián. 

Ahogy a Föld lakossága növekszik, létfontosságú lesz a minél gyorsabb 
fejlő dés a technológia, a megújuló energiaforrások kihasználása, a nyers-
anyagok elő állítása és a mező gazdasági termelés területén. Ennek az elő -
relépésnek az alapjait azonban egyedül a tudományos alapkutatások te-
remthetik meg — mondták egybehangzóan a Nobel—díjasok. 

Az American Association for the Advencement of Science (AAAS) elem-
zése szerint a polgári célokat szolgáló kutatás—fejlesztés támogatása 2003-
ra nominálértékben 23 százalékkal fog csökkeni. 

A Nobel—díjasok arra is felhívták a figyelmet, hogy a csúcstechnológia 
olyan alkalmazásai, mint a számítógépek, lézerek és félvezető k, amelyeket 
a modern ember élete magától értető dő  és természetes részének tekint, 
egy-két generációval ezelő tt éppen az alapkutatásoknak köszönhető  felfe-
dezések nyomán fejlő dhettek ki. 

Ahogy mondani szokás, senki sem próféta a saját hazájában, ezért a 
Nobel—díjasok aggodalmas vészjelzése esetleg nem kelti fel a kongresszus 
figyelmét. A mi országunk parlamenti képviselő inek azonban — pártállástól 
függetlenül— talán nem ártana elgondolkozni azon, amit az igen tisztes 
sikerdíjjal jutalmazott kiemelkedő  (és külföldi) tudósok mondanak! 

bgy 

Az intézetek m ű ködő képessége 

TU DOSZ-sajtótájékoztató 
Az 1997. évi költségvetési tervezet nem biztosítja a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia intézeteinél dolgozóknak a kormány által a közalkalma-
zotti szférának ígért átlag 17 százalékos béremeléshez szükséges össze-
get— erre hívta fel az újságírók figyelmét október 17-én az MTA kuta-
tóintézeteinek igazgatóival tartott konzultációt követő en a TUDOSZ. 

Kuti László, a TUDOSZ elnöke elmondta: a tervezet szerint 170 millió 
forint plusz keret jutna az MTA-intézetek 1997. évi béremelésére, s ez az 
összeg 5 százalékos béremelésre ad lehető séget. A 17 százalékos bérnö-
veléshez még 663 millió forint kellene. Hozzátette: a Pénzügyminisztérium 
tíz százalékos létszámcsökkentést javasol, de az ebbő l származó megtaka-
rítás sem fedezné a hiányt. 

Balázs Lajos, az MTA Csillagászati Intézetének tudományos igazgatóhe-
lyettese elmondta: miután megtörtént az intézetek átvilágítása, két lehető sé-
get prognosztizáltak: ha az intézményekre fordítandó összeg nominális szin-
ten 20 százalékkal csökken, az intézetek 2-3 év alatt tönkremennek. 
Amennyiben nominális szinten marad a támogatás, az összeomlás 3-4 év 
múlva következik be 
Tehát jelentő s támo-
gatás hiányában né-
hány év múlva a ma-
gyar kutatóhálózat 
m ű köd ő képtelenné 
válik. 

A TUDOSZ reméli, 
hogy módosulhat az 
jelenlegi tervezet a 
következő  tárgyaláso-
kon: a KIÉT-ben, az 
Érdekegyeztető  Ta-
nács ülésén. Kapcso-
latban vannak a 
Pénzügyminisztérium-
mal, és kérték az 
Akadémiai Érdek-
egyeztet ő  Tanács 
összehívását is. 
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Boros László: szociológus, politológus. Szombathelyen, 
1950-ben született. T.: ELTE, JTK, 1969-74. E.: 1974-79 az 
MTA Szociológiai Kut.int. szerv.szociológiai oszt. tud. 
ösztöndijas gyakornoka, tud. segédmunkatársa, 1978-83 az 
ELTE JTK áll.- és jogelmélet tanszék tanársegéde, adjunktu-
sa. 1983-87 a Társ.tud. Int. Ifj.kut. Csop. munkatársa, a pol. 
szocializációt, az értékorientációt, az újratermelési folyamatok 
generációs metszeteit kut., 1987-89 a Pol. Fő isk. szociológia, 
majd pol.elmélet tanszéke adjunktusa, 1989— az ELTE jog-
szociológia tanszék docense, szociológiát, politológiát, jog-
szociológiát oktat, kut., 1994— tszv., 1995-.- a JTK nközi és 
tud. dékánh. 1994-ig a Rekontra Kut., Képzési, Szervezési és 
Tan.adó Szövetkezet ügyvez. eln. A szociológia tud. kand. 
[1996 áprilisától kormány-fő tanácsadó, a Tudománypolitikai 
Kollégium titkára.] 

- Szószóló (Sz.): A kormány az 
1082/1994. számú határozatával 
hozta létre a Tudománypolitikai 
Kollégiumot. A politikai és jogi dön-
téshozatali rendszerben hol lehet 
ennek a pontos helyét kijelölni? 

- Boros László (B. L.): A tudo-
mánypolitikai kollégium a kormány 
tanácsadó testülete, ez a státusza. 
Azzal, hogy a miniszterelnök a kollé-
gium elnöke, ezzel egyben a minisz-
terelnöknek is tanácsadó-testülete. A 
kollégium állásfoglalásokat hoz. Az 
ilyen döntés a jogi szabályozásban 
nem rögzült. Tehát az, hogy „norma-
tereit" tekintve a Tudománypolitikai 
Kollégium állásfoglalása valójában hol 
is helyezkedik el a magyar normatív 
rendszerben, ez jogilag nem megra-
gadható, ennek tényleg csak szocio-
lógiai összefüggései vannak. Azáltal 
ugyanis, hogy a miniszterelnök is 
részt vesz ebben a sajátos döntés- 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

Az intézeti igazgatók 
szerint 
TUDOSZ-elnökség október 17-re 
tanácskozásra hívta meg az MTA 
kutatóintézeteinek vezető it. A szak-
szervezet tájékoztatót adott a kor-
mány által a központi költségveté-
si intézményeknek biztosított 1 
milliárd forintos keret tárcák közötti 
felosztásának elveirő l, a következő  
évben bevezetésre kerül ő  új 
besorolásirendszer- és illetmény-
táblázat-tervezetrő l. (Mindezeket a 
TUDOSZ-titkároknak is természete-
sen rendelkezésre bocsátottuk leg-
utóbbi megbeszélésünkön.) Leg-
fontosabb megbeszélnivalónk az 
MTA költségvetési terve volt. A 
tervezett létszámleépítés ellen a 
TUDOSZ kötelességének tartja, 
hogy tiltakozzon. A megbeszélésen 
29 intézet vezet ő i vettek részt, at-
tól függetlenül, hogy m ű ködik-e 
náluk TUDOSZ vagy sem. Az aláb-
biakban a hozzászólásokból 
felevenítünk néhányat: 

„...- A média mindig 19,5 százalé-
kos ez évi béremelésrő l beszél, pe-
dig ennél lényegesen kevesebb a 
valóság. A szakszervezetek is töre-
kedjenek arra, hogy pontosabb in-
formációk jelenjenek meg. 

- Az intézetekben 'komoly gondot 
jelent, ha valaki nyelvvizsgát tesz le, 
vagy ha tudományos fokozatot sze-
rez, mert az ezzel járó pótlékokat nem 
biztosítja a költségvetés. Az intézeti 
költségvetésbő l a mű ködési költség 
tetemes része hiányzik. 

- Méltánytalan, hogy az akadémi-
kussá való választással együttjáró 
alapbéremelést az intézetnek kell ki-
gazdálkodnia. 

- Az MTA vezető i 14 százalékos 
létszámcsökkentésrő l tájékoztatták az 
intézetvezető ket. 

- A tudományos fokozat elérésével 
járó pótlékokat a költségvetésnek kell 
biztosítania, mert másként az intéze-
tek forráshiány miatt ellenérdekeltek 
a minő sítések megszerzésében.  

hozatalban, a dolog szociológiai ere-
je mérhetetlenül megnő . Az pedig, 
hogy a szakminiszter és a pénzügy-
minisztérium közigazgatási államtitká-
ra szintén részese a döntések kiala-
kításának, az ott elfogadott állásfog-
lalások kormányzati realizálását majd-
nem teljes mértékben valószínű síti. 
Ez együttesen már olyan döntési és 
érdekérvényesítési erő , amelyet már 
nem nagyon lehet „legy ű rni" a késő b-
biek során. 

A Tudománypolitikai Kollégiumnak 
a Tudománypolitikai Bizottság volt az 
elő dje, amely mű velő dési miniszteri 
irányítás alatt állt. Ez egy sokkal na-
gyobb létszámú grémium volt, hiszen 
az egész kormányzati szférát átfog-
ta, de nem miniszteri szinten, hanem 
minden minisztérium csak tagokat 
delegált bele. Nagyon fontos, hogy 
akkor létezett a tudománypolitikai 
alap, amely egy olyan pénzösszeg 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

- 1991 óta a dologi kiadás nomi-
nálértéke nem változott. 

- Amputációt át lehet élni, konszo-
lidációt nem. Az épületek lerobban-
tak, a mű szerezettség rossz. 

- Az intézeteket érintő  elvonások a 
társadalom értékítéletét tükrözik. En-
nek megváltoztatására kell törekedni. 

Be kell látni, hogy az akadémiai 
intézethálózat átalakításra szorul. Az 
alapján, hogy az országnak milyen 
jellegű  kutatásra van szüksége, meg 
kell tervezni az átalakítást, és 3-4 év 
alatt kell végrehajtani. Ennek a terve-
zésnek az elkészítésére az Akadémia 
létrehozott egy kilenctagú bizottságot, 
amely megkezdte munkáját ..." 

Finn vendégek 
az ÉSZT-nél 

Finn szakszervezeti delegációt lá-
tott vendégül az ÉSZT elnöksége. 
Megismerhettük országuk szakszer-
vezeti mozgalmának felépítését. A 
munkavállalók végzettség szerint 
szervez ő dnek szakszervezetekbe, 
amelyek három, egymással együttmű -
ködő  szövetséget alkotnak. Az orszá-
gos szervezettség 85 százalék, az 
AKAVA területén 90 százalék. Szer-
vezetükben nagy múltú, 100 éves 
szakszervezetek vannak, külön szer-
vező dnek a tanszékvezető k, a kuta-
tók, a katonatisztek, de a papok szak-
szervezete is ide tartozik. Legfonto-
sabb feladatuk a 16 százalékos mun-
kanélküliség csökkentése. A Kormá-
nyukkal kötött jövedelempolitikai meg-
állapodás azt ígéri, hogy két év alatt 
7-8 százalék reálbérnövekedésre 
számíthatnak. Másik fontos feladatuk 
az EU-tagság elő készítése volt. Szo-
ros kapcsolatot tartanak fenn sz észa-
ki országok hasonló területen mű kö-
dő  érdekvédelmi szervezeteivel. A ta-
pasztalataik megismertetésére, egy-
más szakszervezeti munkájának meg- 
ismerésére február első  hetében, 	kö- 
zös konferenciát szervez az ESZT és 
az AKAVA. 

volt, amely felett a tudománypolitikai 
bizottság rendelkezett. Ma nincs tu-
dománypolitikai alap, nincs tudomány-
politikai bizottság és nincs hivatali 
apparátus sem. Van Tudománypoliti-
kai Kollégium, amely lényegesen 
emeltebb szintű  testület. Ez sokkal 
szű kebb, ezért ebbő l következ ő en 
döntésképesebb szervezet. Itt nem 
delegáltak vannak, hanem maguk az 
érintett szervezetek vezető i vannak 
jelen, és ez igaz az akadémia elnö-
kére, és az összes többi tagra is. Vi-
szont nem dönt a testület — miután 
nincs tudománypoltitikai alap — köz-
vetlen pénzfelosztásról. Ez a testület 
elveket határoz meg, illetve állást 
foglal leendő  kormányzati döntések-
r ő l vagy a tagok elkövetkezend ő  idő -
ben elvégzendő  feladatairól. Ez vo-
natkozhat az akadémiára, az OMFB-
re vagy a rektori konferenciára. Ha 
tehát itt születik egy állásfoglalás, 
akkor a tagok — miután részt vettek 
a döntésben, és ezt elfogadták —
közvetve egy olyan kötelezettséget 
vállalnak, hogy végrehajtják és az ál-
taluk irányított szervezettel végrehaj-
tatják ezeket. És miután ezek között 
a döntéshozók között az egyik a mi-
niszterelnök, ez a kormányzati állás-
pontot is jelenti. 

- Sz.: Vajon a korszak értelmiség-
ellenes, vagy pedig — ahogyan 
gyakran elhangzik — a kormányzat? 

- B. L.: Hát ez egy nagyon érdekes 
dolog. Aki ismeri a világ politológiai 
irodalmát, az tudja, hogy ez a szem-
beállítás és ez a konfliktus nagyon is 
ő si, és a fejlett országok demokráci-
áiban is állandóan elő kerül. Az első  
számú konfliktus ugyanis a politika 
természete és a tudomány természe-
te között van. Ahogyan Max Webernél 
a politika mint hivatás, az igazgatás 

Nő tt a nyugdíjkorhatár 
Az országgy ű lés új törvényt alko-

tott az öregségi nyugdíjkorhatár eme-
lésérő l (1996. évi LIX. törvény, Ma-
gyar Közlöny 56 (3524)), amellyel 
módosította a Társadalombiztosítás-
ról szóló 1975. évi II. törvényt. 

Az öregségi nyugdíjkorhatár 62 év, 
az átmenet pedig az alábbiak szerint 
alakul: férfiaknál az 1938. január el-
seje elő tt születetteknél 60, az 1938-
ban születetteknél 61 betöltött év. A 
nő k esetében, aki 
1940. január 1 elő tt született, az 55. 
1940-ben született, az 56. 
1941 vagy 42-ben született az 57. 
(választható) 
1943-ban született, az 58. 
1944-ben született, az 59. 
1945-ben született, az 60. 
1946-ban született, a 61. életév be-
töltésével válik öregségi nyugdíjra 
jogosulttá. 

Az 1993. július 1 után nyugdíjkort 
elérteknél a teljes nyugdíjhoz leg-
alább 20 év szolgálati idő  szükséges, 
az 1997. január 1-jével életbe lépő  
törvény szerint. 

Ugyanez a törvény módosította a 
Munka törvénykönyvének és a Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vénynek a végkielégítésre vonatkozó 
egyes részeit. 

A vállalkozói szférában (Mt.) három 
havi átlagkeresetével nő  a végkielé-
gítése a munkavállalónak, ha mun-
kaviszonya a nyugdíjkorhatár eléré-
se elő tt 5 évvel sz ű nik meg. A közal-
kalmazott esetében négy havi átlag-
keresettel nő  a végkielégítés 1977. 
január 1. után. 

Nem jár végkielégítés a munkavál-
lalónak akkor, ha a munkaviszony 
megsz ű nésének napján (a felmenté-
si idő  lejártával) öregségi, korenged-
ményes vagy rokkantsági nyugdíjat 
állapítottak meg számára. 

Heller Farkas 
Nyugdíjpénztár 

Már több mint 13.000 tagja van a 
közalkalmazottak és köztisztvisel ő k 
Heller Farkas Nyugdíjpénztárának. A  

mint hivatás és a tudomány mint hi-
vatás megkülönböztetett, ez máig is 
igaz. Tehát szerintem a politika soha 
nem lesz teljes egészében konform 
az elit — tehát a tudományos — ér-
telmiséggel. Általában értelmiségelle-
nesnek pedig semmit nem érdemes 
nyilvánítani, mert az értelmiség ma, 
a magyar társadalomban olyan hihe-
tetlenül tagolt, hogy egészen biztos, 
hogy mindig vannak olyan értelmisé-
gi csoportok, amelyek a legmeghök-
kentő bb politikai döntéseknek is ked-
vezményezettjei lesznek. Tehát én 
úgy gondolom, hogy a kérdés akkor 
racionális, hogyha azt mondom, hogy 
a túlnyomórészt a tudomány körül 
mozgó vagy a gyakorlatban kiemel-
ked ő  eredményeket felmutató elit ér-
telmiség és a politika között húzód-
hatnak frontok, és ebbő l konfrontáció 
keletkezhet. Ebben a tekintetben ma, 
Magyarországon kétségtelenül kiéle-
ző dött a helyzet. 

Most azért az egyik nagyon fontos 
ok óhatatlanul a restrikció, és ilyen 
értelemben nemcsak az értelmiség 
érzi úgy, hogy a politika értelmiség-
ellenes. Az ipari munkásság úgy érzi, 
hogy munkásellenes jelen pillanatban 
a politika, és ha valaki elmegy egy 
faluba, akkor a magyar parasztság, a 
magyar mez ő gazdaságból élő  embe-
rek jelent ő s része is úgy érzi, hogy 
ez a politika, ami jelen pillanatban 
mű ködik, mező gazdaság-ellenes. En-
nek, természetesen, alapvető en a 
nemzetközi elvárásoknak megfelelni 
próbáló magyar gazdaságpolitika az 
első számú gyökere. Az, hogy a poli-
tikusi elit és az értelmiségi elit között 
koncepcionális eltérések vannak a 
társadalom irányításának prioritásait 
illető leg, az szintén tény Magyaror-
szágon. Ez azonban egy meglehető - 

tagok befizetéseinek 95 százalékát a 
Creditanstalt Értékpapír Rt. állampa-
pírokba fekteti, az elmúlt évben a „be-
fektetések abszolút hozama átlagos 
t ő kére vetítve 18,73 százalék vagyon-
növekedést jelent, ami éves szinten 
34,53 százalékos hozamnak felel 
meg" — olvasható a nyugdíjpénztár 
beszámolójában. 

A költségvetés külön keretet bizto-
sított a pénztártagok támogatására, 
ebb ő l most a november 15-i taglét-
számnak megfelelő en támogatást igé-
nyelhetnek ismét a munkáltatók: ez 
az összeg is a pénztártagok egyéni 
számlájára kerül. Örvendetesen nő  a 
kutatóintézetek száma, amelyek igé-
nyelhetnek ebb ő l a költségvetési 
másfél milliárdos keretbő l. 

TUDOSZ-titkárok 
Balatonvilágoson 

A FES (Friedrich Ebert Alapítvány) 
támogatásával ismét lehet ő ségünk 
volt arra, hogy két napon keresztül a 
Balaton mellett összejöjjünk, és meg-
beszéljük tennivalóinkat. Az idő  ugyan 
mostoha volt hozzánk, és a Balaton 
egyfolytában háborgott, de a forró tea 
segítségével hasznosan tudtuk az 
id ő nket eltölteni. Vendégünk volt 
Náray-Szabó Gábor, az MTA fő tit-
kárhelyettese, akivel kellemes hangu-
latú beszélgetés alakult ki a szakszer-
vezetek szerepér ő l, feladatairól. Ter-
mészetesen a kutatóintézetek jövő jé-
rő l való eszmecsere sem maradha-
tott el. Az első  nap programján volt 
egy kommunikációval foglalkozó elő -
adás, és egy ahhoz kapcsolódó szi-
tuációs játék is, amit egykori kollega-
nő nk, Vajda Zsuzsa tartótt. Az esték 
és a szombati nap a kutatóintézeti 
körülmények megbeszélésével, ten-
nivalóink áttekintésével, lehető sége-
ink felmérésével telt. 

A TUDOSZ telefon- 
és faxszáma: 138-4287 

sen általános konfliktus a parla-
mentális demokráciákban, és itt na-
gyon erő sen státuszhoz kötött visel-
kedésformákkal találkozhatunk. 
Ugyanis ha valaki „lovat vált", és a 
tudományos elitb ő l a politikai elitbe 
kerül, akkor általában ellentétbe ke-
rül saját, eredeti közegével. Tehát én 
ez-t a problémát ezen az általános 
szinten csak így tudom megközelíte-
ni. Nyilvánvalo, hogy azok az értel-
miségi csoportok, amelyek számára 
a jelenlegi politika egyértelmű en tér-
vesztéssel, a térvesztésen belül ál-
lás, presztízs és pénzügyi vesztesé-
gekkel jár együtt, azok számára a 
konfontráció élesebb. 

- Sz.: Érezhet ő -e valamilyen mó-
don a kormány tudománypolitiká-
jában a kormány koaliciós jellege? 

- B. L.: Én úgy gondolom, hogy a 
két kormánypártnak, mint pártnak, a 
tudománnyal kapcsolatos koncepció-
jában van különbség. De miután ilyen 
típusú közvetlen reprezentáció a 
Tudománypoltitikai Kollégiumban 
nincs, igy a koalíciós kormány mö-
götti politikai érdekösszefüggések 
funkcionalitásban jelennek meg a 
kollégium mű ködésében, a miniszter-
elnök az egyik koalícióS pártot, a 
mű velő dési miniszter pedig a másik 
koalíciós pártot képviseli. De az ed-
dig általam tapasztalt praktikus mű -
ködési folyamatban és különösen 
a kollégium mint testület mű ködésé-
ben ezt nem éreztem. Természete-
sen a mindennapok gyakorlatában 
megjelennek a saját apparátok. Eb-
ben a tekintetben tehát nem annyira 
a kollégium mű ködésében, inkább a 
kollégium által figyelemmel kísért 
vagy korábbi állásfoglalásaik által 
érintett napi döntésekben jelentkez-
hetnek különbségek. 

- Sz.: A kollégium saját maga által 
meghatározott munkaterv szerint 
ülésezik. Hogyan sikerült ennek a 
rendjét kialakítani?. 

- B. L.: Az elvi koncepció, amit én 
szájhagyomány útján örököltem, az 
az, hogy jó lenne egy nagyjából két 
havonkenti ülésezést elérni. Ezt azon-
ban én most már így közel hat hónap 
távlatából úgy látom, hogy tisztán 
nem lehet megvalósítani. Egyrészt a 
kormányzati munka természete, más-
részt a tudományos szféra idő tagolt-
ságának a 'természete, például az 
akadémiai év, nem nagyon teszik le-
hető vé az abszolút rendszeres moz-
gásokat. Tehát ilyen értelemben 
nagyjából az az elv, hogy körülbelül 
a két havonkénti ülésezés az kijöj-
jön egy évben, de ezen belül bizo-
nyos eltolódásokkal. Most, amióta én 
vagyok a titkár — április közepe volt, 
amikor beléptem —, egy ülést má-
jusban és egy ülést júniusban szer-
veztem. Tehát a júniusi ülés után 
most ez a novemberi lesz a követke-
ző , amit én csinálok, és a novemberi 
ülésen eld ő l, hogy mikor lesz a 
következő . Lehet, hogy decemberben. 
Tehát végső  soron az lesz a helyzet, 
hogy áprilistól az év végéig összes-
ségében a 8 hónap alatt meg lesz a 
4 ülés, de úgy, hogy kétszer egymás 
után és közben kimaradt 5 hónap. 

- Sz.: Fogyatkozó türelemmel vár-
ják a tudományos dolgozók a kor-
mány tudománypolitikai irányelve-
it. Hol tartanak jelenleg ezek a mun-
kálatok? 

- B. L.: Jelen pillanatban a munka 
gondolati részét tekintve az utolsó 
fázisban vannak, tehát több változat 
létezett már, és több változatot meg 
is tárgyalt már a testület. Az első  
változatot akadémiai berkekben fogal-
mazták, a másodikat azt az OTKA 
elnökeként Andorka Rudolf hozta a 
testület elé (ez volt a júniusi ülésen). 
A mostani munkálatoknak Glatz Fe-
renc a felelő se, de a kollégium úgy 
foglalt állást, hogy kollektív munká-
ban szülessen meg a végleges válto-
zat. Itt az eredetileg elhatározott idő -
pontokhoz képest késésben vagyunk, 
mert a kollektív munka alapját képe-
ző  anyag sem került még végleges 
állapotba. Ennek valószín ű leg egy tö-
mör, a struktúrát tükröző , tartalmilag 
pedig az alaptéziseket közvetítő  vál-
tozata kerül a november 13-án tar-
tandó Tudománypolitikai Kollégium 
elé. Itt egyébként a vitaanyag kiegé-
szül az OMFB által elkészített inno-
vációs koncepcióval, tehát a kutatás-
fejlesztési stratégiából a fejlesztési 
résszel, valamint azzal a programmal 
is, amelynek a pénzügyi feltételeit a 
kormány az akadémiával való meg-
állapodás alapján elfogadta. 

Az irányelveknek értelemszer ű en 
két id ő beli dimenziója létezik. Az 
egyik aktuális, rövidtávú, tehát be 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Kétpólusú rendszerré alakult a magyar tudomány 

A tudományos érdekegyeztetés csírája 
A Szószólónak nyilatkozott Boros László kormány-f ő tanácsadó, a Tudománypolitikai Kollégium titkára 
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Haditudósítás 
Kuti László négy esztendeje vesz részt az —
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képvise-
letében — az Erdekegyeztető  Tanács (ÉT) mun-
kájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rend-
szeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés 
„harcmezejérő l". 

Kedves olvasóim, az érdekegyeztetés kerekei las-
sabban ő rölnek, mint ahogy feltételeztem, ugyanis 
hiába szakadt nyakunkba a költségvetés és a vele 
kapcsolatos témak sorozata, plenáris ülés az Erdek-
egyeztető  Tanácsban (ET) csak egy volt a múltkori 
jelentkezésem óta. S ez is meglehetósen furcsán ala-
kult. A tárgyalásokat több kerdés megvitatására a 
kormány kezdeményezte. Nekünk, mármint a munka-
vállalói oldalnak nem is volt különösebb kifogásunk, 
annak ellenére, hogy a felkészülésre meglehető sen 
rövid idő  állt volna a rendelkezésünkre, ugyanis nem 
egy új, hanem már korábban első  menetben tárgyalt 
témákról volt szó. Kiderült viszont, hogy a másik szo-
ciális partnernek, a munkáltatói oldalnak nem felel meg 
az ajánlat, s így végül is csak a társadalombiztosítás-
sal kapcsolatos kérdéscsoport (összefoglaló címmel: 
Konzultáció a társadalombiztosítással kapcsolatos tör-
vényjavaslatok hatásáról a munkavállalok és a mun-
káltatók jövedelem pozíciójára, valamint a Munka-
er ő piaci Alapra), továbbá a Magyar Nemzeti Bank 
pénzügypolitikájáról szóló szóbeli tájékoztató került na-
pirendre. 

Az október 25-i ülés, ahol a kormányoldal új titkára 
debütált a levezető  elnöki szerepben, rövid 20 perces 
késéssel kezdő dött, ugyanis a mi oldalunk kora reg-
gel még egy utolsó egyeztetést tartott, s ez némiképp 
elhúzódott, ezért a reggelit pótló süteményt is csak 
kapkodva voltunk kénytelenek megenni. A tárgyalás 
elő tti kora reggel egyébként azért jöttünk össze, mert 
elő ző  nap a megszokott délután helyett délelő tt tartot-
tuk oldalegyeztetésünket, s ez egyid ő be esett az ET 
Szociális Bizottsága ülésével. Ahol viszont az ET té-
máit, a tb-vel kapcsolatos témákat tárgyalták, mintegy 
elő készítve a másnapi ülést. Igy joggal feltételezhet-
tük, hogy ott esetleg olyan eredmény születik, ami 
formálhatja álláspontunkat. Reggelre azonban kide-
rült: nem született, de akkorra már összejöttünk ... 

A plenáris ülés visszatért a régi, megszokott kerék-
vágásába, ismét napirend elő tti felszólalások voltak, 
olyannyira, hogy majd egy órát elvettek a napból, az 
elő zetes elképzelések szerinti, meglehető sen feszített 
program ellenére. A Nemzeti. Bank elnöke ugyanis 13 
órára volt bejelentve, hogy 15 óráig elő adhassa mon-
danivalóját, és mi azt még meg is vitathassuk. 

Elő ször a munkáltatók oldalelnöke szólt: kifejtve, 
hogy az elő zetes tervek szerint szeptemberben kellett 
volna tárgyalnunk az államháztartási reform koncepci-
óról, de az még nem került elénk. Vajon mikor fog? —
kérdezte. 

A kormány nevében a Pénzügyminisztérium közigaz-
gatási államtitkára válaszolt. Szerinte az államháztar-
tási reform elindult, hiszen van új köz- és felső oktatá-
si törvény, és a tb reformjának egyes kérdései is az 
„asztalon vannak". A kérdés föltevő je nem fogadta el 
az államtitkári választ. Ot erő sítette a munkavállalói 
oldal képviselő je is, aki kifejtette: kérdéses, hogy az 
államháztartás megváltoztatásának milyen hatásai 
vannak, s hogy a reform részeként meg kell határozni 
a reform irányát és lehetséges mértékét. 

A Munkaügyi Minisztérium államtitkára hiányolta 
ugyan, hogy az oldalak eddig nem szorgalmaztak e 
téma tárgyalását, de kijelentette, hogy megfelelő  elő - 

készítés után, konzultálva az oldalelnökökkel és a PM 
illetékes vezető ivel, sort keríthetünk rá. 

Ezek után, mivel a kormánynak nem volt napirend 
elő tti kérdése, mi következtünk. Most az Autonóm 
Szakszervezetek képviselő je konföderációja nevében 
(a Ligától és a Munkástanácsoktól támogatottan) ecse-
telte, hogy a kormány nem tartotta be az év elején tett 
ígéreteit a bérekkel (jövedelmekkel) kapcsolatban, s 
ezért „lépni kell", megjegyezte azt is, hogy további 
lemaradást már nem viselnek el a munkavállalók. 

A kérdésfölvetésre a kormányoldal nevében a mun-
kaügyi államtitkár annak rendje-módja szerinfválaszolt, 
ecsetelve a bérek ez évi alakulását. Kifejtette, hogy 
az ez évi bérajánlások minimuma, középértéke es 
maximuma 13-19, 5-24 százalék volt, s a verseny-
szférában a tényleges emelkedés átlagosan 23-24 
százalék körüli. Gond szerinte is (hát meg szerintünk) 
csak a költségvetési szférában jelentkezik, de itt in-
tézkedések történtek, s további tárgyalások folynak a 
kialakult helyzet enyhítésére. (Megjegyzem: minden 
akaratunk, és az itt ténylegesen létezó megállapodás 
ellenére sem sikerült a bérolló további szétnyílását 
enyhítenünk.) 

A napirend elő tti felszólalások után rátérhettünk az 
els ő  napirendi pont megtárgyalására, ami meglehető -
sen összetett volt, és a következő  konzultácios rész-
témákból állt: 

1. Tövényjavaslat a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjainak 1997. évi költségvetésér ő l 

2. Törvényjavaslat a társadalombiztosításról szóló 
1975. évi II. törvéhy módosításáról 

3. Törvényjavaslat az egészségügyi hozzájárulásról 
4. Törvényjavaslat az egészsegügyi természetbeni 

ellátások finanszírozásának változásával összefügg ő  
törvénymódosításokról 

5. Törvényjavaslat a foglakozás elő segítésér ő l és a 
munkanélküliek ellátásárol szóló 1991. evi IV. törvény 
módosításáról., 

Ez a szép csokor az utolsó pillanatban kiegészült 
egy újabb pénzügyminisztériumi tájékoztatóval, amely 
„A belföldi jövedelemtulajdonosok helyzetének válto-
zása" címet viselte. 

A felsorolt témák együttes tárgyalása során annyira 
belemelegedtünk a vitába, hogy amikor a levezető  el-
nök közölte, hogy itt az ebédszünet ideje, s egyébként 
is hamarosan kezdő dik a második napirendi pont tár-
gyalása, amelyre személyesen jön a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke, a munkáltatói oldal elnöke kijelentette: az 
ebéd ráér, a Nemzeti Bank elnöke pedig várhat, mi 
viszont nem. Várjuk meg a vita végét. Az oldalelnök 
határozott föllépése nyomán pillanatok alatt eldő lt, hogy 
a második napirendi pont tárgyalása elmarad. Err ő l 
azonnal értesítették is az MNB elnökét, aki föltételez-
hető en nem lett túl bánatos e hír hallatán ... 

Kedves olvasóim, azért ne higgyék, hogy valami 
tragédia történt amiatt, hogy nem ebédelhettünk a 
kijelölt idő ben. A vita befejezese után, mintegy másfél 
óra múlva kerítettünk idő t az ebédre, amikor kiderült, 
hogy az ET fönnállásának teljes ideje alatt most kap-
hattunk volna elő ször meleg ebédet. Mikorra azon-
ban sort kerítettünk erre, az már nem volt meleg. 

Az ebéd után folytattuk a napot, illetve a félbesza-
kadt tárgyalást. Aminek következtében elő ször is a 
munkáltatói oldal képviselő je elnézést kért, hogy majd-
nem megfosztott minket a finom ebéd élvezetétő l. 
Elnéztük neki, s visszatérve a tárgyalás témájára 
hamarosan megállapíthattuk, hogy bar apróbb részle-
tekben egyetértés uralkodik a kormány és a szociális 
partnerek véleménye között, alapjaiban mindkét oldal 
elutasította a kormány elő terjesztését. A több órás vita 
eredményeként végül is rögzítettük az eltérő  állás-
pontokat, s nem lévén több napirendi pont befejeztük 
az ülést. 	 Q-ti 
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(Folytatás a 2. oldalról) 
látható idő re, azaz 1998-ig szóló fel-
adatokat fogalmaz meg. Es van egy 
tágabb perspektívája, amely minden-
képpen átívelni szándékozik az ez-
redfordulón, és általános tudomány-
politikai irányelveket próbál megfogal-
mazni az esetleges kormányzati vál-
tozásokat is figyelembe véve. Egyfe-
lő l tehát tudomásul vesszük azt a 
realitást, hogy most '98-ig fennáll egy 
alkotmányos helyzet, és amennyiben 
a kollégium a kormány tanácsadó 
testülete, annyiban ezzel a kor-
mánnyal számol. Ugyanakkor a tudo-
mánypolitikai irányelvek megpróbál-
nak egy abszolút, ha úgy tetszik egy 
szakmai indíttatású olyan ívet is ki-
dolgozni, amely áthidalhat több kor-
mányzati ciklust, függetlenül a reg-
náló kormányok politikai karakterétő l. 

- Sz.: Van-e a történetileg kiala-
kult tudományirányitási rendszerek 
között olyan, amelynek jobban ér-
z ő dik a hatása az irányelvek kidol-
gozására? 

- B. L.: Nem, nem hiszem. Ugyanis 
praktikusabb szinten mozog a politi-
kai irányelvek megfogalmazása, mint-
hogy keressen magának egy modellt. 
En úgy látom, az angolszász sziszté-
mából is csak elemeket vesz át az 
egész magyar tudományos mechaniz-
mus, s nem is biztos, hogy mindig 
teljesen átgondoltan kerülnek a kü-
lönböző  modellekbő l egymás mellé bi-
zonyos elemek. Számomra erre 
klasszikus példa az amerikai típusú 
Ph.D és a német típusú habilitáció 
egymás mellé helyezése a felső okta-
tásban. De az egész modell, és en-
nek különösen az irányítási kompe-
tenciával rendelkező  pontjai, úgy lá- 

tom, hogy sokkal inkább a saját ha-
gyományokra alapozódnak, sem mint 
a külső  modellekre. Ez ebben a pilla-
natban számomra szerencsésebbnek 
is tű nik, mint a '89-90 táján elindított 
változások, amikor lényegében válto-
zatlanul emeltünk ki — ráadásul kü-
lönböző  rendszerekb ő l — egyes ele-
meket. 

- Sz.: Milyen azonos és eltérő  cél-
kitű zéseket kivánnak az irányelvek 
kitű zni a tudományos élet más és 
más irányitás alá tartozó kutatóin-
tézetei elé? 

- B. L.: Mindenképpen nagyon fon-
tos az egész magyar tudomány in-
tézményrendszerének a modernizálá-
sa, és az intézményrendszer külön-
böző  területeinek és a különböző  te-
rületek elemeinek a harmóniába 
rendezése. Tehát itt szó van a kifeje-
zetten kormányzati tudománypolitika, 
a minisztérium, az autonóm testület, 
az Akadémia, a nem Akadémiai és 
nem is a felső oktatás keretébe tarto-
zó tudományos intézmények, továb-
bá a mű szaki kutatásfejlesztés, az in-
nováció területén tevékenykedő  intéz-
mények és a tisztán politikai, de va-
lamilyen módon a tudománypolitiká-
val is foglalkozó különböző  testüle-
tek, szervezetek egymáshoz való vi-
szonyának a rendezésér ő l. Minden-
képpen ma a magyar tudománypoliti-
kának az egyik kritikus pontja a kü-
lönböző  típusú kutatóintézetek közös 
érdekeinek a megtalálása. És a 
tudománypoltitikai irányelveknek 
egyik feladata, hogy oldjon ezeken a 
feszültségeken, és ez valamilyen 
módon — hangsúlyozom —, az 
egésznek egy rendszerbe szervező -
dése irányába mutasson. Ahol lehe- 

tő leg mindenki a helyén van, és ak-
kor ezen azt kell érteni, hogy helyén 
van funkcionálisan, és a helyén van 
a finanszírozás szempontjából is. En 
úgy gondolom, hogy az új tendenci-
ák során — amelyek az elmúlt idő -
szakban kibontakoztak, és nagyon 
sok jogot visszaadtak a felső okta-
tásnak, amelyekkel korábban nem 
rendelkezett — az akadémiacentrikus 
rendszerbő l egy kétpólusú rendszer-
ré alakult a magyar tudomány. Ez a 
kétpólusúság egyben diszkrimináció 
a harmadik nagyobb területtel, a sem 
nem akadémiai, sem nem felső okta-
tási intézményekkel kapcsolatosan. 
En úgy gondolom, hogy az akadémi-
ai és a felső oktatási rendszer viszo-
nya jelen pillanatban többé-kevésbé 
kiegyensúlyozottnak tekinthet ő . Azt 
tudomásul kell venni, hogy természe-
tesen ez a kép változik, de nagy ál-
talánosságban kiegyensúlyozott. A 
nem akadémiai és nem is felső okta-
tásban tevékenykedő  kutatóhelyek 
helyzete az, ami tisztázatlan, és 
amirő l a legtöbbet kell gondolkodnia 
a tudománypolitikai irányelveknek. 

- Sz.: Megkerülhetetlen a kérdés: 
milyen elképzelések vannak az 
irányelvekben a kutatóintézeti stá-
tuszok létszámával kapcsolatban? 

- B. L.: Kétté kell választani min-
denképpen ezt a kérdést. Ma telje-
sen logikusan, érthető en és praktiku-
san a tudományos intézményeknél 
dolgozó emberek számára a létszám-
gazdálkodás abban a tekintetben 
merül fel, hogy vajon csökken-e a 
költségvetési háttere a jelenleg fenn-
álló státusz-mechanizmusnak, azaz 
változik-e, és ezen belül csökken-e. 
Ilyen összefüggésben nem foglalkoz- 

nak a kérdéssel a tudománypolitikai 
irányelvek. Másrészr ő l azonban mind 
az intézményi kérdések tekintetében, 
mind a személyi feltételrendszer tár-
gyalása során alapvető  kérdésként 
kezeli ezt a problémavilágot, de kon-
cepcionálisan. Ezért abból indul ki, 
hogy a magyar tudományos élet je-
lenlegi foglalkoztatásos struktúrája 
elavult. Ezt, azt hiszem, minden ti-
toktartási kötelezettség mellett is elő -
re jelezhetem. Tehát egészen biztos, 
hogy ezek a tudománypolitikai irány-
elvek koncepcionálisan nem védik a 
jelenlegi tudományos foglalkoztatási 
szervezetet. 

- Sz.: Lesz-e lehető ségük a kuta-
tóintézeteknek bekapcsolódni az 
irányelvek elő készitő  munkájának 
mostani szakaszába? 

- B. L.: Korábban már volt egy köre 
ennek az elő készítő  munkának, lé-
vén, hogy az eddigi koncepciók is 
vitára kerültek. A második változat, 
amirő l szólni tudok — mert éppen ak-
kor lettem a Tudománypoltitikai Kol-
légium titkára, amikor ez a változat 
elkészült —, a teljes kormányzati 
szféra által megvitatására került. 
Emellett bizonyos érdek-képviseleti 
és egyéb más érintettnek vélt szer-
vezeteknek, illetve testületeknek is 
elküldtük véleményezésre. De már 
akkor is nyilvánvaló volt, hogy az még 
mindig nem az a változat, amely a 
legszélesebb kör ű  társadalmi vitára 
lenne jogosult. Azt, hogy ez a vita 
milyen keretek között bonyolódjék, és 
kiket vonjunk bele ennek a megvita-
tásába, azt majd a Tudománypoliti-
kai Kollégium ülésének kell eldönte-
nie, szintén novemberben, amikor a 
tervezettel kapcsolatos további lépé-
seket is meghatározza. Az már most 

Amikor még nem teljesedett ki a 
demokrácia ily mértékben, mint nap-
jainkban, a költségvetés elő készíté-
se során, fő titkári tájékoztatón a szak-
szervezeteknek módjában állt meg-
kérdezni, hogy mi mennyi és miért 
annyi. 

Azóta a tárcáknál és az Akadémiá-
nál is intézményesültek az érdek-
egyeztető  fórumok, szépen fogalma-
zott ügyrenddel, úgy, ahogyan kell. 
Amikor a nyáron megismertük az in-
tézetek átszervezésére vonatkozó 
kormányhatározatot (augusztus 27-
én), kértük az Akadémiai Erdekegyez-
tető  Tanács sürgő s összehívását. 

A szakszervezetek ez évben is fo-
lyamatában követhették az ország költ-
ségvetésének alakulását, a pénzügy-
minisztériumi államtitkártól és államtit-
kár-helyettestő l megnyugvással hallot-
tuk, hogy: „a bérek 17 százalékos 
emelése a központi költségvetési szer-
veknél biztosított', meg azt, hogy 
„Nincs további tartalék a költségvetési 
intézetekben, ezért ezt a szférát ked-
vező bben kell kezelni.". A kormánytól 
megkaptuk a költségvetési tervezetet 
a részletes indoklással együtt az or-
szággyű léshez való benyújtással egy-
idő ben. Megismerhettük az Akadémia 
részletes költségvetését is. A többi 
tárca gyakorlatától eltérő en a mi terü-
letünkön a költségvetésre vonatkozó-
an „tárcaszinten" nem mű ködik az ér-
dekegyeztetés, így ekkor szembesül-
tünk azzal az elképesztő  ténnyel, hogy 
a költségvetés ad ugyan 600 millió fo-
rintot a „kutatóintézeti hálózat átalakí-
tásának és reformjának támogatásá-
ra", viszont „az átlagkeresetek terve-
zett 17 százalékos növekedéséhez az 
intézményrendszernél biztosított több-
lettámogatás 170 millió forint, amely 
összeg a saját bevétellel és támoga-
tási megtakarítással együttesen önma-
gában 5 százalékos átlagkereset-
növekedést tesz most lehet ő vé. Ezt 
a forrást b ő vítik az átalakulásból 
származó megtakarítások és a kü-
lön finanszírozott feladatok el ő irány-
zatar, így a fent említett 600 millió 
forint, amelyet „természetesen nem 
béremelésre használnak fel". Az idé-
zetek a költségvetési törvényterve-
zet szöveges indoklásából valók. 
Ezek után következett a lobbyzás. A 
KIÉT szinte hetente ülésezett, köz-
ben szakértő i megbeszélések telje-
sítették ki az életünket. A kormányt 
képviselő  pénzügyérektő l is alkal-
manként új és új válaszokat kaptunk 
arra, miért és milyen megfontolásból 
kényszerítenek rá az akadémiai in-
tézetekre nagymérv ű  létszámleépí- 

is világos, hogy messzemenő en nem 
egy végleges, vitára bocsátható vál-
tozat kerül ekkor a testület elé, hi-
szen még a testület is véleményt 
nyilvánít arról, hogy az elé kerülő  
anyagon milyen irányokban kell to-
vább dolgozni, és majd azt a válto-
zatot lehet véglegesíteni. 

Annyit talán még hadd tegyek eh-
hez, hogy miként azoknak, akik az 
én hivatalba lépésem elő tt végezték 
a Tudománypolititkai Kollégiumnál ezt 
a munkát — tehát itt nemcsak a Ré-
vész Tamásra gondolok, hanem a 
Várnagy Józsefre is — úgy nekem is 
nagyon fontos az, hogy a tudományos 
érdekegyeztetés elő bb-utóbb intéz-
ményes formákba terelő djön. És ha 
az alapkérdéseken túljutunk, tehát 
lesznek tudománypolititkai irányelve-
ink, leSznek innovációs koncepcióink, 
az intézményi financiális alapkérdé-
sek egy része tisztázódni látszik, a 
rendszer természetesen csak akkor 
lesz kész, hogyha érdemben elő bbre 
tudunk lépni a tudományos érdek-
egyeztetés valamifajta fórumának a 
megteremtése tekintetében, amelyre 
még mikor én hivatalba léptem, már 
voltak elő készületek, és vannak do-
kumentumok is erre vonatokozóan, de 
eddig, személy szerint nekem, az 
energiáimat elég erő sen lekötötték 
azok a feladatok, amiket az alap-
összefüggések tekintetében kaptam 
frissen, amikor elkezdtem dolgozni. 
Én úgy gondolom, hogy ennek az 
alapszerkezetnek minél hamarabb ki 
kell alakulnia. 

- Sz.: Várható, hogy még 1996-
ban megszületnek az irányelvek? 

-  B. L.: Igen. Szerintem elfogadás-
ra kerülnek még ebben az évben. 

R. B. 

tést azok után, hogy az intézetek lét-
száma az elmúlt években már közel 
30 százalékkal csökkent. A válaszok 
idő rendi sorrendben: 

Válasz 1. A költségvetést az Aka-
démia készítette. 

Válasz 2. A költségvetést az Aka-
démiával egyeztették. 

Válasz 3. Az MTA létszáma eddig 
csak azért csökkent, mert kiszervez-
ték a KFKI-t. Szó nincs arról, hogy 
az energia és egyéb kiadások emel-
kedése miatt küldtek volna el embe-
reket. Az idén az Akadémia hatékony 
finanszírozási rendszerre térhet át. A 
kormány úgy döntött, hogy a támo-
gatandó helyekre több bért ad, a töb-
bire kevesebbet. 

„Ki van tömve" pénzekkel az Aka-
démia és a felső oktatás. Egyéb kor-
mánytisztviselő  jóindulatú megjegyzé-
se: „értsétek meg, az Akadémia kap 
egy kalap pénzt, úgy osztja el, ahogy 
jónak látja". 

Parlamenti képviselő  1.: Az elmúlt 
években az MTA-t érte a legkisebb 
elvonás, 1997-ben az MTA költség-
vetési támogatása 1 milliárd forinttal 
nő . Az MTA közgyű lésén ott van 200 
választott képviselő , miért nem kép-
viselik 'hatékonyabban az intézetek 
érdekeit? 

Parlamenti képvisel ő  2.: Hiszen 
most kapott pénzt az Akadémia az 
akadémikusok tiszteletdíjának emelé-
sére, mi a gond? 

Parlamenti képviselő  3.: Értsétek 
meg, a költségvetés úgy mű ködik, 
hogy ha valahova plusz pénzeket 
tesznek, akkor meg kell nevezni egy 
forrást, ahonnan azt elveszik. 

Közben a PM államtitkára kérte, 
ahol a költségvetésben probléma van 
a személyi juttatások keretével, a 
számokat juttassák el hozzá a szak-
szervezetek. Az MTA Pénzügyi Fő -
osztályával egyeztetett adatokat el-
küldtük, azóta bólogatnak, hogy igen, 
megkapták. Most itt tartunk. Az Aka-
démiai Erdekegyeztet ő  Tanácsot no-
vember 14-re összehívták ... 

Ingyenes 
adótanácsadást 

és jogsegélyszolgálatot 
tart dr. Komjáthy Miklós 

a TUDOSZ-irodában 
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Két alkotmánybírósági határozatról CSEPP A TENGERBEN 

(Zsargonárium 

A közelmúltban két alkotmánybíró-
sági döntés is foglalkozott a pedagó-
gusok helyzetével, és mindkettő  „fő -
szereplő je" a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
volt. 

A pedagógusok első  indítványa azt 
a rendelkezést sérelmezte, amely 
megtiltja az idegennyelv-tudási pótlék 
fizetését a nyelvtanári munkakörben 
foglakoztatott közalkalmazottak szá-
mára. Az alkotmánybírósági határozat 
[50/1996.(X.30.) AB hat.] csak rész-
beni alkotmányellenességet állapított 
meg. Jogszerű nek találta ugyanis a 
nyelvpótlékból való kizárást azokban 
az esetekben, ahol az idegen nyelv 
használata a rendszeresen végzett 
munka része — egyéb esetekben vi-
szont nem tartotta indokoltnak a pót-
lék fizetésének a mellő zését. 

A másik döntés szerint [44/1996. 
(X.22.) AB hat.] a közalkalmazotti 
törvény végrehajtásával kapcsolato-
san hozott egyik kormányrendeletnek 
a kifogásolt részei alkotmányellene-
sek. Ezért a Schmidt Péter alkot-
mánybíró vezette háromtagú tanács 
a pedagógusok túlóradíjait 1992-tő l 
szabályozó rendelkezést 1996. de-
cember 31-jei hatállyal megsemmisí-
tette. Döntésének meghozatala elő tt 
az Alkotmánybíróság az ügyben érin-
tett m ű velő dési és közoktatási minisz-
tert is megkereste, aki válaszában 
maga is elismerte: azokban a peda-
gógusi munkakörökben, amelyekben 
a kötelező  óraszám 27 vagy annál 
több, a díjazás valóban alacsonyabb 
a Munka törvénykönyvében elő írt túl- 
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óradíjazásnál. A kormánynak tehát az 
év végéig adott határidő t az Alkot-
mánybíróság az alkotmánysértés or-
voslására. 

Általánosabb következtetések levo-
nására is alkalmas viszont a határo-
zat indokolási részében megfogalma-
zott néhány alkotmánybírósági meg-
állapítás. A határozat abból az elvi 
élű  megállapításból indul ki, hogy az 
alkotmány 36. § (2) bekezdése sze-
rint a kormány a maga feladatkörében 
rendeleteket bocsát ki és határozatot 
hoz, amelyeket a miniszterelnök ír 
alá, továbbá hogy a kormány rende-
lete és határozata törvénnyel nem le-
het ellentétes. Ezek a tételek jelentik 
a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló törvény esetében is a kormány jog-
alkotásának a korlátait. 

A kormány rendeletalkotási jogkö-
re ugyanis a törvényi felhatalmazás 
értelmében arra terjed ki, hogy a 
pedagógusoknak a rendkívüli munka-
idő ben végzett munka díjazására vo-
natkozóan a Munka törvényköny-
vében megállapítottnál kedvez ő bb 
szabályokat állapíthasson meg. Ad-
dig tehát nem lehet alkotmánysértés-
rő l beszélni, amíg a rendelet szabá-
lyai szerint kedvező bb túlmunkadíja-
zás illeti meg a munkavállalót. 

A vizsgálat során az Alkotmánybí-
róság abból indult ki, hogy a túlmun-
kát végző  dolgozó munkabérét egy-
részt az erre az idő re járó rendes 
munkabér, másrészt pedig az 50 szá-
zalékos pótlék határozza meg. Az is 
természetes, hogy a túlmunka idejé-
re járó rendes munkabér a munka- 

Ezüst Plakett 

A Magyar Filmintézet 
külföldi elismerése 
Az olaszországi Pordenonéban 
néhány hete megrendezett 15. nem-
zetközi némafilmfesztiválon a Ma-
gyar Filmintézet Ezüst Plakettet 
kapott az archívgy ű jtemény felújí-
tott darabjaiért. 

A válogatásban az 1914 és 1920 
között készült magyar játékfilmek, 
többek között Kertész Mihály és Kor-
da Sándor még Magyarországon ké-
szült alkotásai, valamint filmhíradók 
szerepeltek. Vetítették a Tanácsköz-
társaság 133 napjáról szóló riportfil-
met is. A fesztiválon magyar plakát-
kiállítást is rendeztek az 1910-1920-
as évek grafikusainak munkáiból: fil-
mes plakátokból, propagandaanyag-
okból, karikatúrákból. A magyar prog-
ramot Szabó István nyitotta meg. A 
kiállítást David Robinson angol film-
történész állította össze. A díjat 
Gyürey Vera, a Magyar Filmintézet 
igazgatója vette át.  

vállaló idő arányos munkabére: Az idő -
arányos munkabért viszont úgy hatá-
rozzák meg, hogy a személyi bér és 
a havi munkaidő keret hányadosát 
megszorozzák a túlmunka idejével. 
Az így elvégzett számítások a peda-
gógusok esetében azt mutatják, hogy 
a rendelet szabályozása szerinti túl-
munkadíj csak abban az esetben 
haladja meg a Munka törvénykönyve 
alapján számított túlmunkadíjat, 
amennyiben a pedagógus heti óra-
száma nem haladja meg a 27 órát. 
De ha elérte vagy meg is haladja a 
kötelező  óraszám a 27-et, akkor a 
rendeletnek megfelelő  díjazás már 
alacsonyabb összeg ű , mint amit a tör-
vény szerinti túlmunkadíj-számítás 
állapít meg. Az ilyen esetekben tehát 
a rendelet túllép a közalkalmazotti 
jogállásról szóló törvény felhatalma-
zásain is, azaz alkotmányellenes mó-
don, törvénnyel ellentétesen szabá-
lyozza a túlmunka esetére járó túl-
munkadíjat. 

Akár az alkotmánysértés súlyának 
alkotmánybírósági megítélésére is le-
het következtetni abból, hogy nem 
semmisítették meg azonnali hatállyal 
a rendelet vonatkozó részét. Ehelyett 
— határidő  kitű zésével — közel két-
hónapnyi idő t biztosítottak a kormány-
nak, hogy az alkotmány által támasz-
tott feltételeknek megfelelő  módosítá-
sokat végrehajtsa az inkriminált jog-
szabályon. Az eset azért is tanulsá-
gos lehet, mert kiderül belő le: nem 
csak a pedagógusok a túlóradíjai ala-
csonyak, de a kormány jogszabály-
elő készítő  munkájának a színvonala is. 

Angol tudományos 
könyvek 

A Fókusz Áruházban 
A természettudományos könyveket 
kiadó Addison-Wesley és a társa-
dalomtudományi munkákat megje-
lentető  Longman kiadó kiadványa-
inak forgalmazását a közelmúltban 
kezdte meg a Líra és Lant Rt. 

A Fókusz Könyváruházban a két 
angol kiadó összesen 600 könyvét 
bárki megtekintheti, amelyek meg is 
vásárolhatók a helyszínen. Az angol 
nyelvű  felső fokú szakkönyvek árusí-
tásával egy szű kebb, szakmai réte-
get céloznak meg. Az érdeklő dő k a 
legújabb megjelenés ű  orvosi, szocio-
lógiai, pszichológiai, történelmi, szá-
mítástechnikai, gazdasági, kémiai, fi-
zikai és matematikai témájú könyve-
ket vásárolhatják meg. 

Gondolkodjunk, ha már vagyunk! 
Manapság szinte egymásba érnek 

a (burkolt üzleti érdek miatt) tetemes 
költségekkel szervezett UFO—konfe-
renciák, csodagyógyász—találkozók 
és más, divatos paranormális témával 
foglalkozó rendezvények. Az irraciona-
litás e tengerében egy csepp üdítő  
édesvíz volt a Szkeptikusok II. Orszá-
gos Találkozója, amelyre október 26-
án Székesfehérvárott került sor. A ren-
dezvény rendező i és támogatói Szé-
kesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Tényeket Tisztelő k 
Társasága (Magyar Szkeptikusok), a 
Természet Világa szerkesztő sége, a 
Magyar Asztronautikai Társaság Szé-
kesfehérvári Csoportja, valamint a Sza-
badmű velő dés Háza voltak. 

A találkozónak a szervező k a so-
kat mondó „New Age vagy elektroni-
kus középkor?" címet adták, mivel 
„gyakran hallunk olyan jelenségekr ő l, 
érdekes esetekrő l, amelyeknek vita-
tott a természetes vagy földi eredete. 
Sokak szerint ezek az emberiség új 
korszakának kezdetét, az úgyneve-
zett ,new age>4 jelzik, mások szerint 
viszont középkori babonák jelennek 
meg újra, méghozzá elektronikus 
köntösben..." 

Amint azt bevetet ő jében Bencze 
Gyula, a Tényeket Tisztelő k Társasá-
gának alelnöke kifejtette, ma minden 
eddiginél nagyobb szükség van a 
szkepticizmusra. A modern szkepticiz-
mus azonban korunk igényeinek meg-
felelő en már nem terméketlen filozófi-
ai álláspont, hanem olyan módszer, 
amely minden részrehajlás nélkül, a 
tudomány kritikus gondolkodásmódja 
segítségével igyekszik elválasztani a 
tényeket a társadalmat elárasztó áltu-
dományos és esetenként rosszhisze-
m ű  koholmányoktól. Az amerikai 
szkeptikusok Descartes híres mondá-
sát átfogalmazva mondják: Sum, ergo 
cogitó, amelyet mi, magyarok mai 
valóságunkban úgy fogalmazhatunk 
meg: Gondolkodom, ha már vagyok! 

Az egynapos rendezvény program-
jában a hazai tudományos élet ki-
emelkedő  tudósai, ismeretterjesztő i, 
köztük egy hivatásos b ű vész is sze-
repeltek. 

Beck Mihály akadémikus, kémikus 
az ezredvég közeledtével újból lábra 
kapott áltudományos hisztéria törté-
neti elő zményeivel és okaival foglal-
kozott elő adásában. Czelnai Rudolf 
akadémikus, meteorológus egy ame-
rikai szkeptikus konferencia kapcsán 
a posztmodern tudományellenesség-
gel részleteiben is foglalkozó elő adá-
sának a „Tudomány az (l)információ 
korában" címet adta. 

A sokak által ismert és népszer ű  
Almár Iván, a neves csillagász pro-
fesszor a földön kívüli intelligencia 
utáni kutatások (SETI) helyzetérő l 
adott részletes tájékoztatást, amely-
ben a legutóbbi fejleményekrő l is in-
formációval szolgált. 

Csaba György Gábor csillagász 
„Évezredek blöffje, az asztrológia" 
cím ű  elő adása számtalan, a jelenlé-
vő k számára meggyő z ő , tudományos 
tényt és érvet sorakoztatott fel a ma 
ismét nagyon divatossá vált horosz-
kópokból nem kis pénzeket kifacsaró 
áltudományos tevékenység ellen. 

Könnyen megjósolhatóan óriási ér-
deklő dés kísérte Mészáros István or-
vosprofesszor, a KLTE tanszékveze-
t ő  egyetemi tanára érdekfeszít ő  
videóbejátszásokkal tarkított, „Hipnó-
zis — mítosz és valóság" című  elő -
adását„ amely egy viszonylag kevés-
sé ismert, de az áltudományos prak-
tikák között annál fontosabb szere-
pet játszó jelenség tudományos alap-
jait és az alapvető  tudományos té-
nyeket ismertet igen élvezetes és szó-
rakoztató stílusban. 

Lukács Béla fizikus, a KFKI Ré-
szecske- és Magfizikai Kutató Inté-
zetének tudományos tanácsadója a 
marslakókkal és a földi élet eredeté-
vel kapcsolatos tényeket és tudomá-
nyos elméleteket tekintette át. 

A fénypont Molnár Gergely b ű vész 
(„Mr. Jupiter"), a Hivatásos B ű vészek 
Világszövetsége elnöksége tagjának 
fellépése volt, aki a közönségnek azt 
a kérdést vetette fel racionálisan 
megmagyarázhatatlannak tű nő  mutat-
ványaival: „Parajelenség vagy b ű -
vésztrükk?" 

A bár számában közepes, de érdek-
lő désében kiemelkedő en aktív hallga-
tóság különösen a földön kívüli élet 
esetleges létezésének jelentő ségével, 
annak életünkre gyakorolt hatásával, 
valamint a hipnózis hasznával és al-
kalmazásával kapcsolatban tett fel 
számos kérdést, és nyilvánított igen 
bátran véleményt — sok esetben igen 
átgondoltan és eredeti módon. 

A találkozó — az anyagi lehető sé-
gekb ő l adódóan — szerény külső sé-
gek között került megrendezésre, de 
szellemi értéke annál nagyobb volt. 
Az el ő adók ismét bebizonyították, 
hogy bonyolult tudományos kérdések-
rő l is lehet érdekfeszítő en és az átla-
gos hallgató számára is érthető  mó-
don beszélni. A szervező k büszkék 
lehetnek önzetlen munkájuk eredmé-
nyére, és teljes joggal állítható, hogy 
ma Székesfehérvár a józan ész ha-
zai fellegvára! 

bgy 
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Növekv ő  támogatások, megmarad az ÁFA 

Könyvpiaci kilátások 
Döntő  mértékben javulhat a könyvpiac helyzete az 1997-ben életbe lép ő  
új költségvetési támogatási rendszer hatásaként — jelentette ki csütör-
töki budapesti tájékoztatóján Magyar Bálint mű velő dési és közoktatási 
miniszter. Hozzátette: a támogatások egyaránt érintik a kiadói és a 
fogyasztói szférát. 
• A kultuszminiszter elmondta: a könyvpiacon növekvő  elő állítási költségek 
állnak szemben a stagnáló kereslettel. Ezt az is mutatja, hogy az elmúlt hat 
évben, bár nő tt a kiadott könyvek száma, az összpéldányszám több mint a 
felére esett vissza. 

A növekvő  árak miatt a vásárlók egyre többet költenek könyvekré: 1990-
ben hat milliárd, 1995-ben már több mint 11 milliárd forintot. 

Újdonság, hogy a jövő  évtő l összesen 30 millió forinttal támogatják a 
magyar m ű vek idegen nyelv ű  kiadását. A kis- és középméret ű  kiadók, illet-
ve könyvkereskedő k jövő re 50 millió forint kedvezményes hitelt igényelhet-
nek az idei évre szánt 30 millióval szemben. Új lehető séget kínál a piac 
szereplő inek a fels ő oktatási tankönyv- és szakkönyvkiadás támogatása, ami 
az éves képzési normatíva 3 százalékát, vagyis 680 millió forintot jelent 
1997-ben. A vásárlóerő  növelése érdekében a jövő  évtő l a pedagógusok 
könyvvásárlási támogatást kapnak a mindenkori minimálbér 75 százaléká-
nak megfelelő en. Ez jövő re nettó 1,1 milliárd forint, vagyis személyenként 
7000-8000 ezer forint lesz. Ugyancsak normatív módon részesülnek támo-
gatásban az iskolai könyvtárak: tanulónként 1300 forintot, kistelepüléseken 
pedig 2600 forintot kapnak majd az intézmények. Az éves hallgatói norma-
tíva 5 százalékát — 555 millió forintot — fordít a költségvetés 1997-ben a 
felső oktatási intézmények könyvtárainak folyóirat- és könyvbeszerzésére. A 
közkönyvtárak 40 millió forintot kapnak dokumentumok vásárlására. 

A fogyasztásélénkítésrő l szólva Magyar Bálint hangsúlyozta: nem lenne jó 
megoldás a könyvek mentesítése az áfa alól, ez ugyanis azt jelentené, hogy 
az állam a „ponyva" megjelentetését is kedvezményben részesíti, vagy pedig 
egyfajta „cenzori" tevékenységet kellene felvállalni, eldöntendő , hogy mi az 
értékes irodalom és mi nem az. A Nemzeti Kulturális Alapról a miniszter úgy 
vélekedett, hogy a járulékok kiterjesztésébő l származó bevétel elő nyösebb 
lesz az alapítvány számára, mint az eddigi, évente meghatározott összegű  
költségvetési támogatás. 

Bicós 
izmos, combos. Bicós egy program, mondhatjuk, ami-
kor elő kerül a dobozból 40 lemez. Ha környezetünk 
már megszokta ezt a kifejezést, akkor fordíthatunk az 
értelmén: Bicós a hálózat, azaz tüdő , haldoklik. 
Bikkant 
Fő leg focizás közben használatos, ha valaki nagyot 
rúg a labdába, úgy mondjuk, belebikkantott. A szó eti-
mológiai gyökerei a belebikázik kifejezésünkre 
vezethető k vissza. 
Bláz 
Csak cigi, lazabláz, szívás. A Windows 95 installálás 
vagy vírus is ezt teteti velünk. Ráfaragunk, szívunk 
mint az ipari porszívó vagy a 8 hengeres Vmotor. 
Büfög 
Tekintsük jó jelnek, ha a szakember kipillant abból a 
romhalmazból, amiben nemrég még a szám ítógépün-
ket tiszteltük, és megállapítja: büfög a rendszer. 
Buherál 
Ha pontosítani akarjuk, hogy Izé izéli izét, akkor azt 
mondjuk, hogy Gipsz Jakab megbuherálta a kütyüt. 
Gipsz Jakab annyira közismert, hogy akár a következő  
választásokon jó eséllyel indulhatna. 
Cikázik 
Például: cikázok a városban, vagy kerestem valamit, 
és cikáztam a szekrények között. Akinek nincs ideje, 
és megteheti, hogy gyors legyen, az cikázik. 
Csak az íze kedvéért 
Nem ám azért, még kevésbé valamiért, hanem csak az 
íze kedvéért. Nem azért iszunk, mert jól esik, vagy szom-
jasak vagyunk, hanem az íze kedvéért. Kultúrember nem 
pénzért dolgozik, hanem csak az íze kedvéért. 
Csikorog 
Na min csikorogsz??? Min gondolkozol ennyit? Velő s 
utalás a hiányosan kent mechanikus agyra. 

zsargonáriumot az internettoról válogattuk 

Csirke 
Politikailag inkorrekt kifejezés fiatal nő kre. Az 
idő sebb hölgyeket apáink tyúknak nevezték. Ha 
valaki rosszallná ezt a kifejezést, védekezésül 
hozzáf ű zhetjük: azért, mert nem vagyok feminis-
ta, még szeretem a n ő ket. Szinonimája a csibe, 
csak puhább. 
Csobban 
Eredetileg megmártózik. Az utóbbi idő kben átvitt érte-
lemben is használjuk: ellátogat, körülnéz, bepillant. Ja-
vasoljuk még átvittebb használatát: csobban az infor-
mációtengerben: internetezik. 
Csoda 
Mindenféle program lehet csoda, akár mi hegesztet-
tük, akár csak használjuk. éppenséggel hardverre is 
alkalmazható, a lényeg a lekicsinylő  felhang: No és 
hány megán ketyeg ez a csoda? 
Gebasz 
Gond, zavar, z ű r, hézag. Leggyakoribb igénkbő l a 
német ge- képző vel generált kifejezés. 
Kütyü 
Minden mechanikus, de inkább 'tromos, 'tronikus, fel-
tétlenül kisméretű  berendezés összefoglaló neve. 
Tocsni 
[ige, ikes: tocsom, tocsol, tocsik, tocsnók!] személyi 
(rokoni, iskolai, társasági, világnézeti, szexuális) kap-
csolatok révén nagy érték ű  sült tésztához jutni. 
- Össze-: grundolni, eredeti tő kefelhalmozni; 
- be-: görcsös roham után arra ébredni, hogy tele van 
a bankszámlánk; 
- le-: gyomorrontásra hivatkozni idézésre meg nem 
jelenni; 
- ki-: (állami forrásokból) kisajtolni; 
- meg-: állami szervezettel utólag pályázatot kiíratni, 
azt megnyerni. 
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