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• A 2000. év és a számítógépek 

A probléma 
kipipálva? 

Ezzel a némileg elha-
markodott mondattal fe-
jeztük be elmúlt a lka-
lommal (csak akkor még 
felkiáltójelet tettünk a 
mondat végére), midőn 
rájöttünk, hogy a DOS 
szintű dátumbeál l í tás 
frissíti az RTC évszázad-
byte-ját. Ám a dolgok 
ennél azért kissé össze-
tettebbek. 

A kézi beavatkozás termé-
szetesen a legolcsóbb megol-
dás, így otthonra mindenkép-
pen ajánlott. Tehát még egy-
szer, a 2000. év beköszönte 
után a DATE-paranccsal be-
állítjuk gépünk dátumát, és 
készen is vagyunk hardve-
rünk gyógyításával. Ha ehhez 
még olyan szerencse is tár-
sul, hogy gépünk RTC-je he-
lyesen kezeli a szökőévet, 
akkor február 29-én sem kell 
újra dátumot állítanunk. Per-
sze a manufakturális eszkö-
zök kevésbé jól használhatók 
olyan szervezetnél, ahol több 
száz, esetleg ezer gép ellen-
őrzését kell elvégezni. Ezért 
azután csak szét kell néznünk 
alternatív megoldások után. 

Az RTC chipcseréje je-
lenthetné az igazi megoldást, 
ami a problémát valóban a 
gyökerénél oldja meg. Ám 
ennek elvégzése szakembert 
igényel. Szét kell hozzá szed-
ni a gépet, és ami a legna-
gyobb baj, hogy nem mind-
egyik gép alaplapján lehetsé-
ges kicserélni az RTC-chipet. 

Talán kicsit könnyebben 
kivételezhető megoldás a BI-
OS upgrade, vagyis felújítás 
olyan esetekben, amikor ez 
szoftveresen kivitelezhető. 
Már most is ta lá lha tunk 
olyan gépeket, ahol az „intel-
ligens" BIOS dátumkorrekci-
ót végez, mielőtt azt tovább-
adná a DOS-nak, vagy vala-
milyen alkalmazásnak. Hon-
nan tudja a BIOS, hogy mi-
kor hibás egy dátum? - kér-
dezhetnék joggal. Nos, on-

nan, hogy bizonyos feltétele-
zésekkel él, és ehhez tartja 
magát . Nevezetesen , azt 
mondja, hogy ha egy dátum-
ban az év 50-nél nagyobb (pl. 
85), akkor a dátumot husza-
dik századinak tekinti (1985), 
különben pedig 2000-nél na-
gyobbnak. Eszerint, ha az 
RTC 39-et ad évszámnak, 
akkor BlOS-unk ezt 2039-cé 
alakítja. 

A BlOS-felújítás igazi ne-
hézsége abban áll, hogy 
ahány gyártó, annyi különbö-
ző upgrade-beszerzés, továb-
bá bizonyos, távol-keletről 
származó gépek esetében az 
upgrade bizony nem áll ren-
delkezésre, de nem is szerez-
hető be, mert már maga szál-
lító sem áll rendelkezésre. 
Ezért a legáltalánosabban el-
fogadott megoldás ún. TSR, 
vagy másként memóriarezi-
dens program alkalmazása. A 
legtöbb y2k hardvertesztelő 
és -javító szoftver ezt a meg-
oldást választja. A memória-
rezidens programot a gép be-
kapcsolásakor (bootoláskor) 
az autoexec.bat tölti be a me-
móriába, ami ettől kezdve fo-
lyamatosan figyeli dátumok-
kal kapcsolatos tranzakció-
kat, és szükség esetén be-
avatkozik. 

Úgy belefeledkeztünk a 
megoldások felsorolásába, 
hogy észre sem vettük, hogy 
ezek mindegyike feltételezi, 
hogy gépünk operációs rend-
szere a DOS. így azután 
könnyen gondjaink támad-
hatnak, ha gépünk SCO-
UNIX, Linux, vagy akár csak 
Windows NT operációs rend-
szert használ. Számos eset-
ben célszerű tehát megfontol-
ni a szoftveres megoldás he-
lyett a hardverkártya alkal-
mazását, amely gépünk alap-
japjának egyik üres ISA-csat-
lakozójába dugva, biztonsá-
gos és végleges megoldást 
nyúj t PC-nk hardverének 
gyógyítására. 

Maróti György 

Új képzések 
szeptembertől 

• Munkatársunktól 
A Magyar Akkreditációs 

Bizottság engedélyezte a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
Élelmiszeripari Főiskolai Kara 
számára élelmiszer-ipari me-
nedzserképzés alapítását és in-
dítását. A kétéves, felsőfokú 
akkreditált iskolai rendszerű 
szakképzés a tervek szerint 
idén szeptembertói kezdődne a 
Fodor József Élelmiszeripari 
Szakközépiskolában. A szak-
indítás feltétele, hogy a MAB 
elfogadja a középiskola kérel-
mét, amely szerint a képzés a 
középfokú oktatási intézmény-
ben folyna. A felsőfokú akkre-
ditált iskolai rendszerű szak-
képzés a középfokú és felsőfo-
kú oktatás közötti képzési for-
ma, amely a tanulmányok egy 
részének beszámításával lehe-

tővé teszi a továbblépést egye-
temre vagy főiskolára. A 
Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetem Főiskolai 
Kara is post-secondary képzés 
indítását tervezi képi-diag-
nosztikai eljárások címmel. Az 
oktatás szeptembertől kezdőd-
ne, amennyiben a Magyar 
Akkreditációs Bizottság en-
gedélyezi a képzés indítását. A 
két éves kurzus radiológiai 
képalkotáshoz, illetve CT 
mágneses rezonanciavizsgála-
tok elvégzéséhez nyújt képesí-
tést. 

A képzésben részt vevők a 
főiskolai kar diplomás ápoló 
és védőnő szakán tanulhatnak 
tovább, és a szakképzés során 
tanultak egyharmada beszá-
mítható az említett két szak 
tananyagába. 

Lovász László Wolf-díja 
• Jeruzsálem (MTI) 

Magyar származású ameri-
kai tudós, Lovász László, a Ya-
le egyetem ötvenéves pro-
fesszora nyerte el az idén a ma-
tematikai Wolf-díjat, megosztva 
a belgiumi születésű amerikai 
Elias Steinnel, a Princeton 
egyetem tanárával. Lovászt 
kombinatorikai és számítástech-
nikai kutatásaiért jutalmazzák 

ezzel az elismeréssel. A jeruzsá-
lemi székhelyű Wolf Alapít-
vány fizikai díját Dan Shecht-
man izraeb tudós, a haifai mű-
szaki egyetem tanára nyerte el. 
E tudományos ehsmeiés tudo-
mányterületenként százezer dol-
lárral jár együtt. Ezer Weizman 
izraeli elnök nyújtja majd át a 
díjakat, mégpedig májusban, Je-
ruzsálemben. 

55 az FDSZ elnökével 

n Nincs létszámfelesleg n 

Kis Papp László: „Azt azonban világosan látni kell, hogy ezt egy lépésben nem lehetett megvalósítani." 
(Fotó: Miskolczi Róbert) 

Semmit sem lehet alá-
rendelni az integrációnak, 
az csak eszköz lehet - nyi-
latkozta lapunknak a Fel-
sőoktatási Dolgozók Szak-
szervezetének (FDSZ) el-
nöke. Kis Papp László tíz 
esztendeje áll a tizenhéte-
zer tagot számláló FDSZ 
élén. A szakszervezeti ve-
zetővel bérekről, FDSZ 
stratégiáról, intézmény-
összevonásokról beszél-
gettünk. 

• Tavaly ilyenkor kemény 
és heves bértárgyalásokat 
folytattak az oktatási tárcá-
val, illetve a kormánnyal. 
Most csend van az FDSZ 
körül. Ez vihar előtti 
csend, vagy egyszerűen elé-
gedettek azzal, amit kaptak, 
a 16 plusz 3 százalékos bér-
emeléssel? 
- Most tényleg relatíve 

csend van az FDSZ körül. Ez 
annak tudható be, hogy az új 
kormánnyal - a költségvetés 
számainak ismeretében - már 
november végén megállapod-
tunk az idei béremelésekről. 
Ami a béremelés intézményi 
végrehajtását illeti, arról a na-
pokban egyeztetünk a Felső-
oktatási Érdekegyeztető Ta-
nácsban, ahol elveket fogalma-
zunk meg. Tudniillik a köz-
szféra iaei béremelése nem 
függ a közalkalmazotti bértáb-
lától, hiszen a bértételeket be-
fagyasztották, aminek követ-
keztében minden ágazat a saját 
maga által kiharcolt béralkut 
valósltja meg. 

Kezelni kellett 
a bérfeszültséget 

A felsőoktatásban minden 
intézmény megkapja a 13 szá-
zalékot. Ezen túlmenően léte-
zik még az úgynevezett diffe-
renciált minőségi bérfejlesz-
tés, ami elsősorban annak a 
függvénye, hogy az intéz-
mény a normatív finanszíro-
zásból mennyi hallgatói több-
letet tudott megvalósítani. Ez 
átlagosan 3 százalék. Ezenkí-
vül van még két tétel. A veze-
tő-oktatói pótlékot a pro-
fesszorok tavaly február, a do-
censek pedig szeptember óta 
kapják. Idén január elsejétől 
az adjunktusok és a tanársegé-
dek is - s ebbe beletartozik a 
nyelvtanár és a testnevelő ta-
nár is - részesülnek ebből a 
központi oktatói pótlékból, 
ami most 6750 forintot jelent 
az érintetteknek, de az ad-
junktusok esetében az összeg 
szeptembertől 13 ezer 500 fo-
rintra fog emelkedni. Mindé-

Névjegy 
1940-ben született Pécsett. 
1964-ben a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) 

Építészmérnöki Karán szerzett diplomát. 
1964-67-ig az Építőipari és Közlekedési Műszaki 

Egyetem (EKME) Fotogrammetriai Tanszékén tanársegéd. 
I967-69-ig a Budapesti Geodéziai és Térképészeti 

Vállalatnál dolgozik. 
1969-76-ig ismét az ÉKME-n tanít. 
1977-től a BME Általános Geodéziai Tanszékének 

tanszékvezető egyetemi tanára. 
1988-tól a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének 

elnöke. 
1990-től az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 

elnöke. 

zért nagy, harcot vívott az 
FDSZ. 

G Úgy gondolom, hogy a 
harcot meg kellett vívnia a 
szakszervezetnek, mert míg 
a professzorok és docensek 
jövedelme a minőségi pót-
lékkal jelentősen növeke-
dett, addig az adjunktusok, 
tanársegédek és az oktatást 
segítők a létminimum kör-
nyékén éldegéltek. 
- Való igaz, a kialakult bel-

ső bérfeszültséget kezelnie 
kellett az FDSZ-nek, mert ne-
künk az adjunktusok, tanárse-
gédek és az oktatást segítők ér-
dekeit legalább úgy kell véde-
nünk, mint a professzorokét. 
Azt azonban világosan látni 
kell, hogy ezt egy lépésben 
nem lehetett megvalósítani. A 
problémával 1997-ben kezd-
tünk el foglalkozni, s az elmúlt 
év végén, az 1999-es költség-
vetés ismeretében, már le tud-
tunk menni az asszisztenciára 
is. Sajnos az oktatást segítők 
esetében nem lehet pótlékrend-
szert megvalósítani, alkalmaz-
ni, mert nincs rá lehetőség. Vi-
szont azt mindenképpen sze-
retnénk elérni, hogy a 13 szá-
zalékból ók egy magasabb 
összeget kapjanak. Elképzelé-
seink szerint 18-20 százalékot. 
Akkor viszont a professzorok 
és docensek - akik számára ta-
valy jelentós pótlékemelést si-
került biztosítani - szerényebb 
összeget kapnának. Most azt 
tervezzük, hogy az assziszten-
ciát és az oktatást közvetlenül 
segítőket részesítjük nagyobb 
béremelésben. 

Doktoranduszok 
- nehéz helyzetben 

• Az FDSZ megalakulása 
óta, kerek tíz éve áll a szak-
szervezet élén. Miben vál-
tozott az FDSZ taktikája, 
stratégiája az egy évtized 
alatt? 

- Mivel függetlenek va-
gyunk a politikai pártoktól, se 
pozitív, se negatív értelemben 
nem érintenek bennünket a 
kormányváltások. A pártsem-
legesség és a politikamentes-
ség az FDSZ alaptétele. A má-
sik: kizárólagosan az intézmé-
nyi és a dolgozói érdekeket 
védjük. Itt nem csak szociális 
érdekekről van szó, mi több, 
azon már régen túlnőttünk. A 
legnagyobb változás, amit a tíz 
év alatt véghez kellett vin-
nünk, hogy a szakmai érdek-
védelemre kellett berendez-
kednünk. Bár foglalkozunk 
szociális kérdésekkel, nem az 
üdülési jegyek elosztása a fő 
területünk. 

G Milyen szervezettségi fo-
kon áll most az FDSZ? 
- Átlagosan 60 százalékon 

vagyunk. Országosan ez jó 
arány. Kellemes meglepetés-
ként ért, hogy a professzori 
pótlék bevezetését követően 
nagyon sok professzor lépett 
be a szakszervezetbe. 

G Milyen kapcsolatban 
állnak a hallgatói testüle-
tekkel? Ezt azért kérde-
zem, mert korábban, gon-
doljunk csak a tandíjellen-
es tüntetésekre, akadtak 
közös tennivalóik. Most 
vannak-e közös célkitűzé-
seik? 
- Igen. Együttműködünk a 

HÖOK (Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konfe-
renciája) országos vezetésével. 
Annak idején a HÖOK tandíj-
ellenes tüntetését mi is támo-
gattuk, ők viszont kiálltak mel-
lettünk a Bokros-csomag kap-
csán. Az, hogy az Alkotmány-
bírósági pert megnyertük, 
egyebek mellett annak is kö-
szönhető, hogy a HÖOK teljes 
mellszélességgel kiállt mellet-
tünk. Az új vezetéssel nemré-
giben kötöttünk egy együttmű-
ködési megállapodást. Lehet, 
hogy most nem olyan látvá-

nyosak a feladataink, de min-
dig van közös munkánk. Most 
a legfontosabb, hogy a dokto-
randusz hallgatók jogviszonyát 
rendezzük. Az FDSZ-nek az 
utánpótlás miatt is lényeges a 
kérdés, hiszen a doktorandu-
szok a jövó professzorai. 

G Akik igen kis pénzért, 
igen nagy munkát végez-
nek. 
- Tudom. Hihetetlenül ne-

héz körülmények között élnek, 
főleg azok, akik már családot 
alapítottak, hiszen az egyete-
mek építenek rájuk, rengeteg 
órát kell tartaniuk, ugyanakkor 
vizsgázniuk és kutatniuk is 
kell. Én úgy próbálok segíteni 
a doktoranduszoknak a Mű-
egyetemen, hogy olyan jellegű 
megbízást adok nekik, amivel 
egy kis pénzhez juthatnak. 

Az integráció 
mint eszköz 

G Hogyan befolyásolja a 
szakszervezet munkáját az 
integráció? Ön mit tart az 
ezredfordulóig az FDSZ 
legfontosabb feladatának? 
- Fontosnak tartom, hogy 

aktív szerepet töltsünk be az 
integráció megvalósításában. 
Az FDSZ az integrációt nem 
célnak, hanem eszköznek te-
kinti. Szerintünk az integráció-
ban három célt kell teljesíteni: 
a hallgatóknak szélesebb vá-
lasztási lehetőséget kell adni a 
tantárgy elismerésekben, szak-
felépítésben; koncentrálni kell 
az eszközöket, hogy igazi ku-
tatási centrumok jöjjenek létre, 
ami által nagyobb kutatási fel-
adatokat lehet megvalósítani; 
az integráció nem eredmé-
nyezhet létszámleépítést, az in-
tegráció nem járhat karcsúsí-
tással. Természetesen intézmé-
nyen belül lesznek mozgások, 
hiszen nem lehet például há-
rom gazdasági főigazgató. 
Szerintem azonban a másik két 
gazdasági főigazgatót is el le-
het majd helyezni, mert van, 
lesz feladat. Éppen ezért az 
FDSZ nem járul hozzá semmi-
lyen elbocsátáshoz! Ezt azzal 
szeretném indokolni, hogy ma 
250 ezer hallgató tanul a ma-
gyar felsőoktatásban, az okta-
tói létszám viszont kevesebb, 
mint 1994-ben volt, mert 
1995-ben a Bokros-csomag 
kapcsán 2600 oktatót bocsátot-
tak el. Ezt a mai napig nem 
tudták pótolni, miközben a 
hallgatói létszám exponenciá-
lisan emelkedett. Nincs lét-
számfelesleg a magyar felső-
oktatásban sem az oktatók, 
sem az oktatást segítők között. 

Szabd C. Szilárd 

Virtuális 

• Budapest (MTI) 
Virtuális egyetem, gya-

korlati dimenziók cimmel 
felsőoktatási szakembe-
rek számára rendezett 
konferenciát az Uniworíd 
Közhasznú Egyesület és 
az MTA Filozófiai Intézete 
Budapesten. 

A fómmon Nyíri Kristóf, az 
egyesület elnöke, a Filozófiai 
Intézet igazgatója elmondta, az 
Interneten történő oktatás, ta-
nulás, az úgynevezett virtuális 
egyetem részben megoldást kí-
nálhat a magyar felsőoktatás 
néhány közismert alapproblé-
májára is. Áthidalhatja például 
térbeli távolságokat, enyhíthet 
az általános alulfinanszírozott-
ságból adódó gondokon, vala-
melyest ellensúlyozhatja, hogy 
elégtelen az élvonalbeli okta-
tók száma, segítséget nyújthat 
a határon túli magyarság felső-
oktatásának. Az egyesületi el-
nök ugyanakkor hangsúlyozta: 
a tanárok és diákok közötti 
személyes találkozások termé-
szetesen nem nélkülözhetőek, 
a hálózaton keresztüli oktatás 
azonban a legkorszerűbb kom-
munikációs eszközök révén 
képes egyfajta személyes kö-
zösséget teremteni. 

Nyíri Kristóf beszámolt ar-
ról is, hogy a Uniworíd projekt 
1997 tavaszától működik Ma-
gyarországon, szervezésében a 
hazai egyetemeken több kur-
zus is létrejött már. A program 
megvalósítására létrehozott 
egyesület középtávú célja vir-
tuális együttműködési hálózat 
kiépítése magyar és külföldi 
felsőoktatási intézményekkel, 
hosszú távon pedig közvetlen 
beiratkozási lehetőséget és ön-
álló fokozatot adó képzést kí-
vánnak teremteni. A rövid távú 
hazai tervek közül az elnök két 
új szak beindítását említette, 
ezeken a kultúrák közötti kom-
munikációval és nemzetközi 
migrációval kapcsolatos isme-
reteket oktatják majd. 

Építőmester-
képzés 

• Pécs (MTI) 
Építőmester szakmérnök-

képzés kezdődött Pécsett, a 
Janus Pannonius Tudománye-
gyetem Pollack Mihály mű-
szaki főiskolai karán. A négy 
féléves, államilag elismert má-
soddiplomát adó új kurzus ün-
nepélyes megnyitóján Kukái 
Tibor, a kar építés-kivitelezési 
tanszékének vezetője elmond-
ta: Magyarországon - mely-
nek építőipara a múlt század 
végén az elsők közé számított 
Európában - évszázados ha-
gyományú az építőmesteri 
cím. 

Az építőmesterek képzését 
az Építési Vállalkozók Orszá-
gos Szövetsége (ÉVOSZ) is 
támogatta. Az ÉVOSZ a Ma-
gyar Mérnöki Kamarával va-
lamint a budapesti, a debrece-
ni, a győri és a pécsi műszaki 
főiskolákkal közösen pályá-
zott, és nyerte el a Felzárkózás 
az Európai Felsőoktatáshoz 
Alaptól a képzést megalapozó 
kétéves előkészítő program 
forrásait . Együttműködési 
megállapodást kötött a Svájci 
Építési Vállalkozók Szövetsé-
gével is, így az elsó építőmes-
ter-szakmérnökök oklevelén a 
svájci szövetség hitelesítő pe-
csétje is rajta lesz. Építőmester 
kivitelező szakmérnöki diplo-
mát az kaphat, aki eredményes 
szakdolgozattal és szakvizsgá-
val zárja négy féléves tanul-
mányait. A képzésre azok je-
lentkezhetnek, akiknek szak-
irányú egyetemi vagy főisko-
lai oklevelük és legalább há-
roméves építőipari kivitelezői 
gyakorlatuk van. 


