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AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

BOSNYÁK ISTVÁN 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék 
Közlésre elfogadva: 1982. nov. 20. 

Az 1982. október elsején kezdődő új tanév, illetve intézeti munkaév 
elején az intézeti tisztségviselők egy ezzel megbízott csoportja elkészítette 
a folyó évre vonatkozó munkaprogram és munkaterv javaslatát. Ezt meg-
vitatta, kiegészítette és módosította a Tanszék és a Kutatórészleg, majd 
elfogadta a Közgyűlés és a Munkástanács. 

Jelen számunkban e dokumentum programtételeit egészében, az ope-
ratív munkatervet pedig kivonatosan közöljük. 

MUNKAPROGRAM ÉS -TERV 1982—83-RA 

I. O k t a t á s 

„Az 1981. áprilisában elfogadott óra- és tantervünk rögzíti a Tanszék 
oktató-nevelő munkájának az utóbbi években korszerűsített modelljét. Esze-
rint, mint ismeretes, alapstúdiumi, ágazati és postgraduális képzés folyik 
Intézetünkben, s a kötelező és választható tárgyak, illetve speciális kollégiu-
mok és diplomavizsga-tárgyak bőséges választéka kellő feltételt biztosít 
a korszerű, a káderszükségleteket és a hallgatók személyi érdeklődését egy-
aránt figyelembe vevő oktatáshoz. 

E biztos alapról kiindulva, a permanens oktatási reform gyakorlati to-
vábbvitelének újabb lehetőségeit főként az alábbiakban látjuk. 

1. A szemináriumi könyvtárnak mint az oktatói munka alapvető esz-
köztárának megreformálása. — A könyvekben és folyóiratokban viszony-
lag igen gazdag könyvtárunkban nagy a lemaradás az állománybavétel és 
állományfeldolgozás tekintetében: megbízható áttekintésünk sincs arról, 
hogy a vásárlás, ajándék és öröklés útján megvalósuló állománygyarapítá-
sunk katalogizálásában hány éves a késésünk. Ugyanakkor gyarapítás-poli-
tikánkkal (ha egyáltalán lehet erről beszélni a tervszerűség értelmében) 
mindmáig nem tudtuk kiküszöbölni a tanszéki könyvtár kezdeti fogyaté-
kosságát: az alapvető, minderi korosztály által használatos kézikönyvek, 
szöveggyűjtemények, irodalomtörténetek stb. minimális példányszámát. Még 
az intézeti oktatók és kutatók tanításban felhasználható szakmunkáinak 
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katalogizált hányada is igen hiányos, hogy a tárgykatalógus felállításáról 
vagy egyszerűbb mutatók elkészítéséről ne is szóljunk. 

E sokévi lemaradás pótlásának és könyvtárunk funkcionálisabbá té-
telének, modernizálásának előfeltételét azonban nem egy demonstrátor 
alkalmazásában, hanem távlatibb kádermegoldás felkutatásában látjuk. 
Mivel könyvtárosunk az irodalomtudományok magisztere, sürgősen meg 
kellene vizsgálnunk a kutatómunkába való áthelyezésének s egy új, a könyv-
társzervezést és -gyarapítást egyetlen élethivatásnak tartó fiatal szakember 
felvételének a lehetőségét. 

2. A hallgatók öntevékenységének és individuális foglalkoztatásának to-
vábbi kiteljesítése. —• Az új, érvényben levő tanterv kellő normatív feltételt 
biztosít a hallgatók individuális munkaformáinak kibontakozásához is (vá-
lasztható tárgyak, szakok, diplomatárgyak, speciális kollégiumok stb.). 
Úgy tűnik azonban az intenzívebb és hatékonyabb oktatás egyik legnagyobb 
lehetősége mégiscsak az individuális munkaformák tervszerű ösztönzésében, 
irányításában és egybehangolt kritériumok szerinti értékelésében, elbírálá-
sában rejlik. Vonatkozik ez a konzultációi és gyakorlati órák megszervezé-
sére, a szemináriumi munkák elbírálására és a szemináriumi órán való fel-
dolgozására, az új típusú diplomamunkák elkészítésének mentori támoga-
tására éppúgy, mint a tehetségesebb és érdeklődést tanúsító hallgatók bevo-
nására az egyszerűbb projektumi munkálatokba vagy esetleg a szemináriumi 
könyvtár szakmai átrendezésébe is. 

S ugyancsak nagy lehetőségek rejlenek az individuális munkaformák 
ápolása szempontjából a hallgatók órán kívüli művelődési/szakmai önte-
vékenysége terén is. A Tudományos Diákszakkör, a hallgatok nemrég bein-
dított Közlönye, az Élőszóval esetleges diák-tribünje, az érdeklődést tanú-
sító hallgatók részvétele az Intézet tudományos értekezletein, Élőszóval-
előadásain, könyv- és folyóiratbemutatóin — ez mind olyan formai lehető-
ség, amely szintén ösztönözheti az individuális munkát, s olykor hatékonyabb 
és eredményesebb is lehet a klasszikus oktatási formáknál. 

Hogy az egyetemi hallgató nem puszta objektuma, hanem szubjektuma 
is az egyetemi oktatásnak, ez nyilván a mi viszonyaink között is elsősorban 
a tervszerűen ösztönzött individuális munka két fenti (tantervvel összefüggő 
s attól jórészt független) típusának még fokozottab érvényesítésével válna 
kifejezettebbé. 

3. Az oktatói munka gyakorlatának egybehangolása a négy évfolyam 
egy-egy tantárgycsoportján és ágazatán belül. — Többször felmerült már az 
igény a Tanszéken, hogy meg kellene vizsgálnunk egy-egy tantárgycsoport, 
ágazat vagy egyetlen tárgy elméleti és gyakorlati oktatásának általános (több 
évfolyamra vonatkozó) módszertani kérdéseit, hogy ezzel is egységesebbé 
és hatékonyabbá tegyük oktatói munkánkat, s jobban kiaknázzuk a korrelá-
ció elvében rejlő gyakorlati lehetőségeket. Az idei tanévben hozzáláthatnánk 
e régi igény gyakorlati megvalósításához is." 

A fenti munkaprogram alapján az operatív munkaterv főbb elemei a 
következők lettek: a tanszéki tanulmányi eredményről készült elemzés meg-
vitatása az oktatásügyi bizottságban, a Tanszéken és a Szocialista Ifjúsági 
Szövetség intézeti alapszervezetében; a tanulmányi előmenetelre kiható 
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tényezők felmérése kérdőív alapján; a programunkban előirányzott kötelező 
és ajánlott irodalom könyvtári állományának felmérése; szakmai megbeszé-
lések a Tanszéken folyó irodalom- és nyelvtanításról, illetve lektori és ága-
zati oktatásról; a módszertani és lektori jegyzet (kézikönyv) kiadása; az el-
múlt 2—3 évben megjelent szakirodalom jegyzékének elkészítése tantár-
gyanként, a könyvtárgyarapítás fellendítése céljából; a hallgatók oktatáson 
kívüli művelődési és szakmai öntevékenységének felmérése az Ifjúsági Szö-
vetség alapszervezete tematikus értekezletén; a Tudományos Diákszakkör 
három résztémájának feldolgozása (Arany János lírája; Kosztolányi Dezső; 
Irodalmi és nyelvi jelenségek a hatvanas és hetvenes években Vajdaságban). 

II. K u t a t ó m u n k a 

„A vajdasági kutatótevékenység évekkel ezelőtti átszervezése a Tarto-
mányi Tudományügyi Érdekközösségben, valamint az annak jegyében meg-
hozott középtávú (öt évre szóló) intézeti munkatervünk természetszerűleg 
határozza meg egy-egy munkaévünk parciális tevékenységét is: az ötéves 
tervvel vállalt kötelezettségeink a három tartományi makroprojektumban 
(A vajdasági nemzetek és nemzetiségek irodalmának tanulmányozása; A 
vajdasági nemzetek és nemzetiségek nyelvének lexikográfiái vizsgálata; A 
vajdasági nemzetek és nemzetiségek nyelvének fejlődése és mai állapota) 
eleve keretet, irányt és célt szabnak évi tervmunkálatainknak is. 

Mindez azonban nem jeleti azt, hogy kutatótevékenységünk jelenlegi 
és távlati munkaprogramja nem igényel további közös gondolkodást, elem-
zést, tervezést és program-árnyalást. E tekintetben a következőket emelnénk 
ki: 

1. Az Intézet csaknem huszonöt éves kutatási eredményeinek szintetikus 
összefoglalása. —• Az elmúlt tanévben publikációs tevékenységünkkel már 
megkezdtük az Intézet eddigi kutatási eredményeinek szelektív összefogását 
néhány fontos részterületen (néprajzi, népköltészeti, dialektológiai és dél-
szláv—magyar irodalmi-komparatisztikai kutatások). A tudományos munka 
távlati tervezésének előfeltétele azonban a további összegezés az Intézet 
egyéb kutatási területein (jugoszláviai magyar irodalomtörténet, művelődés-
történet, pszicho- és szociolingvisztika, szerbhorvát—magyar kontrasztív 
nyelvészet stb.) Ezt a munkát nyilván az alprojektumok, közös és egyéni 
kutatótémák keretében kellene folytatni, s a publikációs bizottságnak immár 
a kész szintetizáló terveket benyújtani. 

2. Kutatótevékenységünk távlati koncepciójának és szervezési keretei-
nek további elemzése és módosítása. —• Mint az évi jelentés is említette, az 
elmúlt évben szakmai vita indult kutatótevékenységünk távlati koncepció-
járól. Idő, energia, kellő szervezés híján azonban ez a nagyon fontos közös 
munka abbamaradt, s az idén kellene folytatni. Miközben fontos lenne ki-
térni az adott — a vajdasági tudományszervezési reformmal örökbe kapott 
— munkaszervezési kereteink fellazításának lehetőségére is. Azzal ugyanis, 
hogy Intézetünk is beilleszkedett az említett három makroprojektumba, 
saját két, egykor önálló projektumát volt kénytelen összezsugorítani: a mű-
velődéstörténetit és a folklorisztikait. (Ezek most témaként szerepelnek A 
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jugoszláviai magyarok irodalom- és művelődéstörténete c. alprojektumban.) 
Ezzel e két kutatási területen leszűkült a munkában részt vevő bel- és kül-
munkatársak száma, s egyáltalán: a tevékenység köre is. Némi leszűkülés 
tapasztalható azonban — a gyakornok-asszisztens felvétele ellenére is — 
az egykor szintén projektumot képezett, ma pedig alprojektumként szerve-
ződő kapcsolattörténeti kutatásban. A folklorisztikát és művelődéstörténetet 
befogadó irodalomtörténeti alprojektumunk viszont nyilván és elsősorban 
épp a szóban forgó összevonás miatt nem terjesztheti ki vizsgálódásait az 
1945 utáni majd négy évtizedes időszakra is. Ugyanakkor azt is meg lehetne 
fontolni, vajon a két nyelvészeti alprojektumunk adott szervezeti kerete 
lehetővé teszi-e a maximálisan intenzív, a meglevő káderlehetőségeinkkel 
maradéktalanul élő kutatómunkát. 

3. Tudományos produkciónk szakkritikai vizsgálatának megalapozása. — 
A rendszeres és folyamatos szakkritika igénye Intézetünkben szintén nem 
mai keletű. Tudományos és szakmunkánk elemző vizsgálata ugyanis jobbára 
az érdekközösségnek készülő évi jelentések megvitatására korlátozódik, mi-
közben főként a szerződésekben vállalt munkamennyiség felmérésére össz-
pontosul a figyelem, a koncepcióbeli, módszertani és egyéb fontos kérdések 
elemzésére viszont nem kerülhet sor. Holott a projektumi ülésektől az Élő-
szóval szakkritikai tanácskozásáig és folyóiratunk szakkritikai ( s nem csak 
recenziós) rovatának kialakításáig tudományos és szakprodukciónk kritikai 
elemzésének számos kiaknázatlan lehetősége van. 

4. A szótári munkálatok ütemének felgyorsítása. — A magyar —szerb-
horvát nagyszótár munkálatainak üteme ugyancsak régibb problémája In-
tézetünknek. Az állandó (teljes munkaidővel dolgozó) belmunkatársak kis 
száma, a két érdekközösségtől befolyó céleszközök elégtelensége, a meg-
felelő külmunkatársak beszervezésének problémái és egyéb körülmények 
folytán már rég elveszítettük azt az időelőnyt, amit a gépi kifordítással, 
illetve az arra kapott külön (tartományi) céleszközökkel nyertünk. Az idő-
előny elvesztéséhez hozzájárult az is, hogy túlbecsültük a gépi kifordítás 
előnyeit, s nem módosítottuk a sürgős változtatást igénylő régi Utasítások-
at. Szótári munkálataink alapproblémája a munkaszervezés és az elvi-mód-
szertani kérdések tisztázatlansága. Úgy tűnik, ezen a helyzeten parciális 
intézkedésekkel nemigen változtathatunk, s ezért szükségesnek látszik le-
xikográfiái munkálataink problémakörének egészbeni felmérése és a gyö-
keresebb változások lehetőségének közös, az egész Intézetre (nem csak a 
lexikográfusainkra) kiterjedő keresése. 

5. A Kutatórészleg további szervezeti erősödése. — Ügyrendi szabály-
zatának meghozatalával (és Statútumunk megfelelő módosításával) norma-
tív feltétel teremtődött arra, hogy az önálló ügyintézés és munkaszervezés 
terén nagyobb hagyományra visszatekintő Tanszék mellett Intézetünkben 
megerősödjön ez a részleg is. És nyilván épp e hagyomány terén mutatkozó 
különbség miatt tekinthető természetszerűnek, hogy az elmúlt tan- és terv-
évben a Kutatórészleg még közel sem élt maradéktalanul azokkal a munka-
szervezési lehetőségekkel, amelyeket az ügyrendi szabályzat biztosít a szá-
mára. Az ilyen értelemben — s nem a szeparálódást célzó — további önálló-
sodás tehát reális lehetőség, melynek kiaknázása nem öncélú, hanem a ku-
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tatómunka ütemének, extenzitásának és intenzitásának, illetve szervezett-
ségének, koordináltságának a fokozását eredményezhetné. Miközben talán a 
részleg és a tudományügyi bizottság munkamegosztását is módosíthatnánk, 
olyan értelemben, hogy a bizottság az egységes Intézet, illetve a Közgyű-
lés szakszerve maradna s javaslattevő kompetencája lenne, a végleges ál-
láspontok, határozati javaslatok pedig a részleg értekezletein alakulnának 
ki, s így jutnának el a Közgyűlés és a Tanács elé." 

A fenti munkaprogram-elemek alapján az operatív munkatervbe ke-
rült : kutatási távlatterv elkészítése az ötéves globális tervünkkel összhangban; 
kutatói káderszükségletek távlattervének meghozatala; a gyűjtőpályázattal 
egybekötött folklór szeminárium felújítása; külmunkatársák fokozottabb sze-
repeltetése az Intézet folyóiratában; a kutatásban dolgozó munkatársak évi 
publikációs produkciójának elemzése; a Hungarológiai Közlemények szak-
kritikai rovatának beindítása; indítvány elkészítése a szótári munkálatok 
ütemének felgyorsítására vonatkozóan; tematikus projektum-értekezletek 
szervezése a szótári munkálatok elvi és módszertani kérdéseinek folyamatos 
vizsgálata céljából; az intézeti tudományos rendezvények évi tervének el-
készítése és koncepciójuk folyamatos véleményezése; az intézményes és 
személyi, hazai és nemzetközi tudományos együttműködés tervezése és 
koordinálása; az érdeklődést tanúsító hallgatók szervezett bevonása tudo-
mányos rendezvényeink munkájának kísérésébe stb. 

III. K i a d ó i t e v é k e n y s é g 

Elfekvő publikációink —• a leárazás ellenére is több mint 40 millió régi 
dinárt érő szellemi és anyagi tőkénk — aktivizálása a Forum Terjesztőosztá-
lyával kötött önigazgatási megállapodás révén; az Intézet húszéves kutató-
eredményeit szintetizáló kiadványsorozat beindítása; kiadványiank évi meny-
nyiségének radikális növelése; a kapitális művek keretében pénzelt kiadvá-
nyaink számának bővítése; az általánosabb művelődési érdeklődésre is számot 
tartó kézirataink felkínálása a Művelődési Érdekközösségnek; a kéziratelő-
készítés és nyomdakésszé tétel dologi és szakmai költségeinek biztosítása a 
nyomdával kötött megállapodás révén; az eszköztársítás lehetőségének kere-
sése az érdekközösségeken kívül is; kiadói termésünk gyorsabb forgalmazása 
a terjesztőosztállyal között megállapodás értelmében; az igazgatói tisztség 
és az intézeti kiadványok főszerkesztői tisztjének szétválasztása; a főszerkesztés 
és felelős szerkesztés elkülönítése valamennyi kiadványunknál és sorozatunk-
nál; az intézeti folyóirat és az évkönyv főszerkesztői tisztjének szétválasztása; 
az intézeti kiadványok nyilvánosság előtti, rendszeresnek tervezett bemutatása 
és egyéb, az elmúlt tanévben foganatosított publikációs intézkedésünk kellő 
alapot biztosít idei munkaprogramunkhoz is. 

A fentiekből mint változatlanul aktuálisat külön is kiemelnénk: 
1. Az Intézet kutatási eredményeit szintetizáló kiadványsorozat folya-

matos gazdagítását; 
2. kiadótevékenységünk 1982. évi mennyiségi szintjének megőrzését 

mindkét érdekközösség céleszközeinek és minden egyéb eszköztársítási 
lehetőségnek az igénybevételével; 
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3. a nyomdával kötött, a kéziratok elkészítése szempontjából előnyös 
megállapodás felújítását 1983-ra is; 

4. kiadói termésünk folyamatos bemutatását és népszerűsítését: 
5. a mennyiségi szint őrzése mellett a minőségi szint szakkritikai vizsgála-

tát és fokozatos emelését." 
Az operatív kiadói munkatervbe egyebek közt bekerült: az intézeti 

kiadványok és kiadványsorozatok szerkesztőségi kollektív munkájának foko-
zása (különösen a Hungarológiai Közlemények szerkesztő bizottságának akti-
vizálása az elfogadott szerkesztési program realizálásának előfeltételeként); 
a komparatisztikai és hungarológiai bibliográfia I. kötete munkálatainak 
megszervezése; az intézeti publikációk örökölt késésének felszámolása (3 
bibliográfiai füzet, a Hungarológiai Közlemények 198l-es évfolyamának 4 
száma, Jugoszláviai magyar népmesék II.); az intézeti dolgozók Intézetben 
és azon kívül publikált szakmunkáinak kritikai elemzése folyóirat- és könyv-
bemutatókon és folyóiratunk kritikarovatában; az intézeti kiadványok árusí-
tásának megszervezése a Bölcsészettudományi Karon; a publikációs szabályzat 
meghozatala; egységes publikációs pénzalap létesítése évi kiadói terveink 
expeditívebb megvalósítása céljából stb. 

IV. P é n z ü g y v i t e l , s z e m é l y i j ö v e d e l e m , s t a b i l i -
z á c i ó s p r o g r a m 

„A Közgyűlésen megvitatot és elfogadott, az 1981/82-es munkaévre 
vonatkozó jelentés pénzügyi fejezete számos, az új tanévre is érvényes prog-
ramtételt tartalmazott. Közülük az alábbiakat emeljük ki: 

1. A 42 órás munkahétről és a teljesítmény szerinti díjazásról szóló 
szabályzatok meghozatalával megteremtettük az alapját annak, hogy a havi 
személyi jövedelem a befektetett munkamennyiség függvénye (is) legyen; 
e szabályzatok nem tökéletesek, továbbfejlesztésükkel arra kell törekednünk, 
hogy minden intézeti dolgozó viszonylatában biztosítsák a befektetett munka 
és a személyi jövedelem kellő arányát. 

2. Idejekorán meghozott stabilizációs programunk belső tartalékaink 
aktivizálására, az Intézet anyagi helyzetének megőrzésére, a dolgozók reális 
jövedelme csökkenésének megfékezésére irányult. E törekvéseinket nagyban 
gátolta az anyagi és közös kiadások tőlünk független, az évi összjövedelem 
növekedését messze meghaladó növekedése. (Az ügyviteli költségek a három-
negyedévi zárszámadás alapján az 1981. évi azonos időszakhoz viszonyítva 
93,17 százalékkal emelkedtek, a bevételünk pedig csak 32,07 százalékkal, 
a jövedelmünk viszont csupán 24,97 százalékkal, ami — a káderállományunk 
két dolgozóval való idei növekedése mellett — alapvető oka volt annak, hogy 
a személyi jövedelem 1,13 százalékkal meghaladta a tiszta jövedelemhez 
viszonyított, a szövetségi személyi jövedelmi rendelettel megszabott lehetséges 
emelkedés arányát. Annak ellenére is, hogy a kari intézetek átlagos személyi 
jövedelmének „ranglistáján" a legutolsók között vagyunk, s Intézetünk is 
az Oktatásügyi Érdekközösség intervens céleszközeire jogosult intézmények 
között szerepel.) 
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3. Az intézeti alaptevékenységekből származó összjövedelem rendeltetés-
szerű felhasználásáról szóló rendszeres tájékoztatás mellett az intézeti dolgozó-
kat továbbra is tájékoztatni kell az intézeti céleszközök alakulásáról és felhaszná-
lási üteméről is. 

4. A közvetlen (intézeti) anyagi kiadásokat az elmúlt tanévben a legszük-
ségesebbekre csökkentettük, akárcsak a kutatómunka költségeit is; az ilyen 
jellegű takarékoskodást az új tanévben is folytatnunk kell. 

5. Kiadói tevékenységünk módosított pénzügyi gyakorlata, illetve a nyom-
dával kötött új megállapodásunk révén fedezetet biztosítottunk az ilyen tevé-
kenység (egyelőre igen szerény) anyagi ösztönzésére az elkészítendő publikációs 
szabályzattal és a létrehozandó egységes publikációs pénzalappal e kreatív 
munkát még inkább ösztönöznünk kell. 

A jelentésbe foglalt és abból következő fenti alapelvek mellett az alábbiak 
érvényesítését is javasoljuk az új tanévben: 

1. Mivel a teljesítmény szerinti javadalmazás ismeretes arányban történő 
visszaállítása nem idézett elő túlzott ingadozást a havi személyi jövedelemben, 
vagyis nem ingatta meg a dolgozók szociális biztonságát — viszont érezhetően 
javított a munkafegyelmen, s nagyobb produktivitásra ösztönzött —, a szabály-
zatmódosítás során tegyünk egy újabb (ezúttal is óvatos) lépést a befektetett 
konkrét munka szerinti jövedelmezés arányának növelése terén. 

2. A szabályzatmódosítás során ugyancsak növeljük az egyes munkafázi-
sok zárószakaszainak, illetve, az oktató-, kutató és publikációs tevékenység 
sajátos „finális termékeinek" jutalmazási arányát az anyaggyűjtési és egyéb 
előkészületi munkafázishoz viszonyítva. 

3. A takarékosság, illetve a tényleges jövedelem nagyobb csökkenésének 
fékezése érdekében minimalizált kutatási céleszközöket expeditívebben osszuk 
szét és használjuk fel, mint az elmúlt tanévben. 

3. Noha ez nem kecsegtet túl nagy reális eredménnyel, továbbra is keres-
sük az intézményes munkatársítás (transzfer) lehetőségeit." 

V. Ö n i g a z g a t á s , k ö z ö s ü g y i n t é z é s 

„1. Az 1981-82-es tanév kezdetén és folyamán meghozott intézeti munka-
tervvel, a részlegek ügyrendi szabályzatával, a módosított Statútumunkkal, 
a Közgyűlés ugyancsak módosított ügyrendi szabályzatával, a szakbizottságok 
számának növelésével és az intézeti tisztségek, megbízatások viszonylag 
arányos elosztásával körvonalazott önigazgatási program és anticipált munka-
forma — a lehetőleg minél több intézeti dolgozó minél több felelős munkával, 
önigazgatói és szaktevékenységgel való megbízásának, illetve a kollektív 
ügyintézésnek a munkaformája — erőteljes támogatásra talált az intézeti 
dolgozók túlnyomó többségénél és a társadalmi-politikai szervezetek intézeti 
alapszervezeteiben is. Ezt az irányvételt az idei tanévben is mint alapvetőt 
kell szorgalmaznunk és még inkább kiteljesítenünk. 

2. Eközben arra kell törekednünk, hogy az intézeti önigazgatás továbbra 
sem öncélú, önmagával foglalatoskodó gyűlésezésekben merüljön ki — mint 
ahogy önigazgatási szerveink 1981-82-es értekezleteinek tárgysorozati pontjai 
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tanúságaként az elmúlt munkaévben sem abban merült ki —, hanem ezután 
is az Intézet három alaptevékenységi formájára (oktatás, kutatás, kiadótevé-
kenység), valamint az intézeti jövedelemszerzésre és le-osztásra s a személyi 
jövedelem teljesítmény szerinti elosztására irányuljon. Az intézeti önigazgatás-
nak e lényegi — az alaptevékenységekkel, a jövedelemmel és a személyi 
jövedelem elvszerű elosztásával kapcsolatos — tartalmai ugyanis változatlanul 
a legfőbb garanciái annak, hogy köztevékenységünk radikálisan elzárkózzon 
mindennemű formális »önigazgatósditól«. 

3 Az ilyen irányvételű intézeti önigazgatásnak továbbra is állandóan 
segíteni, ösztönözni, serkenteni kell a személyi kezdeményezéseken és munka-
vállalásokon alapuló közös intézeti kreáció kibontakozását és kiteljesedését 
az oktatásban, kutatásban és kiadótevékenységben egyaránt. Önigazgatásunk 
ugyanis mindenekelőtt így lehet ésszerű és hatékony. 

A személyi aktivitáson alapuló közös kreáció kibontakozásának elő-
feltételeként az elmúlt tanévben sor került az egyszemélyi ügyintézés normatív 
megosztására (az igazgatóhelyettes munkakörének és kompetenciáinak bőví-
tése, a részlegek és részlegvezetők szerepkörének növelése, az egyszemélyi 
ügyintéző és az intézeti kiadványok főszerkesztői tisztjének szétválasztása, 
új szakbizottságok létesítése stb.). Az új munkaévben azonban tovább kell 
ösztönöznünk a szakbizottságok tagjainak és elnökeinek, a szerkesztőségek 
tagjainak és főszerkesztőinek, a részlegek, részlegtitkárok és -vezetők, vala-
mint az igazgatóhelyettes, a Közgyűlés elnöke és helyettese, a Tanács tagjai 
és elnöke, s minden más intézeti tisztségviselő öntevékenységének s a munka-
programunkkal és -tervünkkel összhangban levő önálló ügyintézésének ki-
teljesedését. 

4. A személyi kezdeményezésekre és résztevékenységekre alapuló közös 
intézeti kreáció önigazgatási ösztönzésének továbbra is és csakis anyagi, 
továbbá (munka)erkölcsi és normatív eszközei lehetnek, s nem pedig auto-
ritatívak és direktivisztikusak; az új munkaévben is érvényesíteni kell minden-
napi tevékenységünkben azt a természetszerű elvet, hogy az önigazgatás 
maximális ön-tevékenységet, szakmai ön-érvényesülést és kiteljesedést, 
végső soron pedig ön-becsülést, ön-méltóságot is jelent — valamennyi inté-
zeti dolgozó viszonylatában. 

5. Az önigazgatói érdekek pluralizmusát továbbra is méltányolni kell 
gyakorlatunkban, amennyiben az a közösen kialakított munkaprogram és 
-terv alapelveinek keretén belül érvényesül, s az intézeti alaptevékenységek 
intenzívebb kiteljesedését, stabilizációs törekvéseinket, a teljesítmény szerinti 
javadalmazás további elmélyítését s a közös ügyintézés munkaformáit támogatja" 

6. Az intézeti önigazgatásban új mozzanatot fog jelenteni az új munka-
évben az intézeti Tanács működése. Ez a törvényes szerv azonban — Statútu-
munk vonatkozó rendelkezései és a Tanács ügyrendi szabályzata tervezetének 
szellemében — nem fogja szűkíteni a közvetlen önigazgatás kereteit. Mivel 
ugyanis a Statútum tavalyi módosítása során sem iktattuk be önigazgatási 
mechanizmusunkba a nagyobb intézetekben funkcionáló oktatási és tudomány-
ügyi tanácsot, az intézeti alaptevékenység és ügyvitel legtöbb praktikus 
kérdésében továbbra is a valamennyi intézeti dolgozót felölelő Közgyűlés 
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hivatott dönteni. Ennek ellenére azonban világosan el kell határolnunk az 
intézeti Tanács és Közgyűlés szerep- és jogkörét, hogy mindkét szerv zavarta-
lanul és saját kompetenciái keretében működhessen." 

A fentiek szellemében az operatív munkatervbe került, egyebek közt, 
az intézeti szakbizottságok és részlegek saját évi terveinek elkészítése, a 
folyamatban levő szabályzatmódosítások folytatása s az intézeti globális 
jövedelem elosztásáról és a publikációs tevékenységről szóló szabályzat 
elkészítése. 

3 


