
FELHÍVÁS 
a pártok vezet ő ihez 

Kutatás-fejlesztés az 1998-2002-es idő szakban 
Hazánk hatalmas kihívások- sebb összeget fordítson erre a 

nak néz elébe. Az elkövetkező  célra. Az állam részvétele még a 
években dő l el: 	 fejlett m ű szaki-technológiai szinten 

képesek vagyunk-e megterem- álló országokban is jelent ő s. 
teni azokat a feltételeket, ame- 	Amennyiben ezen a területen az 
lyek ahhoz szükségesek, hogy az elkövetkező  években nem történik 
Európai Unióhoz felzárkózzunk. alapvető  változás, megvan a ve-
Gazdasági felemelkedésünkben szélye annak, hogy hazánk nem 
döntő  szerepet játszik oktatásunk kerülheti el a technológiai rabszol-
színvonala, a kutatás-fejlesztés gaságot. Esélyünk sem lesz arra, 
minő sége és a kutatási eredmé- hogy lemaradásunkat csökkentsük 
nyek hasznosítása. 	 és egyenrangú partnerként csat- 

Az elmúlt években a kutatás- lakozzunk a fejlett országokhoz. 
fejlesztésre fordított támogatás Sajnálatos módon ezzel, az or-
összege fokozatosan csökkent, szág jöv ő je szempontjából fontos 
jelenleg a GDP-nek mindössze kérdéssel, a pártok választási 
0,6-0,7 százalékát teszi ki. Ez a programja csak érint ő legesen fog-
támogatási szint messze elma- lalkozik, és alig tartalmaz konkrét 
rad a fejlett országokétól, ahol adatokat. 
ez 2,5-3% között mozog. A je- 	Ezúton kérjük a pártok veze- 
lenlegi helyzetben nem várhat- tő it, hogy az ország közvélemé-
juk, hogy a kialakuló, és sok te- nye el ő tt nyilatkozzanak: egyet-
kintetben a megszilárdulásért értenek-e, hogy hazánk fejlő dése 
küzdő  magángazdaság jelent ő - szempontjából a kutatás-fejlesz- 

tés kiemelt támogatást érde-
mel? Kormányzati pozícióba 
jutva, a GDP-nek hány szá-
zalékát kívánják az elkövet-
kez ő  években erre a célra 
fordítani? Milyen intézkedé-
seket terveznek az egyetemi 
és kutatói hálózatban dolgo-
zó, a jöv ő  értelmiségét, szak-
embereit képz ő , magasan 
kvalifikált alkotó értelmiségi 
réteg megbecsülése, élet- és 
munkakörülményeinek javítá-
sa érdekében? 

Bor Zsolt, Bürger Kálmán, 
Dudits Dénes, Farkas Tibor, 
Kondorosi Ádám, Keszthe-
lyi Lajos, Leindler László, 
Solymosi Frigyes, Tandori 
Károly és Telegdy Gyula 
Szegedi Széchenyi-díjas aka-
démikusok 

1998. Xl. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 
	

MÁJUS 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Szakszervezetek Együttm ű ködési Fóruma és Értelmiségi Spkszervezeti Tömörülés 

Együttm ű ködési megállapodás 

A tartalomból: 
Folytatjuk sorozatunkat: 

Pártprogramok a tudományról és az innovációról 
SZDSZ-program: Az ipari kutatóintézetek 

(2. oldal) 

MSZP-program: Tudomány, innováció, információs 
tárSadalom 

(3-4. oldal) 

Üdülési lehet ő ségek 
(4. oldal) 

-Az Akadémiai 
Kutatóhelyek Tanácsa 

1998. március 24-i ülésének (AKT 2/98.) 
állásfoglalásai 

	

A Szakszervezetek Együttmű kö- 	- az Európai Unióhoz csatlako- 
dési Fóruma (SZEF) és az Értelmi- zással összefüggő  témakörökhöz, 
ségi Szakszervezeti Tömörülés 	- az érdekegyeztetés rendsze- 
(ESZT) mint a költségvetési szervek rének jobbításához kapcsolódó 
munkavállalóit képviselő  szakszerve- ügyekben a rendszeres konzultá-
zeti konföderációk - felismerve kö- ciót, s az egyeztetett álláspontok 
zös érdekeltségüket, átérezve ebbő l együttes képviseletét. 
eredő  felelő sségüket - a hatéko- 	 2. 
nyabb érdekvédelem, érdekérvénye- , Az együttm ű ködés keretében sítés és a kormánnyal, a munka- célszer ű nek tartják 
adókkal szembeni határozottabb és 	- a választott tisztségviselő k eredményesebb fellépés érdekében rendszeres konzultációit, 
az alábbiakban állapodnak meg: 	- közös érdekeltség ű  kérdé- 

1. 	 sekben együttes vezet ő ségi ülé- 
Közös álláspont kialakítására tö- sek rendezését, 

rekednek minden, a munkavállaló- 	- közös álláspont kialakítását 
kat, s különösen a közalkalmazotta- és képviseletét az érdekegyezte-
kat, köztisztviselő ket és a szolgálati tés munkavállalói oldalán belül, 
viszonyban állókat érintő  kérdésben. továbbá a társadalombiztosítási 

Együttmű ködésükben különösen önkormányzatokban, a területi 
fontosnak tartják 	 és munkaügyi tanácsokban, 

- a jövedelemviszonyokhoz, a 	- közös rendezvények szervezését, 
foglalkoztatáspolitikai és szociális 	- közös képzési programok 
kérdésekhez, 	 szervezését, 

	

- a közalkalmazotti, közszolgá- 	- a közalkalmazotti és üzemi 
lati munkaügyi jogalkotáshoz, 	tanácsi választásokkal kapcsolatos 

- az alkotmányozáshoz, 	együttm ű ködési lehető ségeinek ki- 
- az államháztartás reformjához, dolgozását és megvalósitását, 

Az UNESCO és a Tudományos ciája méltó és sikeres megszer-
Uniók Nemzetközi Tanácsa vezéséhez. 
(ICSU) 1999 júniusában rendezi 

	
A rendezvényre meghívják az 

meg els ő  ízben a Tudomány Vi-  ENSZ-tagállamok tudománypoliti-
lágkonferenciáját (World Science kai vezető it, nagyhír ű  tudósokat, 
Conference). A Magyar Tudomá-  a fiatal kutatógeneráció képvise-
nyos Akadémia kezdeményezte, l ő it, illetve a legjelent ő sebb nem-
hogy a rendezvény helyszíne Bu-  zetközi szervezeteket. A világsaj-
dapest legyen. A magyar kormány tó és a média bizonyára nagy fi-
meghívását az UNESCO f ő igaz-  gyelmet fordít az eseményre. 
gatója elfogadta, így Budapest 

	
A világkonferencia résztvev ő i 

lesz a világkonferencia els ő  ott-  áttekintik és értékelik, hogy a tu- 
hona. 	 domány az új ismeretek feltárá- 

Ezt követ ő en a kormány felkér-  sával milyen hatással volt a XX. 
te a Magyar Tudományos Akadé-  század társadalmára, a gazdasá-
mia elnökét, hogy a tudományos gi fejlő désre, az új technológiák 
kutatásban érdekelt más szerve-  kialakulására, a környezetre, az 
zetek vezet ő ivel együttm ű ködve, oktatásra és nem utolsósorban az 
adják meg a szükséges segítsé-  etikára. Megvitatják továbbá azo-
get a Tudomány Világkonferen-  kat az új kötelezettségeket is, 

- nyugdíjas szervezeteik folya-
matos kapcsolattartását, együtt-
mű ködését. 

3. 
A hatásosabb érdekérvényesítés 

érdekében 
- összehangolják akcióikat, 
- egyeztetik a nyomásgyakor-

lás lehetséges formáira vonatko-
zó álláspontjukat, s törekszenek 
az együttes fellépésre. 

4.  
Megvizsgálják a tagjaiknak 

nyújtandó közös szolgaltatások 
lehet ő ségeit (önkéntes biztosító 
pénztárak, egyéni biztosítási 
konstrukciók stb.) 

5.  
Az együttmű ködés tapasztalatait 

évente értékelik. 
6.  

Jelen megállapodás három évig 
érvényes. 

Budapest, 1998. április 7. 
dr. Vígh László dr. Szabó Endre 
elnök 	 elnök 
Értelmiségi 	Szakszervezetek 
Szakszervezeti 	Együttm ű ködési 
Tömörfilés 	 Fóruma 

amelyeket a XXI. század els ő  idő -
szakában a tudósoknál, a gyakor-
lati szakembereknek és a politi-
kusoknak közösen kell vállalniuk. 

A világkonferencia jó lehet ő sé-
get nyújt a magyar tudomány, 
oktatásügy, mű szaki fejlesztés és 
kulturális élet eredményeinek be-
mutatására. Magyarország sok új 
baráttal, együttm ű köd ő  partnerrel 
gazdagodhat ezen a rendezvé-
nyen. 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia azzal a kéréssel fordul a 
magyar tudomány, fels ő oktatás 
m ű szaki fejlesztés és kultúra m ű -
velő ihez, hogy tekintsék nemzeti 
ügynek a Tudomány Világkonfe-
renciája színvonalas, sikeres 
megrendezését. 

Napirend: 
1. Tájékoztató az intézethálózat konszolidációjának jelenlegi hely-

zetérő l; 
2. Az AKT kuratóriumok és bizottságok újraválasztásának el ő készí-

tése; 
3. Intézeti szervezeti és m ű ködési szabályzatok jóváhagyása; 
4. Egyebek. 

AKT 2/1/98. (III. 24.) állásfoglalás: 
Az intézethálózat konszolidációjának áttekintése. Az AKT elnöke 

ismertette a konszolidációs folyamat jelenlegi állásának tapaszta-
latait. 

Az AKT 22 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a tájé-
koztatót és a csatolt alapellátási táblázatot. A közzététel formáját il-
let ő en az AKT elnöke javasolta, hogy annak mikéntjér ő l az Akadé-
mia elnöksége, illetve a Konszolidációs Bizottság véleményének bir-
tokában szülessen döntés. 

AKT 2/2/98. (III. 24.) állásfoglalás: 
A testület tárgyalt a Regionális Kutatások Központja, a Földtudomá-

nyi Kutatóközpont. a M ű szaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóinté-
zet, a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, valamint a Közgaz-
daságtudományi Kutatóintézet szervezeti és m ű ködési szabályzatá-
nak jóváhagyásáról. 

Az AKT az SzMSz-ekkel kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozta: 
1. A Regionális Kutatások Központjának SzMSz-ét mint végleges 

szabályzatot egyhangúlag elfogadta. A többi négy intézményét ugyan-
csak egyhangúlag fogadta el azzal a kiegészítéssel, amely elő írja egy 
éven belüli felülvizsgálatukat. 

2. 23 szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta azt a javaslatot. 
miszerint Dézsi István a másik két szekció bevonásával készítsen 
személyi javaslatot egy, az SzMSz-ek testületi jóváhagyásának elő -
készítésére alakítandó bizottság felállítására a testület következ ő  ülé-
sére. 

AKT 2/3/98. (III. 24.) állásfoglalás: 
Személyi változások. Az AKT elfogadta Keviczky László tájékozta-

tását Paál Zoltán igazgató saját kérésére történ ő  felmentésér ő l, vala-
mint hozzájárult 1998. december 31-ig a hivatalban lév ő  igazgatóhe-
lyettes megbízásához. 

Az AKT hozzájárult 1998. december 31-ig a hivatalban lév ő  igazga-
tóhelyettes, Wojnárovits László megbízásához és egyúttal megbízta 
az AKT elnökét a szükséges lépések megtételére. 

AKT 2/4/98. (III. 24.) állásfoglalás: 
A támogatott kutatóhelyi pályázatokkal kapcsolatos végső  döntést 

az AKT-nak kell meghoznia. A testület javasolta bíráló bizottság kikül-
dését. 

Az AKT 20 szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta a következ ő  
összetétel ű  bizottság kiküldését a támogatott kutatóhelyi pályázatok 
elbírálására: Böhm Antal, Faigel Gyula, Hajós György, Király Zoltán, 
Makara Gábor, Marosi Sándor, Monostori László, Patthy László, 
Poszler György, Szakály Ferenc, Szász Domokos. A testület java-
solta, hogy a bizottság vezetését ismételten Király Zoltán lássa el. 

Az MTA Akadémiai 
Díjban részesültek 

Siptár Péter (MTA Nyelvtudományi Intézet) 
Gergely Jenő  (ELTE) 

Ginsztler János (Budapesti M ű szaki Egyetem) 
Mayer István (MTA Központi Kémiai Kutató Intézet) 

Szalai Erzsébet (MTA Politikai Tudományok Intézete) 
Steiner Ferenc (Miskolci Egyetem) 

Lovas Rezs ő  (MTA Atommagkutató Intézet) 

Megosztott díjat kapott Bárány Imre, Fejes Tóth Gábor, Makai 
Endre és Pach János matematikusok, Szundy Tamás és Hor-
nok László a mez ő gazdaság-tudomány doktorai, valamint Kopper 
László és Timár József, az orvostudomány doktorai. 

Akadémiai Újságírói Díjat Ötvös Zoltán (Népszabadság), Gimes 
Júlia (Magyar Rádió), valamint Vikol Katalin és Szakály István 
(Magyar Televízió) vehetett át. 

  

Gratulálunk! 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

A Magyar Tudományos Akadémia felhívása 

Tudományos Világkonferencia 
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olytatjuk sorozatunkat: 	

Pártprogramok a tudományról és az innovációról 

Minthogy az ipari kutatóinté-
zetek sorsa kevésbé ismerő s, 
érdemes kis történeti áttekin-
téssel kezdeni. 

Kezdetben ezek a kutatóin-
tézetek állami támogatással, a 
pártállam késő bbi szakaszában 
vállalati gazdálkodási rendben, 
napjainkban a még megmaradt 
intézmények — az állami vál-
lalatok átalakulásával össz-
hangban — társasági formá-
ban (rt. kft.) m ű ködnek. Ezek 
az intézetek nem tartoztak a 
közigazgatási szférába, mű kö-
désüket a költségvetés már jó 
ideje nem támogatta és jelen-
leg sem segíti. 

A 80-as években a hazai ipar 
teljesítményeinek fokozódó 
csökkenésével e kutatóintéze-
tek túlnyomó többségének „pi-
acai" besz ű kültek. A megélhe-
tésért való küzdelem a kutatás-

* fejlesztés-szolgáltatás tevé-
kenységi területeirő l a költség-
igényesebb és önfejlesztő  tevé-
kenységeket kiszorította és a 
napi megélhetés rövid távú fel-
adatait helyezte elő térbe. Ez 
alól már csak egy két intézmény 
élvezett ideigóráig kivételt. 

A 90-es évek kezdetére az 
ipar lebomlásának és átalaku- 

lásának idejére a K+F-helyek 
— költségvetési és vállalati 
rend szerint mű ködő k — kon-
kurenciaharca felerő södött. Az 
ipari kutatóhelyek jelentékeny 
része a fokozódó eladósodás 
és demoralizáló leépítés fázi-
sában már az akkor meglévő  
pályázati támogatási rendszer-
rel sem tudott élni. 

A kutató-fejleszt ő  intézetek 
1992-ben — az állami vagyon 
részeként — az újonnan alakult 
privatizációs szervezethez kerül-
tek. A privatizációs szervezet az 
ipari K-FF intézeteket egy 
erő teljesen felértékelt vagyonnal 
gazdasági társaságokká alakí-
totta anélkül, hogy az intézetek 
adósságállományát rendezte 
volna és forgóeszköz ellátottsá-
gukat biztosította volna. 

Sajnos az iparvállalatok pri-
vatizációja során a privatizáci-
ós szervezet nem képviselte és 
nem érvényesítette — egyes 
kivételektő l eltekintve — álta-
lában a kutatás és az ipari 
kutatóintézetek érdekeit. 

Az 1992-ben vizsgált inté-
zeti körb ő l 1994. év végére 7 
intézet felszámolásra került, 
ill. végelszámolással meg-
sz ű nt. 

Az 1995. évi privatizációról 
szóló törvény 11 kutató-
fejlesztő  társaság tulajdonosi 
jogkörének ellátását az ipari, 
kereskedelmi és idegenforgal-
mi miniszter hatáskörébe utal-
ta. 

1994-1996 között a megma-
radt 11 kutató-fejlesztő  társa-
ság állandó likviditási problé-
mákkal küszködött, eladósodá-
suk fokozatosan nő tt, bár te-
vékenységük veszteségessége 
jelent ő sen csökkenni látszott. 
Létszámuk 1992-hez viszonyít-
va 45 százalékkal, 1994-hez 
viszonyítva 17 százalékkal 
csökkent. 

Sorsdöntő vé azonban az az 
alkalmazotti konstruktúra válik, 
amely a leépülés sok esetben 
már évtizedes folyamata során 
a fiatal utánpótlást szinte telje-
sen nélkülözi. Ezért mindent el 
kell követni a fiatal kutatók 
pályán tartása érdekében. 

A fönnmaradó kutatóintéze-
tek esetében szorgalmazni kell, 
hogy eladósodásuk saját for-
rások terhére is akár, de 
kezelhet ő vé váljék. (Pozitív 
példának látszik e tekintetben 
a Villamosenergia Ipari Kutató 
Intézet.) 

A volt ipari kutatóintézetek te-
vékenységében elő térbe kerül-
nek a mű szaki szolgáltatások  

(a szolgáltatási funkció már a 
korábbi id ő szakban is jelen 
volt): a minő ség-ellenő rzés és 
-tanúsítás, az ágazati szabvá-
nyosítás, a fejlesztési eredmé-
nyek adaptálása, a munkaerő -
átképzés, az IKIM m ű szaki 
regulációs feladataihoz kap-
csolódó tevékenységek, az Eu-
direktívák hazai adaptációs 
munkáiban való részvétel stb. 

A legfontosabb teendő ket az 
alábbiak: 

1. Törvényi szabályozás (pri-
vatizációs tv.-, adótörvények) 

2. Az indirekt ösztönzés: a 
kutatás-fejlesztési tevékeny-
séggel járó vállalati adó- és 
vámkedvezmények, a kutató 
és fejlesztő  eszközök amorti-
zációjának kérdései stb. 

3. A kutatást-fejlesztést befo-
lyásoló szervezetek és rész-
szervezetek tevékenységének 
összehangolása, a párhuzamos 
tevékenységek kiküszöbölése. 

4. A leépült kutatói-fejlesztő i 
kapacitások, és az általuk 
legimitált apparátusi funkciók 
aránytalanságainak fölszámo-
lása. 

5. A kutatás-fejlesztés stra-
tégiai fő irányainak kialakítása. 

6. Olyan jogszabályok meg-
alkotása, amelyek lehet ő vé 
tennék, hogy az ipari vállala-
tok a kutató és fejlesztő  inté- 

zetekben részvényesként részt 
vehessenek, ill., hogy kölcsö-
nösen részt vehessenek egy-
más vezető  testületeiben (egy-
két kivételes esetben már van 
ilyen megoldás). 

7. A költségvetési támogatás 
nélkül, vállalati formában 
tevékenyked ő  kutató-fejlesztő  
intézetek versenyhátránya az 
egyetemekkel és MTA intéze-
teivel és az alapítványi intéze-
tekkel szemben csak fokozó-
dott az elmúlt idő szakban. A 
szektorsemleges állapot minél 
jobb elő állítása érdekében a 
kutató-fejlesztő  intézetek, 

a) vagyoni helyzetét rendez-
ni kell? 

b) adósságállományukat ren-
dezni kell (jelentékeny OMFB-
pályázatokból is felhalmozott 
adósságuk is van), ezért pá-
lyázási lehető ségeik nagymér-
tékben korlátozottak, megaka-
dályozva ezzel nemcsak a to-
vábbi m ű szaki-fejlesztési hite-
lekhez (OMFB-pályázathoz) 
való hozzájutást, de a keres-
kedelmi hitelekhez való hozzá-
jutást is; 

c) mind ez ideig az OMFB-
pályázatoknál nem kapták meg 
ugyanazt a visszafizetési ked-
vezményt, mint az egyetemek 
és MTA-intézetek (ennek vál-
toztatása folyamatban van). 

SZDSZ-tudománypolitika Ill. 

Az ipari kutatóintézetek 

Közponzi Statisztikai Hivatal 

Tavaji bruttó átlagkeresetek 

A Magyar Tudományos 
Akadémia 1996. évi 
tevékenységérő l 

Az 1997 évi bruttó átlagkerese-
tek a nemzetgazdaságban 57 270 
forint, ebbő l szellemieké 77 200 
forint, fizikai foglalkozásúaké 
42 420 forint, a versenyszférában 
a teljes munkaidő ben foglalkoz-
tatottaké 76 410 forint, vala-
mennyi foglalkoztatottaké 60 580 
forint, ebbő l szellemi állományú-
aké 94 010 forint, fizikai foglalko-
zásúaké 44 920 forint, a költség-
vetési szférában a telje's 
munkaidő ben foglalkoztatottaké 
54063 ebbő l szellemi állományú-
aké 63 037, fizikai foglalkozású-
aké 35 705, a költségvetési kuta-
tóintézetekben a teljes munka-
idő ben foglalkoztatottaké 1997-
ben 69 023. 

Egységes közszolgálati törvény 
koncepciójáról kezdeményezett 
szakért ő i el ő készít ő  sorozatot a 
Munkaügyi Minisztérium. Az els ő  
alkalommal a MüM-ben, és a Mun-
kaügyi Kutatóintézetben készült 
el ő terjesztés kapcsán mondták el 
véleményüket munkajogi tanszék-
vezet ő k és érintett szakszervezeti 
vezet ő k. Az egységesítés mellett 
és ellen egyaránt hangzottak el 
érvek. Néhány dologban a több-
ség egyetértett. Ezek közül a leg-
fontosabb, hogy ilyen jelleg ű  tör-
vényalkotás legalább 4-5 éves 
el ő készítést igényel. A közalkal-
mazottak bérátlaga 27 500 forint-
tal alacsonyabb a köztisztvisel ő k 
bérátlagánál, és ez indokolatlan 
lemaradást jelent. A közalkalma- 

zottak felzárkóztatásához 750 mil-
liárd forintra lenne szükség. 

A tanácskozáson elhangzott, 
hogy vannak olyan szolgáltató 
ágazatok, amelyeknek hagyomá-
nyosan a közalkalmazottak között 
lenne a helyük (például posta, 
vasút), de az is, hogy jelenleg 
nem a dolgozó tevékenysége, 
hanem a munkahely besorolása 
határozza meg, ki közalkalmazott, 
ki köztisztviselő . 

Megjelent 

A Magyar 
Tudóslexikon 

A Better Kiadó, a M ű szaki és 
Természettudományi Egyesüle-
tek Szövetsége, valamint az Or-
szágos M ű szaki Információs 
Központ és Könyvtár együttm ű -
ködésével megjelent a Magyar 
Tudóslexikon. A négyezer pél-
dányban kiadott kötet közel ezer 
kiemelked ő  magyar tudóst mutat 
be. Célja az volt, hogy az el ő -
döknek méltó emléket, az ifjúság-
nak pedig példaképeket állítson 
— mondta Nagy Ferenc, a m ű  
f ő szerkeszt ő je. A lexikon 5600 
forintba kerül, és az iskolák 20 
százalékos kedvezménnyel vá-
sárolhatják meg. Tervek szerint 

pötévenként kiadják majd a kötet 
kib ő vített változatát. 

Továbbra is id ő szer ű  

Levél 
a miniszterelnöknek 

Horn Gyula miniszterelnökének 
a Tudománypolitika Kollégium El-
nöke részére 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
Örömmel vettük tudomásul, 

hogy az Országgy ű lés 1996. de-
cemberében határozatban rögzí-
tette a magyar tudomány helyze-
térő l szóló beszámolóból adódó 
következtetéseket. 

„2) Az Országgy ű lés úgy ítéli 
meg, hogy a tudománynak Magya-
rországon kiemelt jelentő sége van. 
Különösen fontos a tudom" sze-
repe a polgárosulás, a moderni-
záció és az európai integráció 
korában. Az Országgy ű lés fontos-
nak tartja, hogy a törvényhozás és 
a kormányzat ennek megfelelő en 
kiemelt módon kezelje a tudomá-
nyos kutatás feltételeinek biztosí-
tását, ezen belül külön is szüksé-
gesnek ítéli a tudományos kuta-
tók és a tudományos utánpótlás 
fokozott anyagi megbecsülését." 

Üdvözölve az Országgy ű lés 
határozatát, a költségvetési kuta-
tóintézetekben dolgozók nevében 
kérjük, a Tudománypolitikai Kollé-
gium, vagy a Kormány határoza-
tával, ajánlásával segítse elő , hogy 
a felső oktatásban és a kutatóinté-
zetekben dolgozók bér- és pótlék-
rendszere azonos legyen, ezzel is 
elő segítve a tudományos kutatás 
és az egyetemi oktatás intézmé-
nyeinek funkcionális közelítését. 

Budapest, 1997. április 23. 
Tisztelettel 

AOKDSZ, TDDSZ, TUDOSZ 

A Magyar Tudományos Akadé-
miáról szóló törvény elő írásai sze-
rint az Akadémia elnöke évente 
tájékoztatja a kormányt az Aka-
démia munkájáról. 

Az Akadémia illetve kutatóháló-
zata 1996-ban is új, nemzetközi 
szinten is jelentő s eredményekkel 
gazdagította a hazai és az egye-
temes tudományt. A hazai K+F 
szférában elfoglalt mintegy 16 szá-
zalékos részesedéssel szemben a 
tudományos eredmények közel 30 
százaléka származik az akadéMi-
ai kutatóhálózatból. 

Az Akadémia a vizsgált idő szak-
ban is — politikától független szer-
vezetként — részt kíván vállalni az 
ország elő tt álló feladatok megol-
dásában. Ennek megfelelő en ki-
alakította azt a stratégiai kutatási 
feladatrendszert, amely egyaránt 
segítheti az ország megfelelő  irá-
nyú fejlő dését, valamint az Aka-
démia — akadémiai kereteken túl 
nyúló — tudományos közéleti sze-
repének kiteljesedését. E felada-
tokhoz a kormány — az Ország-
gy ű lés támogatásával — bizonyos 
anyagi hátteret is nyújtott. E mun-
kák folytatása és esetleges bő ví-
tése feltétlenül indokolt. 

Az utóbbi idő ben bekövetkezett 
változások miatt az Akadémia in-
dokoltnak tartaná a jelenlegi köz-
alkalmazotti bérrendszer átalakítá-
sát, illetve a kutatókra érvényes 
új bérrendszer kialakítását. 

1996-ban megkezdő dött — és 
első  szakasza 1998 végén lezárul 
— ez akadémiai kutatóintézeti há-
lózat konszolidációja. Ennek leg-
fő bb célja, az, hogy a minő ségi  

szempontok els ő dlegessége mel-
lett — figyelembe véve a tudo-
mánnyal szembeni igényeket és 
az ország pénzügyi teherbírását 
— olyan mobilis kutatóhálózatot 
alakítson ki,,amely megfelel mind 
a tudományos, mind az egyéb el-
várásoknak is. E folyamat során 
intézeti összevonásokra és ingat-
lanok felszabadítására is sor ke-
rül. 

Az Akadémia kiemelt jelent ő sé-
get tulajdonított már 1996-ban is 
az MTA Könyvtára helyzetének. 
Javaslata szerint — tekintettel a 
Könyvtár gy ű jt ő körére és arra, 
hogy olvasóinak többsége a fel-
ső oktatási szférához tartozik — a 
finanszírozási kérdéseket a Mű ve-
lő dési és Közoktatási Minisztéri-
ummal közösen kell megoldani. 

Az Akadémia kezdeményezte a 
rá vonatkozó 1994. évi Törvény 
bizonyos — a mai mű ködést már 
gátló — pontjainak módosítását. 

MTI 

Ingyenes 
adótanácsadást 

és jogsegélyszolgálatot 
tart 

a TUDOSZ-irodában 
(XIII., Victor Hugo u. 

18-22., fsz. 17.) 
minden szerdán 

16 és 19 óra között 
dr. Komjáthy Miklós 



Haditudósítás 

„Navigare necesse est" hajóz-
ni szükséges, „Haditudósítást" 
írni pedig muszáj. Ez a lap ha-
gyománya, és a szerkeszt ő  
kényszerít rá. Ugyanis mint, már 
korábban jeleztem, ahogy köze-
ledünk a parlamenti választások-
hoz, úgy csöndesedik el az ÉT. 
Legalább is ami a plenáris ülé-
seket érinti, mert elméletileg 
azért a bizottságok összejöhet-
nek egy-egy problémát megtár-
gyalni, de mostanában errő l sem 
hallottam. 

A kormányzati oldal ilyenkor 
összegzi az elmúlt ciklus ered-
ményeit, s különböz ő  konferen-
ciákat rendez az elméleti prob-
lémák megtárgyalására. A szo-
ciális partnerek pedig erő t gy ű j-
tenek, s próbálnak fölkészülni 
a jövő re. Arra, hogy a választá-
si sikerek különböző  variációja 
esetén mire számíthatuk, mely 
irányba kell lépnünk. Folytathat-
juk e egymás önfeledt cseszte-
tését, vagy ismét megteremt ő -
dik a szakszervezeti egység, 
mert a külső  veszély nagyobb 
lesz, mint amennyit az úgymond 
kicsik jelentenek, az úgymond 
nagyok számára. Kb. másfél 
hónapja már oldalülés sem volt, 
egyszer ű en azért, mert nem volt 
mirő l tárgyalnunk. Majd ha lesz, 
összejövünk. Ha másért nem, 
azért, hogy átadjuk az oldalel-
nökséget (most az ÉSZT a so-
ros elnök) a Ligának (ő  lesz a 

következ ő , hacsak addig nem fu-
zionál valakivel, mint arról külön-
böz ő  tudósításokban olvasha-
tunk). 

Mit tehet ilyenkor a szegény 
haditudósító. Megpróbál valami-
lyen pótlékot kitalálni. Én is ezt 
teszem, remélve, hogy nem kö-
veznek meg érte, s röviden meg-
próbálom összefoglalni., mi is tör-
tént az elmúlt négy évben 
Könny ű  helyzetben vagyok, mert 
a Munkaügyi Minisztérium több 
összefoglaló kötetet is kiadott 
errő l, s az Interneten is lehet 
hozzá anyagokat találni, amibő l 
szemezgethetek. Ezek szerint 
1994-98 között az Érdekegyezte-
t ő  Tanácsban 49 plenáris ülés 
volt, melyeken több mint 80 té-
mát tárgyaltunk meg. Az ÉT bi-
zottságai pedig 150-170 ülést tar 
tottak az eltelt idő szakban (1997-
ig 152-ülés volt, errő l van statisz-
tika, az ez évit viszont csak be-
csülni tudom), részint ezekrő l a 
témákról, részint a bizottságok 
feladatkörébe illő  egyéb témákról. 
az  1994-97 között tárgyalt témák 
száma és megoszlása a MüM 
adatai szerint az 1. táblázaton 
látható volt: 

A ciklus 1994-ben az ú.n. átfo-
gó társadalmi-gazdasági megálla-
podás vitáival kezdő dött. Ezt a 
kormány kezdeményezte, remél-
ve, hogy sikerül az egész ciklusra 
egy átfogó megállapodást kötni, 
ami magába foglalja a megállapo- 

dás lehetséges témaköreit: gazda-
ság- és pénzügypolitika, bér- és 
foglalkoztatáspolitika, társadalom-
biztosítás, szociálpolitika, munka-
ügyi kapcsolatok, munkaügyi sza-
bályozás továbbá az érdekképvi-
seletek mű ködési feltételeire vo-
natkozó legfontosabb kérdések. 
Nem sikerült. Ugyanis mindenki 
mást várt t ő le, s megpróbált min-
dent bepréselni a dokumentumba, 
ami ettő l úgy megduzzadt, hogy 
be kellett látnunk nem ez a meg-
oldás. 

1995 második felétő l aztán is-
mét a konkrét részmegállapodá-
sok megkötése került az elő térbe, 
s a ciklus végéig ott is maradt, 
természetesen fenn tartva a folya-
matos párbeszédek gyakorlatát. 

Az érdekegyeztetés során éven-
te megállapodtunk az országos 
minimálbérrő l, s — 1995 kivételé-
vel — a vállalkozási szférában tör-
ténő  bérajánlások mértékérő l is. 

1996-ban állapodtunk meg a 
Munkaügyi Közvetítő i és Döntő bí-
rói Szolgálat Létrehozásáról, elfo-
gadva annak mű ködési szabály-
zatát, majd — pályázat útján — a 
vezető  tisztviselő it. 

Foglalkoztunk az ÉT továbbfej-
lesztésével. Ennek vadhajtása-
ként értelmezik egyesek ma is, 
hogy a továbbfejlesztés lényeges 
eleme több szervezetet (késő bb 
lehető leg mindenkit?) kipaszíroz-
ni az oldalról. Ez utóbbi a repre-
zentativitás b ű vszó alatt jelent 
meg, s akár tetszik, akár nem 
nekünk is föl kell vennünk a kesz-
ty ű t, s az ő sszel esedékes üzemi 
tanácsi—közalkalmazotti tanácsi 
választásokon minél jobb ered-
ményt kell elérni. Meg kell jegyez- 

nem, hogy itt a munkaadói old, 
sokk41 bölcsebben viselkedik. Ok 
nem szaladnak az események 
elé, hanem gondosan kivárják a 
történéseket. Azért az minden-
képp eredmény, hogy megálla-
podtunk az oldal döntéshozatali 
rendjérő l, s így a korábbi kon-
szenzusos megállapodás helyett 
már többségi szavazattal is lehet 
oldalálláspontot kialakítani, ha 
legalább négyen egyetértenek a 
javaslattal, és rendelkeznek a 
szavazati pontok több mint 75 
százalékával. Azt is eldöntöttük, 
hogy ki hány szavazati ponttal 
rendelkezik. 

1996-ban megállapodtunlf, 
hogy a Munkaerő piaci Alapot 
önkormányzati jelleggel, tripartit 
irányítással mű ködtetjük tovább, 
ezzel jelentő sen hozzájárulva a 
konszenzusos foglalkoztatáspo-
litika megvalósításához. 

Fontos tárgyalássorozat volt 
az új nyugdíjrendszerrel kapcso-
latos problémák megvitatása is, 
melynek végén 19 pontból álló 
megállapodás jött létre. Egyér-
telmű  eredményként kell elköny-
velnem (bár ezzel nem ért min-
denki egyet), hogy döntöttünk a 
társadalombiztosítási önkor-
mányzatok delegálásos úton 
történő  felállítása mellett, elke-
rülve e teljesen fölösleges, s 
költséges parlamenti típusú vá-
lasztásokat. 

Tárgyaltunk és megállapod-
tunk a kollektív szerz ő dések 
nyilvántartási rendszerérő l is. 

Megtárgyaltuk és elfogadtuk 
az Európai Szociális Karta rati-
fikációjára vonatkozó javaslatot, 
s több ILO (Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet) egyezményt 
is. 

Nagyvonalakban ez jutott 
eszembe az elmúlt négy év ÉT 
béli munkájáról, de azt hiszem 
Önök ennél többet is tudnak 
kedves olvasóim, hiszen — ve-
lem ellentétben — rendszeresen 
olvassák a Haditudósításokat, 
melyben igyekeztem mindenrő l 
részletesen beszámolni. Én 
most már csak abban bízok, 
hogy hamarosan lehető ségem 
lesz valós „hadiesemények"-rő l 
is beszámolnom, mert az azt 
jelenti, hogy ismét elkezdő dött 
az érdemi munka az ÉT-ben. 

Q-ti 

(Hadi események nélkül) 

Kuti László több mint négy esztendeje vesz részt — az Ér-
telmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az 
Érdekegyeztető  Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnö-
ke a Szoszólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyez-
tetés „harcmezejérő l". 

A tárgyalt témák megnevezése száma megoszlása 
Gazdasági, gazdaságpolitikai konzultáció 22 29,7 
Bérmechanizmus, bértárgyalás 7 9,4 
Foglalkoztatáspolitika 13 17,5 
Munkaügyi szabályozás 11 14,8 

. 
Szociálpolitikai kérdések 11 14,8 
Munkavédelem munkaügyi ellen ő rzés 3 4,0 
Oktatás, képzés 1 1,7 
ÉT belső  ügyei 6 8,1 
Összesen 74 100,0 

1998. MÁJUS 

  

SZÓSZÓLÓ 3 

Pártprogramok a tudományról és az innovációról 

MSZP: tudomány, innovác ió,c információs társadalom 
1998-ban lényegében befe-

jez ő dnek a rendszerváltó fo-
lyamatok. Lehet ő ség nyílik 
arra, hogy nyugodtabb körül-
mények között foglalkozzon a 
politika a tudomány, az inno-
váció és az információs tár-
sadalom világméret ű  kihívása-
ival , és reális, az ország mé-
reteihez, illetve erejéhez illesz-
ked ő  választ adjon a felmerü-
lő  kérdésekre. 

Hazánkban a kutatási-fej-
lesztési ráfordítások GDP-hez 
viszonyított aránya 1990-ben 
1,61% volt, azóta folyamato-
san csökkent és jelenleg 0,6 
és 0,7% között becsülhet ő . Az 
OECD-országokban ugyaneb-
ben az idő szakban a K+F rá-
fordítások GDP-hez viszonyí-
tott aránya 1,4 és 3% között 
szóródott. (A magyarországi 
K+F ráfordítások visszaesése 
két fő  okra vezethető  vissza: 
egyrészt a tudományigényes 
ágazatokban m ű ködő  állami 
és szövetkezeti vállalatok 
nagy részének összeomlásá-
ra, másrészt a rendszerváltás 
után a gazdaság egészének 
súlyos visszaesésére, a brut-
tó nemzeti termék mintegy 
20%-os csökkenésére.) 

A K+F ráfordítások reálérté-
kének csökkenése még súlyo-
sabb, ha figyelembe vesszük 
az_ ezeket terhelő  adó és TB 
kötelezettségeket. Ilyen címen  

1995-ben a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának juttatott 
költségvetési támogatás több 
mint 50%-a visszakerült a köz-
ponti forrásokhoz. 

A tudományos tevékenysé-
get első rend ű  fontosságúnak 
kell tekinteni az oktatás, a kul-
túra és a gazdaság fejlő désé-
nek hátterét képező  korszer ű  
ismeretek megszerzésében, a 
tudás fejlesztésében, a gazda-
sági célú kutatási, fejlesztési 
feladatok megoldásában, Ma-
gyarország elő rehaladásában. 
Epp ezért fontos a tudomány 
területén dolgozók társadalmi 
szerepének és befolyásának 
növelése. 

Ő rizni kell a kutatás szabad-
ságát, a tudományos mű he-
lyek önállóságát, a tudomá-
nyos közélet tisztaságát és 
demokratizmusát. A rendelke-
zésre álló erő források és a kü-
lönböző  pályázatok elbírálá-
sa során biztosítani kell a ku-
tatóhelyek, a tudományos mű -
helyek és a tudományos is-
kolák esélyegyenlő ségét 

Alapvető  feladat a K+F rá-
fordítások további csökkené-
sének megállítása, s a vállal-
kozói terület erő södő  részvé-
telének támogatásával, a tár-
gyi feltételek, valamint az e 
szférában dolgozók anyagi 
helyzetének javításával az 
er ő fofrások növekedésének  

megalapozása és biztosítása. 
Az egyetemi kutatások nö-

vekvő  támogatása mellett fenn 
kell tartani és lehető ség sze-
rint növelni kell a jelenlegi tu-
dományos kutatóintézeti kapa-
citást. 

Kihívások és válaszok 

A Magyar Szocialista Párt 
a következő  kormányzati cik-
lusban a tudományos kutatás 
és fejlesztés terén három alap-
vető  kérdés rendezését tartja 
kiemelt fontosságúnak: az 
alapkutatások helyzetének 
tisztázását, 

- a K+F tevékenység fejlesz-
tési irányainak meghatározá-
sát, az er ő források mértéké-
nek és felhasználásának ter-
vezését, koordinálását, 

— az ehhez szükséges kor-
mányzati garanciák biztosítá-
sát. 

Az alapkutatások — bármely 
területen végzett tudományos 
tevékenységrő l legyen is szó 
— az általános kultúra szerves 
részét alkotják. Az alapkuta-
tás rövid távra nem tervezhe-
tő , mert a tő le várható köz-
vetlen eredmények gyakran 
csak generációs léptékben 
mérhető k. Ezért a rövid távú 
finanszírozás mellett gondolni 
kell az aktuális gazdasági, tár-
sadalmi és politikai szempont-
októl független, hosszú távú  

anyagi támogatás biztosításá-
ra is, ami a különböző  pályá-
zatok odaítélésén túl a tudo-
mányos m ű helyek és iskolák 
folyamatos m ű ködésének ga-
rancia rendszerét is feltétele-
zi. 

Az alapkutatások támogatá-
sa döntő  mértékben állami 
szint ű  feladat. 

A K+F tevékenység fejlesz-
tése érdekében a kormánynak 
több éves K+F elő irányzatot 
kell elő terjesztenie, mely kivé-
di az évenkénti költségvetés 
átmeneti nehézségeit és alkal-
mas több éves átfutású pro-
jektek pénzügyi támogatására. 
Fontos szempont /ami jelen-
leg nem érvényesül/, hogy a 
költségvetési források kellő  
összehangoltsággal és megfe-
lelő  prioritások mentén kerül-
jenek felhasználásra. A politi-
kai egyeztetés feladata e pri-
oritások nevesítése és ará-
nyainak meghatározása. 

A teljes K+F ráfordításon 
belül a vállalkozói szféra ré-
szesedésének megfelelő  nö-
vekedése esetén az állami tá-
mogatás 50% alatti, azt meg-
közelítő  részaránya kívánatos, 
melynek struktúrájában a köz-
vetlen támogatás csökken ő  
tendenciájú. A támogatások az 
alapkutatásnál 100%-ig, az 
alkalmazott kutatásoknál mint-
egy 50%-ig terjedhetnek. 

Az EU-országok a nemzeti 
K+F támogatási rendszeren 
túlmenő en közös Kutatási és 
Technológiai Fejlesztési Keret-
programokat készítettek. Ma-
gyarország számára létfontos-
ságú az 5-ik Keretprogramban 
való részvétel. Fontosnak tart-
juk, hogy az EU keretprogram-
ban való részvételünk költsé-
geit a költségvetés a jelenlegi 
- amúgy is tarthatatlanul ala-
csony — támogatáson felül biz-
tosítsa. 

Az elkövetkez ő  években 
meg kell állítanunk a K+F te-
vékenység további romlását, 
meg kell ő rizni , és a lehető -
ségekhez képest növelni kell 
kutatási fejlesztési szellemi 
potenciálunkat. Létre kell hoz-
ni azokat a regionális K+F 
centrumokat, amely szerepvál-
lalása nemcsak a regionális 
területfejlesztésre, hanem a 
szomszéd országokkal való 
kooperációkra is kiterjed. 

A K+F személyzet elörege-
dése és a „brain drain" tartós 
volta, továbbá a professzioná-
lis technológia- és tudás-
transzfer menedzser rétegé-
nek vékonysága arra figyel-
meztet, hogy a fiatal kutató-
fejlesztő  utánpótlás nevelése 
és biztosítása sürgető  feladat. 
Ez a felső oktatás elitképzésé-
nek (PHD, PHARE progra- 

(Folytatás a 4. oldalon) 



SALGÓTARJÁN 
(Strand Hotel) 

2 + 1 vagy 2 + 2 ágyas szobák 
Turnusok (vasárnaptól szombatig): április 1-jétő l december 27-ig folyamatosan 

Ellátás: igény szerint félpanziós vagy teljes ellátás 
Térítési díjak: 

Elő szezon 
04.01-06.30. 

Fő szezon 
07.01-08.30. 

Utószezon 
09.01-12.27. 

6 éj félpanzió felnő tt 12 300 15 000 13 500 
6 éj félpanzió gyermek (3-6 év) 5 400 6 600 6 000 
6 éj félpanzió gyermek (6-14 év) 7 200 9 000 8 400 
6 éj telj. ell. felnő tt 14 700 17 400 15 900 
6 éj telj. ell. gyermek (3-6 év) 7 200 8 400 7 800 
6 éj telj. ell. gyermek (6-14 év) 9 600 11 400 10 800 

Telefon: 32/430-277, 430-085 
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Új elnök, új tervek 

Szellemi fórum 
Enyedi György akadémikust vá-
lasztották a Magyar UNESCO 
Bizottság (MUB) új elnökévé. 
Enyedi egy szakmai fórum lét-
rehozását szorgalmazta a mű -
vészet és a tudomány különfé-
le területein dolgozók részvé-
telével. 

A szervezet alelnöke Balázs Er-
vin, illetve Tamás Pál lett. Az új 
vezető ség nevében Enyedi kifej-
tette: első dleges feladat a MUB 
m ű ködésének láthatóbbá tétele. 
Ezzel párhuzamosan pedig a tu-
dományos és m ű vészeti élet kü-
lönféle területein alkotó emberek 
részvételével szellemi fórumot 
kellene kialakítani. 

A MUB idei terveirő l Rózsa Pé-
ter fő titkár elmondta: a Budapesti 
M ű szaki Egyetemmel összefo-
gásban megalapított Információs 
Társadalom Trendkutató Intézet 
első  vizsgálati eredményei a kö-
zeljövő ben várhatók. Az elképze-
lések szintjén kiforrott az ELTE 
összehasonlító pedagógiai intézet 
szerve is, beindításához a finan-
szírozást kell megoldani. Nemzet- 

közi szinten pedig a filmbank lét-
rehozása lehet a legnagyobb ki-
hívás. Ennek az egyetemes film-
történeti alkotások harmadik vi-
lágba való eljuttatása lesz majd 
a feladata. 

Terveik szerint a titkárság 
közalapítványként vagy köz-
hasznú társaságként m ű ködne 
tovább. Ebbe a szervezetbe in-
tegrálódnának a különféle intéz-
mények. 
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Pártprogramok a tudományról és az innovációról 

MSZP: tudomány, innováció, információs társadalom 
(Folytatás a 3. oldaról) 
mok) erő sítését és megbecsü-
lését követeli a mindenkori po-
litikától. 

A tudományos kutatás és 
fejlesztés rendelkezésére álló 
er ő források hatékony felhasz-
nálása érdekében kormányzati 
szinten javítani kell a tervező , 
koordináló és az eredménye-
ket figyelemmel kísér ő , re-
gisztráló munkát. Ez különö-
sen fontos a központi költség-
vetési források elosztása és a 
vállalkozói szféra K+F tevé-
kenységét segítő  jogszabály 
alkotó és összehangoló mun-
ka során. 

Elkerülhetetlen egy olyan 
monitoring szervezet létrehozá-
sa, mely alkalmas a pénzügyi 
források alakulásának figyelé-
sére, a nemzetközi kapcsola-
tok áttekintésére és a hazai 
K+F tevékenység eredménye-
inek nyomon követésére. 

A tudomány fejlő dési ten-
denciái azt mutatják, hogy az 
alapkutatás és növekv ő  mér-
tékben az alkalmazott kutatás, 
valamint az egyéb K+F tevé-
kenység is részben határok fe-
lettivé válik, nem létezhet 
nemzetközi együttm ű ködés  

nélkül. Ez az EU harmonizá-
ción túl globális koordinációt 
igénnyel, ami elkerülhetetlen-
né teszi egy megfelelő  kor-
mányzati felhatalmazással 
rendelkező  államigazgatási 
szereplő  mű ködését. 

Az információS 
társadalom kihívásai 

A világban végbemenő  válto-
zások fontos jellemző je az in-
formáció és tudás szabad létre-
hozásán, forgalmazásán, hozzá-
férhető vé tételén és felhaszná-
lásán alapuló új, információs 
társadalom kialakítása 

A számítástechnika eszkö-
zeinek széles kör ű  alkalmazá-
sa a termelés, a szolgáltatá-
sok, a kereskedelem új mód-
jainak kialakulása és minden-
nek a társadalomra gyakorolt 
hatása jellemzi az elkövetke-
zendő  éveket. A távközlési 
hálózatok és az informatikai 
alkalmazások nemzetközisége 
a világgazdaság integrációjá-
hoz, a világ globálissá válá-
sához vezet. E folyamatok 
gyors követése pozitív lehető -
ségek kihasználása olyan di-
namikus kormányzati politikát 
kíván, amely tudatosan készül  

a következő  évezred globális 
kihívásaira, képes rugalma-
san, az ország érdekeit szem 
elő tt tartva alkalmazkodni a 
változásokhoz. 

Célkit ű zések, tennivalók 

Távközlési infrastruktúra fej-
lesztése során a legkorsze-
r ű bb digitális szolgáltatások 
bevezetését és a tarifák csök-
kentését kell elérni a piaci ver-
seny feltételeinek biztosításá-
val és a tényleges verseny-
helyzet kialakulásának elő se-
g ítésével. 

Megfelelő  kormányzati poli-
tika alkalmazásával el kell 
érni, hogy Magyarország vál-
jon a régió kiemelked ő  infor-
matikai és távközlési szolgál-
tató központjává. Az informa-
tika elterjedését támogató 
iparpolitikával, biztosítani kell 
a nyilvános internet-elérés le-
het ő ségét az általános és kö-
zépiskolákban, a könyvtárak-
ban, fel kell gyorsítani az úgy-
nevezett tele-házak és intelli-
gens települések kialakításá-
nak programját. A szükséges 
szabályozások megalkotásá-
val segíteni kell, hogy a kis 
és közepes vállalkozások is  

széles körben alkalmazzák a 
legkorszer ű bb informatikai le-
hető ségeket. A felső oktatás-
ban, de az új nemzedék kor-
szer ű  képzésének minden 
szintjén, valamint a folyama-
tossá váló felnő ttoktatásban 
is biztosítani kell az informa-
tikai alapismeretek elsajátítá-
sát. 

A következ ő  kormányzati 
ciklus végéig be kell fejezni az 
információs társadalommal 
kapcsolatos alapvető  jogi sza-
bályozásokat, beleértve az 
adatvédelem euro-konform 
rendezését. 

Veszélyek és ellenző k 

A rendszerváltozás jelensé-
geihez tartozik a tudomány-
ellenesség elterjedése, az ir-
racionális megközelítések 
gyakorisága. Paradox jelen-
ség az is, hogy a civilizációs 
életmódhoz való ragaszkodás 
mellett sokan elutasítják az 
ehhez szükséges technológi-
ai megoldásokat /pl. energia-
termelés, építkezés, vízellá-
tás, közlekedés területén/. A 
kétségtelenül létező  környe-
zetszennyező dési problémák 
mellett egyre erő sebb a „min- 

dent ellenezni" szemlélet, 
amelyet idő r ő l-idő re politikai 
mozgalmak is támogatnak. Az 
ország gazdasági, politikai 
nyitottsága felerő sítette a til-
tott gazdasági tevékenysége-
ket: terjed a drogfogyasztás, 
prostitúció, a b ű nszövetkezet-
be tömörülés. Az emberi hi-
székenység vámszedő i fan-
tasztikus lehet ő ségekhez ju-
tottak és jutnak. 

A tudomány eszközeivel is 
határozottan fel kell lépni az 
emberi hiszékenységet és az 
irracionalitás iránti fogékony-
ságot kihasználó áltudomá-
nyosság ellen. 

Nap mint nap tanúi vagyunk 
az információ manipulálásá-
nak, elferdítésének. A magyar 
társadalom szociális nehézsé-
geire többletteherként rárakó-
dik az infor:mációs társada-
lomban rejlő  visszaélési le-
hető ségek gyakori kihaszná-
lása. A Magyar Szocialista 
Párt is nehezen tudja politi-
kailag kezelni ezeket a 
visszás jelenségeket. Ezért 
igen fontos feladat a jövő ben 
a politikai tisztesség és hite-
lesség alapelveinek megköve-
telése és gyakorlata. 

TUDOSZ tagoknak 	

Üdülési lehető ségek 
SOPRON 

(Benedek Elek Pedagógiai 
Fő iskola Kollégiuma) 
2 x 2 ágyas apartmanok 

Turnusok: 
július 13 - július 19 
július 20 - július 26. 

július 27 - augusztus 2 
augusztus 3 - augusztus 9. 

Étkezési lehető ség: 
konyha, fő zési lehető ség van 

Térítési díjak: 
felnő tt: 700 Ft / fő  / éj 

gyermek-diák: 350 Ft / fő  /éj 
Idegenforgalmi adó: 

70 éves korig 120 Ft / fő  /éj 
Telefon: 99/312-754 

EGER 
(Eszterházy Károly 

Tanárképző  Fő iskola 
Kollégiuma) 

2, 3, 4, 5 ágyas szobák 
Turnusok: 

július 7 - július 14. 
július 14 - július 21. 
július 21 - július 28. 

július 28 - augusztus 4. 
augusztus 4 - augusztus 11. 
augusztus 11 - augusztus 18. 
augusztus 18 - augusztus 25. 

Étkezési lehető ség: 
teakonyha (felszerelés nélkül), a 
közelben bevásárlási és étkezé- 

si lehető ség. 
Térítési díjak: 

2 ágyas szobákban: 
650 Ft / fő  /nap 

3 ágyas szobákban: 
600 Ft / f ő  /nap 

4 v. több ágyas szobákban: 
500 Ft / f ő  /nap 

Idegenforgalmi adó: 
120 Ft / fő  /nap (18 éven felüli 

vendégeknek) 
Telefon: 36/410-466/2036 

LEÁNYFALU 
8-10 fő  befogadására alkalmas üdülő  

Turnusok: 
június 11 - június 17. 
június 18 - június 24. 
június 25 - július 1. 
július 2 - július 8. 
július 9 - július 15. 
július 16 - július 22. 
július 23 - július 29. 

július 30 - augusztus 5. 
augusztus 6 - augusztus 12. 
augusztus 13 - augusztus 19. 
augusztus 20 - augusztus 26. 
augusztus 27 - szeptember 2. 

Étkezési lehető ség: 
felszerelt konyha 
Térítési díjak: 

2 600 Ft /nap / ház és 250 Ft / fő  
egyszeri mosatási díj 

Telefon: 36/410-466/2036 

TISZAFÜRED 
4 személyes faházak, 
sátorozási lehető ség 

Turnusok: 
június 9 - június 15. 
június 16 - június 22. 
június 23 - június 29. 
június 30 - július 6. 
július 7 - július 13. 
július 14 - július 20. 
július 21 - július 27. 

július 28 - augusztus 3. 
augusztus 4 - augusztus 10. 
augusztus 11 - augusztus 17. 
augusztus 18 - augusztus, 24. 
augusztus 25 - augusztus 31. 
szeptember 1 - szeptember 7. 
szeptember 8 - szeptember 14. 

Étkezési lehető ség: 
felszerelt konyha, valamint a 

közelben étterem és ABC van 
Térítési díjak: 

4 személyes faházak: 
2 200 Ft / nap /ház + 250 Ft / 

fő  egyszeri mosatási díj 
sátorhely: 200 Ft / fő  /nap 

(ágynemű  igényelhető , ebben az 
esetben + mosatási díj) 

nagy faház: 400 Ft / fő  /nap + 
250 Ft / fő  egyszeri mosatási díj 

Telefon: 36/410-466/2036 

BAJA 
(Eötvös József Pedagógiai 

Fő iskola Kollégiuma) 
2 db 3 ágyas szoba 

Turnusok: 
július 1 - augusztus 25. 

Étkezési lehető ség: 
bérelt konyha ill. étterem 

reggeli: 200 Ft 
ebéd: 250 Ft 

vacsora: 250 Ft 
/szombaton és vasárnap csak 

nagy létszám esetén/ 
Térítési díjak: 

felnő ttek: 
3 000 Ft / fő  / hét 

+ 12 % ÁFA 
+ 70 Ft / fő  /nap IFA 

14 éven aluli gyerekek: 
1 500 Ft / fő  / hét 

+ 12% ÁFA (IFA nincs) 
Telefon: 79/324-451 

A TUDOSZ 
telefonszámai: 

149-0793 
vagy 270-0555/552 

TUDOSZ e-mail: 
tudosz@mallinterware.hu  


	11_3_1.pdf
	11_3_2.pdf
	11_3_3.pdf
	11_3_4.pdf

