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a jog asztala 

Az üzleti titok 

Szabó professzor helyettes államtitkár lett 

„Nem elég azt mondani, 
hogy több pénz lcellene,, 

Dr. Szabó Gábor: Nem szeretnék virtuális fizikussá válni. (Fotó: Schmidt Andrea/a 

P. A. szegedi olva-
sónk kérdésére válaszol-
va ezúttal „az üzleti ti-
tok" fogalmat tisztázzuk 
rovatunkban. (Cimünk: 
6740 Szeged, Stefánia 
10. A borítékra írják rá: 
„A jog asztala".) 

„...Mit jelent az üzleti ti-
tok, mire terjed ki és milyen 
magatartási formával lehet 
megsérteni?..." 

Az üzleti titok a jogszerű-
en működő üzlettel és műkö-
désével kapcsolatos olyan 
adat, amelynek illetéktelen 
személy tudomására jutása 
az üzlet zavartalan, biztonsá-
gos működését vagy anyagi 
érdekeit veszélyezteti. Az 
ilyen titkok a gyakorlatban 
sokszor összevegyülnek. Az 
üzleti titok megsértése sze-
mélyhez fűződő jogot sért, 
ha a titok ismerője azt jogo-
sulatlanul nyilvánosságra 
hozza vagy azzal egyéb mó-
don visszaél. E visszaélés 
körébe tartozik a jogosulat-
lan felhasználás vagy illeték-

és 
A Szegedi Kortárs Ba-

lett idei második bemuta-
tóján ismét együtt dolgo-
zik az elsó balettpremier 
sikeres párosa , Myriam 
Naisy és Juronics Tamás: 
ezúttal Sztravinszi j-mú-
vekre komponáltak szín-
padi táncokat. 

A szokásokból merttettem 
ihletet, de fenntartottam ma-
gamnak a jogot teljesen szabad 
felhasználásukra - írta Igor 
Sztravinszkij a Menyegző alko-
tói módszeréről. Fenntartottam 
magamnak a jogot, hogy csak a 
zenét kövessem; szcenikus ritu-
ális játék lesz a Menyegző, 
amelyben a zene mellett a tánc 
uralja a színpadot - mondta új 
művéről Juronics Tamás a teg-
napi sajtótájékoztatón. A táncal-
kotót nem először ejti rabul az 
orosz zeneszerző muzsikája: 
négy évvel ezelőtt mutatta be 
együttesével a visszhangos si-
kerű Tavaszi áldozatot - ame-
lyet egyébként a mostani Sztra-
vinszkij-estre felújítanak. 

Újonnan készült az est kö-
zépső darabja , az Orfeusz . 
Myriam Naisy francia táncos-
koreográfus második táncművét 
komponálta a Szegedi Kortárs 
Balett számára: Angyalok sutto-
gása cfmű darabja - Juronics 
Mandarin-balettjével együtt -
fényes siker volt, nemcsak itt-
hon. Bár Franciaországban saját 
társulata van, a Compagnie 
L'Hélice, szemlátomást öröm-
mel dolgozik a szegedi együt-
tessel. Mint elmondta, úgy véli, 
hogy Juronics „erős" koreográ-
fiái mellett az általa készített 
művek az együttes másik arcát 
segítenek megmutatni. 

Az Orfeusz-témát nem 

telen személy részére hozzá-
férhetővé tétel is. Az üzleti 
titok védelme megfelelően 
kiterjed az üzletet illető szel-
lemi alkotásokkal kapcsola-
tos védelemre is. Az üzleti 
titokkal és az értékpapír-ti-
tokkal kapcsolatos rendelke-
zéseket külön jogszabály ál-
lapítja meg. A titoktartási 
kötelezettség alapján az üz-
leti titok körébe tartozó tény, 
információ, megoldás vagy 
adat a törvényben meghatá-
rozott körön kívül - a jogo-
sult meghatalmazása nélkül 
- nem adható ki harmadik 
személynek és feladatkörén 
kfvül nem használható fel. 
Aki az említett titok birtoká-
ba jut, azt nem használhatja 
fel arra, hogy annak révén 
saját maga vagy más sze-
mély részére közvetlen vagy 
közvetett módon előnyt sze-
rezzen, továbbá, hogy a be-
fektetési szolgáltatónak vagy 
azok ügyfele inek, illetve 
magának az üzletnek hát-
rányt okozzon. 

Hj. dr. K ö i k z ö I László 

annyira gyakran választják a 
táncalkotók, mint például a Me-
nyegzőt vagy a Tavaszi áldoza-
tot (az első Baianchine volt). 
Pedig ez a Sztravinszkij-mű tá-
gabb értelmezési teret ad a kore-
ográfusoknak - állítja Myriam 
Naisy. Együtt van benne a fi-
nom cizelláltság és az erő, s az a 
koreográfus, akit a kontrasztok 
vonzanak, nem tud ellenállni e 
zenei műremek kihívó hatásá-
nak. Az Orfeusz-mftosz a fran-
cia művész színpadán a feltétlen 
szerelem metaforája: Orfeusz 
azzal, hogy hátrapillant (vajon 
Euridiké követi? az az Euridiké, 
akit ő szeret?), elárulja bizal-
matlanságát, elveszti feltétlen 
hitét; márpedig szeretni vakon 
kell - vallja Myriam Naisy. 

A Sztravinszij-est mindhá-
rom produkciójának látványvi-
lágát, díszleteit és jelmezeit a 
Szegedi Kortárs Balett előadá-
sainak állandó tervezője, Mol-
nár Zsuzsa alkotta meg. Az új 
Juronics-mű, a Menyegző szín-
padi mozgásai „mögött" egy 
film pereg, Zombori Róbert 
rendező és Szögi László opera-
tőr alkotása. Mindhárom pro-
dukcióban szerepet kap az 
együttes valamennyi táncosa. A 
Menyegző „személyesebben 
menyasszony-vőlegény" párosa 
Kovács Dóra és Juronics Tamás 
lesz, a Tavaszi áldozatban a ki-
választott lány szerepét Marko-
vics Ágnes táncolja. Az utóbbi 
darabban Juronics asszisztense 
is a fiatal táncos tehetség, Mar-
kovics, a Menyegzőben pedig 
Sárközi Attila a koreográfus-
asszisztens. Myriam Naisy al-
kotó partnere ismét Nicolas Ma-
ye. A bemutató március 10-én 
lesz a nagyszínházban. 

S. E. 

Az Ok-
tatás i Mi-
nisztérium 
h e l y e t t e s 
államtitká-
r á v á ne-
vezték ki 
március el-

sejétől dr. Szabó Gábort, a 
Szegedi Tudományegye-
tem Optikai és Kvantume-
lektronikai Tanszékének 
professzorát. Feladata a 
korábban önálló szerve-
zetként működő Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizott-
ság (OMFB) tevékenységé-
nek irányítása lesz. 

- Mi indokolta az OMFB 
minisztériumi államtitkár-
sággá történő átalakítását? 
- Az OMFB önálló hivatal 

volt, ez a státus pedig nem fe-
lelt meg teljesen a funkciójá-
nak. A pályázati rendszer mű-
ködtetése mellett ugyanis a 
szervezetnek stratégiai, tudo-
mánypolitikai, jövő-tervezési 
feladatai is voltak, mely funk-
ciók csak akkor működhetnek 
igazán jól, ha integrálódnak a 
kormányzat i hierarchiába. 
Ezért merült fel az igény, hogy 
a tudománypolitika egy mi-
nisztériumon keresztül megje-
lenjen a kormányzati struktúrá-
ban. Erre pedig nyilvánvalóan 
az Oktatási Minisztérium a 
legalkalmasabb. Bár az átszer-
vezést néhányan el lenzik, 
meggyőződésem, hogy nem 
válik a tudomány, a kutatásfej-
lesztés kárára, ha ezután a költ-
ségvetési vitákban egy minisz-
ter képviseli ezt a területet. 

M ó r a h a l o m 

Munkatársunktól 
A móraha lmi r endőrő r s 

munkatársai szerdán két orv-
vadászt fogtak el Ásotthalom 
mellett. A helyi vadásztársa-
ság egyik tagja jelentette be a 
rendőrségen, hogy a közeli er-
dőben lövéseket hallott és egy 
Wartburgot látott elhajtani. A 
gyanú a környéken lakó 54 
éves K. K.-ra terelődött, aki 
egyébként ez idáig már tíz al-
kalommal volt büntetve, ebből 
négy esetben lőfegyverrel, lő-
szerrel való visszaélés miatt 
állt bíróság előtt. A férfinél 
tar to t t házku ta tá s során a 
rendőrök a hűtőszekrényben 
egy húsz kilós őzsuta feldara-
bolt húsát találták meg, a fér-
finél vendégeskedő 47 éves 

- Az OMFB egyszerűen be-
leolvad a minisztériumba? 
- Nem. A szervezet két 

részből áll: egy hivatalból és 
egy tanácsból. A hivatal a mi-
nisztériumon belüli államtitkár-
sággá alakult, a tanács viszont 
OMFB néven a miniszter ta-
nácsadó testületeként működik, 
és véleményezi egyebek között 
az államtitkárság munkáját is. 

- Melyek azok a területek, 
amelyeken változtatni kell 
az OMFB korábbi működé-
sén? 
- Erősíteni kell a szervezet 

stratégiai szerepét, és a külső 
kommunikációját. Az intéz-
ményben ugyanis jóval jelentő-
sebb szellemi tőke van, mint 
amennyit az ország eddig ebből 
profitált. 

- Gyakran éri kritika a tu-
dományfinanszírozást ami-
att, hogy túl sokan kapnak 
nagyon kis összegeket. Mit 
gondol erről? 
- Ez valóban (gy van, bár az 

OMFB-pályázatok a többihez 
képest elég nagy összegűek 
voltak. A tudományfinanszíro-
zás azért elaprózott, mert alkal-
mazkodik a körülményekhez. 
A legtöbb kutatóhely ugyanis 
nem rendelkezik az alapműkö-
déshez szükséges forrásokkal 
sem, ezért csak a pályázatok 
biztosítják megmaradásukat. 
Amennyiben a döntéshozók, 
zsűrik azzal szembesülnek, 
hogy elutasító döntésük nem 
valami többlet től , hanem a 
fennmaradás lehetőségétől 
fosz t ja meg a pályázót , az 
szükségszerűen elaprózza a tá-
mogatási összegeket. 

Cs. L. P. Wartburgjából pedig 
egy 0,22-es kaliberű kispuska 
került elő, amelyre nem volt 
engedélye. A két férfit lopás-
sal és lő fegyver re l való 
visszaéléssel gyanúsítják. 

Z á k á n y s z é k 
Munkatársunktól 

A napokban rendezték meg 
Zákányszéken a helyi alapfo-
kú művészeti intézmény szer-
vezésében a millenniumi dél-
alföldi regionális hegedűver-
senyt, amelyen három megyé-
ből 61 tanuló indult. A meg-
méret te tésen a következők 
eredmények születtek. Az első 
korcsoportban első helyen a 
szegedi Lipták Zsuzsanna 
végzett (tanára Gárdián Gá-
borné). A zsűri három máso-

- Mekkora a műszaki fej-
lesztés büdzséje? 
- A fő forrást a Központi 

Műszaki Fejlesztési Alapprog-
ram je len t i , ezek együt tes 
összege hozzávetőleg 7 milli-
árd forint. Az államtitkárság 
teljes költségvetése ennél vala-
mivel több a kintlévőségek mi-
att. A szervezet ugyanis szá-
mottevő kintlévőséggel rendel-
kezik, mert bizonyos pályáza-
tok visszafizetési kötelezettsé-
get írnak elő. Sajnos ezek egy 
része kétes követeléssé válik, 
melyek behajtása komoly jogi 
tevékenységet kíván. 

- A magyarországi kutatás-
fejlesztési (K+F) ráfordítá-
sokat az Európai Unió or-
szágaival összevetve kide-
rül: még a GDP hányadá-
ban is jóval kevesebbet köl-
tünk fejlesztésre. Remélhe-
tő-e változás? 
- Amerikával és Japánnal 

összehasonlítva ezeket a ráfor-
dításokat még rosszabb a hely-
zet. Nemrég jelent meg egy 
elemzés , amely k imuta t j a , 
hogy az EU versenyhátránya 
ezekkel az országokkal szem-
ben elsősorban abból adódik, 
hogy ott 1,8 százalék a K+F-re 
fordított GDP-hányad, míg az 
USA-ban és Japánban 2,8-2,9 
százalék. Az EU ezért várható-
an meg fogja növelni a kuta-
tásfejlesztésre fordított kiadá-
sokat, így, ha nem teszünk 
semmit, a mi lemaradásunk to-
vább nő. Természetesen csak 
akkor tudunk meggyőzően ér-
velni a jelenleg 0,75 százalék 
körüli K+F ráfordítások növe-
lése mellett, ha meg tudjuk 

dik dfjat adott: Jámbor Anna 
Kecskemétről (tanára Pápai 
Erika), Pusker Júlia Kecske-
métről (tanára Ittzés Tamás) 
és Szabó János Szegedről (ta-
nára Kenderesiné Pintér Sa-
rolta). Harmadik helyezést ért 
a szentesi Halmai Bianka (ta-
nára Oroszné Veres Gabriella) 
és a szegedi Tarcsay Zsuzsan-
na (tanára Baranyai György-
né). Második korcsoportban 
első lett a szegedi Tornyai Pé-
ter (tanára Demeter László), 
második he lyen végzet t a 
kecskeméti Fellegi Anna (ta-
nára Fellegi Jenőné) és a gyu-

mondani, hogy az e területre 
költött pénzzel mi történik. 
Nem hiszem, hogy van olyan 
pénzügyminiszter, aki pusztán 
arra a kérésre, hogy több pénz 
kellene, mert máshol is többet 
költenek, többet is adna. Ha vi-
szont pontosan meg tudjuk 
mondani, mi történik, ha több 
pénzt kapunk, és abból milyen 
előnye származik az ország-
nak, van esélyünk. 

- Politikai állást vállalt a 
helyettes államtitkárság-
gal? 
- Pártpolitikai értelemben 

nem. A ku ta tás fe j l e sz tés 
ugyanis nem pártpolitikai kér-
dés, hanem a nemzet jövőjét 
alapvetően meghatározó ügy. 
Az európai csatlakozás idejére 
mindenképpen rendezni kell a 
sorainkat. Ez számos új felada-
tot jelent. Meg kell például 
vizsgálni, hogy milyen regio-
nális szerkezetben képzeljük el 
a kutatásfejlesztést, hogyan le-
het ösztönözni a technológia-
intenzív beruházásokat, hol 
kell kialakítani a K+F tevé-
kenység centrumait. Ezek a vi-
dék szempontjából is alapvető 
kérdések, amelyekre igen rö-
vid időn belül választ kell ad-
nunk. 

- Mi lesz a szegedi munká-
jával? 
- Részmunka időben az 

egyetemen maradok. Amennyi 
időt csak tudok, Szegeden töl-
tök majd; oktatok is, és a dok-
toranduszaimat is megtartom. 
Nem szeretnék virtuális szege-
divé vagy virtuális fizikussá 
válni. 

Kocxor Gabriel la 

lai Vine ter Márton ( tanára 
Papp Sándor). A képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára Ste-
ingart Renáta és Tokaji Dóra 
állhatott, mindketten bajaiak, 
tanáruk Lovret i ty Erika. A 
harmadik korcsoportban első 
lett a kecskeméti Pusker Ág-
nes (tanára Ittzés Tamás). Má-
sodik helyen végzett a kecske-
méti Gáspár Anna (tanára Szi-
geti La josné) , i l le tve Rácz 
Máté és Czu to r Norber t , 
mindketten szegediek, tanáruk 
Baranyai Györgyné. Harma-
dik helyezést ért el az oroshá-
zi Kurunczi Mónika (tanára 
Csemainé Erőss Ella) és a zá-
kányszéki Molnár Angéla (ta-
nára Demeter László). A ne-
gyedik korcsopor tban csak 
harmadik helyezést adott ki a 
zsűri, amit a szegedi Ambrus 

Elnököt 
választottak 

Munkatársunktól 
Megválasztották az egye-

temi hallgatói önkormányzat 
(HŐK) elnökét és az elnök-
ség tagjait a Szegedi Tudo-
mányegyetemen. A HŐK leg-
főbb döntéshozó fóruma, a 
harmincegy tagú választmány 
szerdán szavazott a jelöltek-
ről. A HÖK elnöke Jancsák 
Csaba, a bölcsészettudomá-
nyi kar hallgatója lett, aki ko-
rábban a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola diákjaként az 
ottani hallgatói önkormány-
zatot vezet te . Az e lnökség 
tagjaivá a következő hallga-
tóka t v á l a s z t o t t á k : Benke 
Csaba (gyógyszerésztudomá-
nyi kar) , Csehák Auguszta 
(egészségügyi főiskolai kar), 
Döbör András ( t anárképző 
főiskolai kar), Havasi Kál-
mán (általános orvostudomá-
nyi ka r ) , Imreh Szabolcs 
( g a z d a s á g t u d o m á n y i kar ) , 
Kléger Viktor (állam- és jog-
tudományi kar), Lajos István 
(konzerva tó r ium) , Magyar 
Roland (bölcsészettudományi 
kar), Németh Lénárd (termé-
szet tudományi kar), Pónya 
Béla (élelmiszeripari főisko-
lai kar) és Tokaji István (me-
zőgazdaság i fő i sko la i kar , 
Hódmezővásárhely) . Az el-
nök és az elnökség mandátu-
ma egy évre szól. 

Buszok 
a hipermarkethez 

Munkatársunktól 
A Tisza Volán Rt. a hét 

közepétől járatokat indított a 
Cora hipermarkethez. A 11Y-
os és a 79-es a u t ó b u s z o k 
ezentúl bemennek az áruház 
elé is. A 79-es a Mars t é r -
Kossuth Lajos sugárút -Do-
rozsma i ú t - B u d a p e s t i ú j -
Gumigyár vonalon 5.30-tól 
20-ig szál l í t ja az utasokat , 
munkanapokon 30, munka-
szüneti napokon pedig 60 per-
ces követési idővel. Á 1 lY-os 
jelzésű buszok Talján, Vízto-
rony tér-Nagykörút-Mars tér 
-Kossuth Lajos sugárút-Gu-
migyár vonalon csak kifelé 
térnek be az áruházhoz. 

Együtt 
a Tiszáért 

Munkatársunktól 
Március 4-én, szombaton 

délelőtt 10 órakor kezdődik a 
szegedi városházán a Polgári 
mozga lom a Tiszáér t c fmű 
konferencia. Az önkormány-
zat és a M a g y a r Po lgá r i 
Együt tműködés Egyesüle te 
által szervezett program kere-
tében neves előadók szólnak 
a témában. A fórumon jelen 
lesz Gönczi János kormány-
b i z to s is. A t a n á c s k o z á s t 
Bartha László polgármester 
nyitja meg. 

Gerge ly ( tanára Baranya i 
György) vihetett haza. 

Ü l l é s 

Munkatársunktól 
Nem tudni, milyen oka le-

hetett annak, hogy az elmúlt 
héten Cs. Róbert és H. Ferenc 
ugyancsak neki esett egy üllési 
férfinek. Jól elverték, eltörték 
az orrcsontját is. Ezt követően 
pedig elvették tőle cigarettáját 
és kesztyűjét . Az eset azért 
nem minősül a sokkal súlyo-
sabb megítélés alá eső rablás-
nak, mivel nem az ér tékek 
megszerzése volt az elsődle-
ges céljuk a támadóknak. A 
sértett elment a falu orvosá-
hoz, aki értesítette a rendőrsé-
get. A gyanúsítottakat a szege-
di kapitányság őrizetbe vette. 

Myriam Naisy és Nicolas Maye. 
(Fotó: Compagnie L'Hélice, Odyssud-Biagnac) 

Sztravinszkij 
a sikeres páros 


