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Felhívás a vilóg szakszervezeteihez
és tudomónyos kutaióıhoz

~ Ü Mint a világsajtó hírül adta, a ro-
mán kormány elkezdte úgynevezett településrendezési
tervének végrehajtását, amely nyolcezer falusi telepü-
lés felszámolásával, s az ottani többmilliós lakosság
kényszerű átköltöztetésével jár. Ez az intézkedés, amely
teljes mértékben kívül hagyta az érintett lakosság vé-
leményét és akaratát, tömeges méretekben okoz egyé-
ni emberi tragédiákat, minthogy lerombolja az em-
beri élet és munka hagyományos, otthonos kereteit,
és egy nép életének alapvetõ feltételeit- semmisi-ti
meg.

- Ez az intézkedés súlyosan sérti a romániai nemzeti
kisebbségek - a több mint k-étmilliós magyar, a több
min-t negyedmilliós német és a több tízezres szerb,
ukrán és bolgár népcsoport - alapvető emberi jogait,
tekintettel arra, hogy sokévszázados telepü-l-éseik
módszeres lerombolása, lakóházaik, templomaik, te-
metóik megsem-m-isí-tése történelmi és kulturális gyö-
kereiktöl, kényszerű átvtelepítésük, a román tömegek
közé vegyíftésük nemzeti identitásu-kltól és anyanyel-
vü-ktől fosz-tja meg ezeket a kisebbségeket. De sérti a
román népesség emberi jogait is, minthogy a romá-
nok milliói is elvesztik sziilőtöldjüket és kulturális
emlékeiket. Végül súlyos csapást jelent az európai
kultúrára, amelyet a tervezett intézkedések igen sok
történelmi és művészeti érték-tõl fosztanak meg.

A tervezett falurombolás szükség-telen és értelmet-
len, indoka csupán annyi lehet, hogy a bukaresti kor-
mányzat még inkább totális ellenőrzés alá akarja
kényszeríteni és meg akarja félemlíteni az ország la-

kosságát, emellett végképp be akarja olvasztani a
nemzeti kisebbségeket és meg kívánja semmisíteni
kultúrájukat. A kisebbségek erõszakos asszimilációjá-
ra és elnemzetlení-tésére irányuló politika már hosz-
szabb ideje okoz igen súlyos -következményeket; a je-
lemleg tervezett falurombolás ezeket kívánja végle-
gessé és visszafordíthatatlanná tenni.

Éppen ezért a magyarországi Tudományos Dolgozók
Szakszervezete nevében felhívjuk a vi-lág összes
tudományos dolgozójátésaz őket tömörítő nemzetközi
szakszervezeti mozgalmakat, szervezeteket, hogy állja-
nak mellénk a jogsértés és az esztelenség elleni küz-
delemben, és vállazljanak szolidaritási a veszélybe ke-
riilt román, magyar. német és más nemzetiségű mil-
liókka-l!

Ehneljék fel szavukat az embertelen, kulztúraelle-nes
intézkedések végrehajtása ellen, lépjenek közbe a ro-
mán -kormánynázl és a bukaresti szakszervezeti köz-
pontnál a rombolás megállítása érdekében, és ha a
józan érvelés nem segit, vegyék igénybe a gazdasági,
kereskedelmi, szállítási és kulturális bofltott lehetõ-
ségeit. _

Vessék latba befolyásukat azért, hogy a kormány és
a nemzetközi szervezetek gyakoroljanak nyomást a
román vezetésre az egyéni és kollektív emberi jogok
érv-myesüläe érdekében!

Az európai kultúrára, a történelıni múltra és az ár-
tatlan emberi közösségekre támadó esztelen zsarnok-
ság kerüljön szembe a világ dolgozó émbereinek
nemzetközi szolidari-tásával. Ez a szolidaritás legyen
képes arra, hogy megállítsa a rombolást!

Megalakult a Tudományos
` Dolgozók Szakszervezete

.J A Közalkalmazot-
tak Szakszervezetéhez tartozó aka-
démiai és nem akadémiai kutatóin-
tézetek szakszervezeti alapszerveze-
teinek véleménye alapján - több
országos és bizalmi tanácskozás nyo-
mán - a tagság többségének aka-
ratából 1988. június 25-én megala-
kult a jövőben várhatóan szövetség:
ként működő Közalkalmazottak
Szakszervezetének keretei között a
tudományos dolgozók önálló szak-
szervezete. _

Az alakuló ülésre előzetesen 255
küldöttei választottak, közülük
205-en jelentek meg, a küldöttek 80
százaléka. Az alapszervezetek által
létrehozott bizottság javaslatot ké-
szített az új szakszervezet program-
-jára, illetve szervezeti és működési
szabályzatára. Hogy a gondok, a
válsá-gjelenségek elsõsorban a költ-
ségvetési kutatóin-tézetekben, a Köz-
alkalmazottak Szakszervezetéıhez
tartozó kuftaftóintézetekben nem vé-
letlenül erősödtek fel, azt -a kibonta-
kozó szenvedélyes és heves eszme-
csere is igazolta. A vita résztvevői a
következők vol-tak:
Filozófiai Intézet:

Polgár Tibor,
Állam- és Jogtudományi Intézet:

Baka András, -
I-iarmathy Attiláné,

Debreceni Atommagkutató Intézet:
Gál István,
Borbélyné dr. Kiss Ildikó,

Országos Munkavédelmi Kutató Int.:
Jablonkay Gábor,

Szegedi Biológiai Központ:
Horváth Gábor,
Raskó István, ˇ
Bagyinka Csaba, .

Irodalomtudományi Intézet:
Pomogáts Béla,

Természettudományi ~
Kutató Laboratórium:

Blazsó Mariann,
Bálint László,
Raksányi Kund,
Gulyás Lászlo,

Közgazdaságtudományi Intézet:
Szira Tamás,
Soós Károly Attila,

Központi Fizikai Kutató Intézet:
Makai Mihály,
Konczos Géza,
Honthy László,
Mészáros Gyula,

M űvészettörténeti Kuta-tócsoport:
Horváthné Ács Katalin, '

MSZMP Társadalomtudományi Int.:
G. Márkus György,

Az alapító kongresszus szerkesztett
jegyzőkönyvet, valamint a szervezeti és
működési szabályzatot a TUDOSZ elnök-
sége külön kiadványban jelenteti meg.

Magyar Állami Földtani Intézet:
Molnár Péter,
Kuti László,
Bihari Dániel,

Pszichológiai Intézet:
Köcsky Margit,

Műszaki Fizikai Kutatóintézet:
Tóth Attila, `
Horváth Zsolt,

Szakszervezetek Elméleti
Kutatóintézete: .

Thoma László,
Dura László, _

Kísérleti Orvostudományi Kutató
Intézet: - -

Szénássy Sándorné,
Csillagászati Kutató Intézet:

Holl András,
Számítástechnikai és Automatizálási
Kutató Intézet:

Takács Judit,
Központi Kémiai Kutató Intézet:

Kardos Julianna,
Dancsó András,

Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság:

Balassa Ákos,
Szolgáltatási Kutató Intézet:

Németh György.
A -hozzászólók nagy száma lehe-

tetlenné teszi, ıhogy e rövid tudósí-
tásban a vita minden lényeges rész-
letére, fontos gondolatára kitérjünk.
Az alábbi válogatás csupán jelezni
kívánja, hogy a -megalakult új szak-
szervezet -első fóru-mán a tudomá-
nyos intézetek delegáltjai -hogyan
vélekedtek társadalmunk tudomány-
politikai gyakorlatáról, intézmény-
rendszerünkről, a szakszervezetek
megújulási -képességéről, és nem
utolsósorban saját élet- és munka-
körülményeikről, érdekvédelmü-krõl.

A tudomány társadalmi leértéke-
léséről ma Magyarországon, szomo-
rú tény, gyakran beszélünk. A ku-
tatások költségvetési támogatásának
az összege és aránya az utóbbi tíz
évben folyamatosan és gyorsuló
ütemben csökkent, s jelenleg a költ-
ségvetés 0,7 százaléka. Elsősorban
a kizárólag alapkutatá-si profilú in-
tézetek a csökkenő támogatási ösz-
szegek, a növekvő rezsiköltségek
miatt, dologi kiadásaikat csak a tu-
dományos- infrastruktúra jelentős
károsodásával, egyes kutatási témák
elsorvasz-tásá.-val és el-sorvadásá-val,
esetenként a bérköltségék csökkené-
sével tudják fedezni. A műszer- és
az eszközállomány kritikus mérték-
ben amortizálódott, a kutatóintézeti
dolgozók bér- és jövedelmi viszo-
nyai nagyobb mértékben romlottak
az utóbbi tíz évben, mint a kereső-
képes lakosság bér- és jövedelmi vi-
szonyai - fogalmazta meg Polgár
Tibor.

Ha-rmathy Attiláné a tudományos
kutatók főállásának erkölcsi és

anyagi megbecsülését hangsúlyozta.
A tudományos munka csak úgy le-
het hatékonyabb, ha a kutatók nem
aprózzák szét mun-kaidejüket, mun-
kaerejüket - különböző állások és
megbízások vállalásával -, hogy a
megélhetéshez szükséges pénzt elő-
teremtsék.

Köcslcy Margit a tudományos ku-
tatók külföldi csereutazásának ano-
máliájáról szólt a küldötteknek.
Felhívta a figyelmet arra, hogy -a
magyar kutatók szinte megalázó
helyzeteket kénytelenek vállal-ii
külföldi (nyugati) tanulmányaik so-_
rán, míg a hozzánk látogató külföl-
di (nyugati) kutatóknak azzal a
meglepő helyzettel kell(ene) szem-
benézniük, hogy itt egy év alatt ke-
resik meg otthon-i havi fizetëtakeı.

Konczos Géza a tanácskozást ar-
ról tájékoztatta, hogy a kutatóinté-
zetekben nemcsak a költségvetés ál-
tal támogatott ala-pkutatások foly-
nak, hanem jelentős az alkalmazott
kutatások -hányada is, amelyek visz-
szahatnak az alapkutatásra is. Saj-
nos, az alkalmazott kutatások is ne-
héz helyzetben vannak, fokozatosan
csökkennek a vállalati kutatási meg-
bizások, amelyek hosszú 'távon
szintén kedvezőtlen hatással lesz-
nek a magyar műszaki fejlesztésre
- hall-hattuk. _

Dancsó András javaslata: a kuta-
tások jelenlegi finanszírozási rend-
szerének (tudniillik a támogatás
független az ered-ményességtől) és a
szabadalmi jog (tudniillik a gyakor-
latban inkább fékezi, mint segíti a
műszaki haladást) jelenlegi szabá-
lyeinak vizsgálatára az új szakszer-
vezetnek célszerű lenne munkabi-
zottságot létrehozni. Balassa Ákos
is csatlakozott ahhoz a vélemény-
hez, hogy a kutatások pénzügyi sza-
bályozásának felülvizsgálata idősze-
rű, s -biztosítani kell a kutatók rész-
vételét a tervezésben és irányítás-
ban azzal is, hogy a TUDOSZ al-
ternatív javaslatok-at készít. '

A TUDOSZ legyen nyitott minden
szakszervezeti törekvésre, amely a
tudományos dolgozók érdekvédelmé-
nek és -képviseletének javítására
irányul - ez lehetne az iránymuta-
tó arra az együttműködésre nézve,
amelyet a hozzászólók nagy száma
(Pomogáts Béla, Molnár Péter, Bá-
lint László, Tóbh Attila, G. Márkus
György, Holl András, Takács Judit,
Kardos Julianna, Soós Károly Atti-
la, Mészáros Gyula, Polgár Tibor)
firtatott a két szakszervezet, a TU-
DOSZ és a TDDSZ között, köztük a
kettős tagság és a társult tagság, a
szövetségi tagság fogalmának, krité-
riumainak körbejárásával. Pomogáts
Béla egyenesen csodálkozásának
adott hangot, hogy a tanácskozáson
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Az OLVASOK sZOLıDARıTÁsÁERT
Ü A SZOSZOLÓ, a Tudományos Dolgozók Szak-

szervezetének lapja. Olvasóin-kat e hasá-bokon mindenkor hitelesen
és szókimondóan akarjufk tájékoztatni. Lapun-kban éppen ezért a
legkülönbözőbb érdekcsoportok megfogelmazh-atják véleményüket
és közzétehetik javaslataikat, lkövetelései-ket. Szándékainfk szerint
az örökös öni-gazolás helyett szívesebben szólunk kuda-rcainkról,
hogy leleplezzü-k törekvéseink kerékkötői-t. Tenger-nyi csalódás után,
a biza-lmatlanság máig el nem olvasztott jég-rétegei között a Szó-_
szóló útbaigazítást kiván nyújtani olvesótáborának.

A kutatók és a kutatást segítő munkatársak sorsáért érzett fe-
lelősségtől áhhatva, a TUDOSZ elnöksége szükségesnek' tartotta
olyan keretek ~létre'hozásá-t, -amelyek a munkavállalói érdekek meg-
védését és azoknalk a közvélemény elõtti képviseletét szolgálják.
Olyan -lehetőség-nek “tekıintjülk tehát ezt a lapot, amely a görög ago-
ráfhoz hasonló szi-nterét adja a folyamatos és nyilvános párbeszéd-
nek. Szerkesztői szá-ndékain-k szeri-`nt tehát olyan újságot szeretn-én'k
átnylúj-tani Olvasóinkna-k, amely alfka-lrnas fórumot 'kínál a kutatás
súlyos gondjainak elemzésére, a -kutatók mind nehezebb helyzeté-
nek és 'körül-ményeinefk -megnyi-ttatásá-ra, esetleg javaslatokat tesz
a kutatások pénzügy-i -támogatása körül tapasztalható anomáliák
megszüntetésére.

A valóságos vitána-lc lapj-ainfkon -bármikor teret adunk. A jószán-
dékú diszkuısszión-ak akkor is szívesen színhelyet biztosítunk, ha a
parázs -véleménykülönıbségek felszínre hozzák a TUDOSZ--hoz kö-
tődő különfböző rétegek esetenként egymástól eltérő érdekeit.

A titkosság köntösébe palástolt érdekvédelmet vagy a titokban
tartott szakszervezeti érdekképviseletet egyformán 'képtelenségn-ek
tartjuk. Ezért .a -mfurrkavál-lalói érdekeik szókimon-dó nyilvánosságra
hozataláról még a-bfban az esetben sem -mondıhatun-k le, -ha - part-
nereink beidegződött kívánsága szerint - a ,,tit1kos" tárgyalások-
nak és egyezkedéseknelk nagyobb esélye volna a sikerre. Lapszer-
kesztési elveinkkel ezért összeegyeztetıhetetlen a kamarillákéhoz
hasonló érdekér-vényesítés. A .Szószólónak mindenkor tudatosan
vál-la-lnia kell a vélemények plural-isztikus megszervezését, eredeti
a-lternatíváik felállítását, s esetenként a valóságos szakszervezeti
platform és egyetértés kialakítás-át. Lapunk ennélfogva a társadall
mi nyilrvánosság esz-közével próbál erőteljes nyomást gyakorolni a
tagsági akarat érvényesí-lésének érdekében.
A tagság körében tapasztalható bizalomvesztés-nek, a szakszerve-

zetek mai legitimációs fválságán-ak egyik legfontosabb oka talán az.
hogy a tagsági érdek-ek általában nem tiszta formájukfban, hanem
legtöbbször „ideológ-iai ~buro*k`-ban" jelentek meg. Ehhez az ideoló-
giai mesténkedésihez rendszerint a sajtó „agi-t. prop. arzenálja" is
asszisztált. A más alapelvek szerint müködő szakszervezetek -
mint például a TUDOSZ - v-éleménya-lkotásánafk és konszenzusá-
na-k aranyfedezete éppen -a most szerveződő -politikai nyilvánosság
gar-a-ntá-lása lehet. A Szószóló független vélemények, nézetek szem-
besítésével kiván-ja elnyerni Ol-vasóinak bizalmát.

Olvasóink tá-borába várjuk - a TU-DOSZ tagsága mellett - a
más szakszervezetek-be szervezett kutatóikzat, a felsőoktatás tudósait..
a különfböző tudományos -munlcalhelyek v-alıamen-n-yi dolgozóját, va-
lamint a sza-kszervezetünkhöz csatlakozó, úgynevezett „társult tag-
ja-inkat” Jól tudjuk azt, Ihogy elzképzeléseink csúfos -kudarcra
ítéltetnek,-:ha szakszervezeti ta-gságunkat vagy -lapunk olvasóit csu-
pán szá-m-szerű adatolkika-l és szervezettségi mutatókkal -mérhető 'tö-
megnek tekint-jü`k. Öná-mitás len-ne, ha azonnal tömegbázisnak pró-
bálnánfk feltüntetni azokat, akik egyelőre -még nem`kérték szak-
szervezeti tagsáıguk törlését, vagy hozzájárulásukat adtálk tagsági
díjuk levonásálhoz. Lapunk alapvető - nem titkolt - küldetése,
hogy a -leírt betű, a kinyomtatott szó erejével újra megtanítsuk a
munlkavál-Lalókat a szakszervezeti szervezkedés politikai lehetősé-
geire. a tagsági szolidaritás ki-kovácsolásá-na. Szeretnénk, ha lapunk-
kal is hozzá-já-r-ul`hatnán'.k a -murıkalhelyi közösségek összefogásához,
a különböző szakszenvezetek közötti hídverés-hez, azaz a szakma
úgynevezett horizontális kapcsolatainak megszervezéséhez.

Á`Szószóló -lehetőségei ma még nagyon szerények. Egyelőre be
'kel-l érnünk jelenlegi lehetőségeink-kel: terj-edelmüzn-k és -példány-
számunk -korlátozott, a 'kézirat leadása után csak inat héttel jelen-
hetünk fmeg. A -la-p szerkesztői mégis an-na-k reményében bocsátják
útjára a Szószólót, -hogy eszköze lehet a TUDOSZ valóságos szaík-
szervezeti.-é vá-lásánafk. Arra törekszünk, hogy Olıvasóink rokonszen-
vével, s lıapunk szellemiségének - a ta-gsá-got tömörítő - erejével
ki-lába-ljunfk gondjainlk-.bajaink leg-alább töredéknyi részéből. Ehhez
a törekvésü-nkihöz kérjük Ol-vasóin'k bizalmát és támogatását.
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a TDDSZ képviselője, meghívottja
nincs jelen, sőt ezt hibásnak minő-
sítette. Külön kiemelte, hogy a kap-
csolat rendezését, a, szoros együtt-
működést mi sem indokolja jobban,
mint a közös cél, hisz' mindkét
szakszervezet azonos ügy jegyében
szerveződött. Raksányi Kundna-k bi-
zonyára igaza v-an: a TUDOSZ és a
TDDSZ közötti jelképes versenyt
nem a tervezet, a program leszöge-
zése dönti majd el, hanem az, hogy
ebből mi valósul meg.

Honthy László a szakmai érdekvé-
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delem, érdekképviselet erősítésére
érdekes javaslattal élt. Véleménye
szerint a munkáltatói szakmai ér-
dekképviselet ma rendezetlen a mű-
szaki és a ter-mészettudományok te-
rületén. Szükségesnek tartaná olyan
munkáltatói szervezet létrehozását,
amely fölvállal-hatná a szakmai és a
tudománypolitikai -kérdések képvi-
seletét, hasonlóan a Magyar Gazda-
sági Kamarához. Ez, azon túl, hogy
szakmapolitikai és tudománypoliti-

(Folytatás a 2. Oldalon)
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Szakszervezete
(Folytatás az 1. oldalról)

kai érdekeket fejt ki, egyben mog-
oldhatná a szakszervezeteknek azt
a régi problémáját, hogy a munkál-
tatói érdekek egybemosódnak a
munkavállalói érdekekkel. Ez a ter-
mészettudományos és múszaki ka-
mara felvállalhatná az országos
szintű csoportérdekeket. ˇ

A tartalmi és szervezeti megúju-
lást kereső szakszervezeti mozga-
lom számára tanulságosak és hasz-
nosak lehetnek azok az észrevéte-
lek, amelyeket az' új szakszervezet
alakítása csifholt ki a résztvevőkből.
Polgár Tibor arra a kérdésre keres-
ve a választ, hogy mikor lehet ha-
tékony egy szakszervezet - vala-
mennyi szinten --, így válaszol: ha
egyrészt á szakszervezeti mozgalom
szerveződésében, munkája tartalmá-
ban, irányítási, döntési rendszerében
az eddigi bürokratikus centralizmust
demokratikus rendszer váltja fel,
másrészt a különböző kompetencia-
zavarok csökkennek -- így az appa-
rátus és a döntést hozó szervek kö-
zött, az ágazatok és a SZOT vála-sz-`
tott testületeinek tevékenységében
-, s nem utolsósorban akkor; ha a
már a Lenin által is szakszervezeti
bürokráciának nevezett jelenségtől
szabadulni tudunk. Gál Istvánnal
együtt olyan munkabizottság létre-
hozását jrzvasoliıa a tanácskozásnak,
amely az őszi országos szakszerve-
zeti konferencia számára dolgoz ki
ajánlásokat - a megújulás jegyé-
ben. Baka András, Pomogáts Béla
és Horváth Gábor is kifejezésre jut-
tatta azt a véleményét, hogy az
alapszervezetek helyzete annyiban
változik a jövőben, hogy a TUDOSZ
egy vezető testülete sem kíván az
alapszervezetek fölött működni, nem
hoz rájuk nézve kötelező határoza-
tokat, csupán ajánlásokat tesz,
orientálni, segíteni próbálja az alap-
szervezetek működését, s ügyeikben
döntésre nem vállalkozik. Egyálta-
lán: az alapszervezetek jogait er-ősí-
teni kell, s meg kell fogalmazni,
hogy milyen módon utasíthatják el
vagy hogyan tiltakozhatnak a felül-
ı`öl érkező utasítások ellen. Vita
tárgya volt a megválasztandó tiszt-
ségviselők visszahívásának deklará-
lása is (Baka András, Thoma László,
Blazsó Mariann), a demokratikus
működés szellemében. -

A TUDOSZ a később létrehozan-
dó Közaikalmazottak Szakszerveze-
tének Szövetségéhez kíván tartozni
- fogalrnazták meg többen is -,
ami jogilag nem rögzíthető, mert
nem létező állapotot rögzíteni lehe-
tetlen. Alulról építkezés: sok össze-
függésben szerepelt ez a gondolat
az egész kongresszuson. Polgár Ti-
bor és Makai Mihály úgy fogalma-
zott, hogy a TUDOSZ továbbra is
kezdeményezi közalkalmazottakhoz
tartozó különbözö foglalkozású ré-
tegek, csoportok körében a közalkal-
mazotti szakszervezetek szövetségé-
nek megalakítását (s nem fordítva).

Blazsó Mariann, Molnár Péter,
Pomogáts Béla a nyilvánosság sze-
repét emelte ki az új szakszervezet
tevékenységében. Pomogáts Béla
szerint a szakszervezeti munka új
körvonalai szorosan összefüggnek a

nyilvánosság kiépítésével és működ-
tetésével. Olyan nyilvánosságot kell
kiépíteni, amely kezdeményező jelle-
gű, amely teret ad az esetleges ki-
sebbségi véleményeknek is, amely
tehát nem egyszerűen egy fennálló
napi propaganda eszközévé válik,
hanem amely a maga nyilvánosság
elé hozott véleményével, tényeivel
azt a politikai apparátusrendszert
orientálja, ösztönzi, ellenőrzi, eset-
leg bírálja, amelynek dolga tulaj-
donképpen a nyilvánosság szerkeze-
tének alakítása.

G. Márkus György gondolatai a
köré csoportosultak, hogy az új
szakszervezet létrejötte jelentős lé-
pés a magyar szakszervezeti mozga-
lom demokratikus megújulása, mo-
dernizálása irányában, bár abbéli
aggályának is helyt adott, hogy az
előkészület nem mindenben a de-
mokratikus szervezési elveknek
megfelelően történt, s talán nem ez
volt a kellő- mód, hogy a tagsággal
a szervező bizottság konzültálni tud-
jon. A SZOT a maga alapszabályá-
val és struktúrájával egy sztálinis-
ta modell, politikai struktúra része-
ként jött létre, másrészt gazdasági-
lag direktív gazdaságirányítási mo-
dell részeként. Hogy ez a magyar
szakszervezeti mozgalom ki- tudjon
lépni valami programmal a tagság
elé, G. Márkus György' szerint ket-
tős feladatra van szükség: egy plu-
ralizált, differenciált szakmai, ága-
zati képviseletet kell létrehozni, új-
raéleszteni a társadalmi szolidari-
tásnak Li törekvését és gondolatát.
Végeredményben a szociális part-
nerséghez társadalmi mértékű in-
tézményrendszer megteremtésére
kell törekedni. Végül - a jelenle-
vők a gondok és -a problémák soro-
lása közben bizonyára szívesen
hallgatták: hisz abban, hogy talán
egy évtizeden belül érezni fogjuk
annak az átalakítási folyamatnak a
jeleit, amely egy ipari társadalom-
ból egy informatikai társadalom fe-
lé tart, s amelyben éppen a tudo-
mány társadalmi jelentősége, s a
szakma létszáma'is növekedni fog.

Ellentmondást és feszültséget vél-
tek többen is felfedezni a SZOT
alapszabálya és a TUDOSZ új szer-
vezeti szabályzata között, sokan a
kialakult joghézagokra, félreértések-
re ,okot adható helyzetek tisztázásá-
ra hívták fel a figyelmet. Ezzel ösz-
szefüggésben megfogalmazódott több
alkalommal is, hogy a TUDOSZ új
vezetősége foglalkozzon és javasol-
ja a SZOT-nak is a megfelelő jogi
garanciarendszer kiépítését. Külö-
nösen aktuálissá teszi ezeket az ész-
revételeket a készülő új szakszer-
vezeti törvény (Horváth Gábor, Pol-
gár Tibor).

Érdemes felidézni azokat a hoz-
zászólásokat is (Jablonkay Gábor,
Pomogáts Béla, Bálint László, Hor-
váth Gábor), amelyek az alakuló
szakszervezet elnevezésére adtak ja-
vaslatokat. Két fontos észrevétel ér-
demel figyel-met. A kutató intéze-
tekben szép számmal dolgoznak
nem tudományos munkakörben is,
ezért szerencsésebb lenne a Kuta-
tásban Dolgozók Szakszervezete el-
nevezést választani. Másrészt sok
félreértésre ad okot a hasonló hang-

~ Megalakult o Tudományos Dolgozók

zású név a másik tudományos szak-
szervezettel, a TDDSZ-szel.

A titkárok tanácsának jogköre,
hatásköre nem véletlenül keltette
fel szinte valamennyi küldött ér-
deklődését, egyrészt az újszerűség,
másrészt a TUDOSZ szervezetében
elfoglaltjkitüntető szerepe miatt
(tudniillik a két küldöttértekezlet
között ez a_ fórum a szakszervezet
kulcsfontosságú szerve, minden ügy-
ben dönt. ellátja az alapszervezetek
képviseletét, mint opeı`atív testület
a TUDOSZ elnöksége és titkára fö-
lött áll).

Horváth Gábor az elhangzott vi-
tára utaltfa arról szólt, hogy helyes-
nek tartja, ha a szakszervezet nem
vállalja át az államigazgatási funk-
ciókat, de a mai helyzetben számta-
lan olyan helyzet és probléma adó-
dik a tudományos közéletben, ami-
kor az államigazgatás nem tölti be
minden esetben, helyzetben a funk-
cióját (lásd például az OTKA-pá-
lyázatok félresikerült döntéseit).
Ilyen alkalmakkor a szakszervezet
igenis mutassa fel -magát, dolgozzon
ki alternatív terveket az érdekvé-
delem jegyében. `

Thoma László .a megalakuló új
szakszervezetnek két olyan java-s-
latot terjesztett elő, ami feltétlenül
figyelmet érdemel. A TUDOSZ szer-
vezze meg az Az ezredforduló is-
kolája című társadalmi mozgalmat._
Ez növelné társadalmi felelősségün-
ket, s azt a természetes kapcsola-
tot is erősítené, amely a -Pedagógu-
sok Szakszervezetéhez fűz bennün-
ket - -hallottuk.. Olyan alapítvány
szervezését indítványozta, amely a
hátrányos helyzetű fiatalok iskolai
segítését és a tehetséggondozást
egyaránt felkarolná, támogatná.

A másik ötletet Thoma Lászlónak
bizonyára napjaink környezetvédel-
mi ivitái insıpirálták, ahol az érde-
keltek, az érin-tettek gyakran kifo-
gásolták, hogya szakértők nem vol-
tak teljesen függetlenek véleményük
kidolgozásakor, azaz szakértel-müket
egzisztenciális függöségeik is befo-
lyásol-ták. A TUDOSZ ennek isme-
retében szervezze meg a Független
sza-kértök a környezetért bizottságot,
s a vitás környezetvédelmi kérdé-
sekben garantálja a kialakított szak-
értői vélemény függetlenségét.

Zárjufk- ezt az összeállítást Kuti
László gondolatával: a szervezeti' és
működési szabályzat és program
körvon-alazódott, kialakult a küldöt-
tek véleménye is az előzetes tagsági
viták nyomán, de ha az élet, a tár-
sadalmi változások, a tagság úgy
kívánja, akkor legyünk rugalmasak,
nyitottak, módosítsunk, változtas-
sunk időben, legyen erőnk a korri-
gálásra, a megújulásra.

A küldöttértekezlet a felvetődött
javaslatok szavazása, a szervezési
bizottság által készített program és
működési .szabályzat elfogadása után
átalakult a TUDOSZ első kongresz-
szusává. A .kongresszus ezek után _
nem kisebb höfokú vita keretében
- megválasztotta az új szakszerve-
zet 'V-ezetőségét, kilenc tagú elnök-
séget, három tagú száfmvizsgáló bi-
zottságot és a titkárt.

A tudósitást összeállította:
' SOMOSI `SAROLTA
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PROG RAMJA .  
Ü A Tudományos

Dolgozók Szakszervezete (rövidítve:
TUDOSZ) önálló, a szakszervezeti
mozgalomban a Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsán belüli, a Közal-kal-
mazottak Szakszervezetének keretei
között - kezdeményezve a közal-
kalmazotti szakszervezetek szövetsé-
gének mielőbbi létrehozását - mun-
kavállalói érdekek védelmére szer-
veződő szakszervezet. _

A tudományos kutatásokban fog-
laıkoztatottak képviseletére, a tudo-
mányos kutatások- védelmére, vala-
mint tagjaának érdekvédelmére építi
ki szervezeteit, vertikális és hori-
zontális kapcsolatait.

Tagjai nem csupán a költségve-
tési vagy az akadémiai intézetekben
foglalkoztatottak köréből kerülnek
ki, hanem (tagként vagy társult tag-
ként) mindenki csatlakozhat, aki a
tudományos -kutatások bármely te-
rületén tevékenykedik. A TUDOSZ
természetes szövetségesének tekinti
az egyetemeken és a főiskolákon
dolgozókat. 'A Közalkalmazottak
Szakszervezetében a -kutatási terü-
leteken működő alapszervezetek,
szakszervezeti csoportok és azok
tagjai jogfolytonosság alapján a
TUDOSZ tagjai.

A tagság differenciált rétegekből
és csoportok-ból áll, akiknek haté-
kony és demokratikus érdekvédelme
egy szövetségi rendszerben valósít-
ható meg, a szakmai és szakszerve-
zeti nyilvánosság kiépítésével, az ér-

dekegyeztetés demokratizmusa in-
tézményes garanciáinak megterem-
tésével. E rendszer kiépítésének el-
ső lépése a TUDOSZ megalakítása.
A TUDOSZ a tagság akarata, saját
szervezeti és működési szabályzata
és az érvényes jogszabályok alapján
tevékenykedik. A TUDOSZ közvetve
a kutatóintézetek minden dolgozóját
képviseli, de -közvetlen érdekvédel-
mi tevékenységet csak saját tagjai
érdekében folytat.

Alapvető feladatunıknak tartjuk a
kutatóintézeti dolgozók élet- és
munka-körülményeinek, 'a munkahe-
lyek védelmét. Alapvető törekvé-
sünknek tekintjük a -kutatók tudo-
mányos tevékenységének nagyobb
erkölcsi és anyag-i megbecsülését,
azt, Ihogy' a kutatásban foglalkozta-
tottaık megélıhetésének alapvető for-
rása a főállásból származó jövede-
lem legyen.

Tagságunk életszinvonalának vé-
delme érdekében folyamatos ár- és
bérindex-számításokat. végzünk, be-
leértve a létmini-mumra vonatkozó
vizsgálatokat is. E számítások a ku-
tatóintézetek-ben foglalkoztatottak
reális életkörülzményeire alapozód-
nak, tehát az ennek megfelelő ,,fo-
gyasztói kosárból" indulunk ki, elis-
merve az önıképzést, az információ-
szerzést, a nyelvtanulást stb. mint
a kutatók élet- és munkafeltételeit
a mindennapi fogyasztáson túlme-
nően meghatározó elsődleges szük-
ségleteknek. Vizsgálataink eredmé-

nyeit folyamatosan nyilvánosságra
hozzuk. `

A TUDOSZ tagsága szakértelmét
is fölfhasználva az oktatás minõségi
fejlesztését és a természet-i környe-
zet védelmét is alapvető érdekvé-
delmi feladatának tekinti.

A TUDOSZ részt 'kíván venni a
tudománypoliti-ka alakításában. Tes-
tületi jogot for.málnak arra, hogy al-
ternatív javaslatokat keszítsenek a
kutatások egész rendszerének kor-
szerűsítésére: -a pályázati rendszer-
től a bérszabályozásig, az alapok el-
osztásától, az i_nnováció megvalósí-
tásának folyamatáig, a kutatóhelyek
megszervezésétől a kutatási eredmé-
-nyek publikálási lehetőségeinek új-
raszervezéséig. A TUDOSZ vizsgá-
latainak eredményeit tagsága szá-
mára folyamatosan nyilvánosságra
hozza. Az egyes területeken kidol-
gozott alternatíváit egyúttal tárgya-
lási alapnak tekzinti.

Felkutatjuk, nyilvántartjuk, ele-
mezzük és nyilvánosságra hozzuk a
kutatások céljára biztosított közpon-
ti, ágazati és vállalati alapokat.
Harcolunk azért, -hogy az állami
költségvetés a_ jelenleginél nagyobb
- a tényleges szükségletekhez job-
ban közelítő - hányadát fordítsák
kutatásokra.

Elemezzük a külön-böző forrásokra
támaszkodó. finanszírozási és dotá-
ciós rendszert, s az állami titkok ki-
vételével nyilvános érdekegyezteté-
sen igyekszünk' elérni az alapok de-
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mokratikus és hatékony elosztásit,
hogy egészséges munkamegosztás
jöjjön létre az alap- és alkalmazott
kutatások között.

A szubvenciós és dotációs rend-
szer felülvizsgálatával a munkálta-
tók és a munkavállalók közötti ér-
dekegyeztetést a nyilvánosság ellen-
őrzése mellett akarjuk egyértelműb-
bé és hatékonyabbá tenni. Ez sok-
k_al -inkább .biztosítja az egyéni ver-
seny számára az egyenlő esélyeket,
mint a jelenlegi helyzet.

Kezdeményezzü-k a kutatásokra
vonatkozó :közgazdasági és pénzügyi
szabályzók (szu-bvenciók, dotációk,
bérek, tiszteletdíjak, megbízási dí-
jak, adórendszer -stb.) felülvizsgála-
tát. . -

Harcolunk azért, :hogy a TUDOSZ
alapszervezetei, testületei és illeté-
kes bizottságai jelen legyenek min-
den, a kutatásban foglalkoztatottak
élet- és munkakörülményeit megha-
tározó és -befolyásoló döntésekben és
azok végrehajtásában. A TUDOSZ
alapvető feladatának tekinti a kuta-
tók részvételének biztosítását a ku-
tatások tervezésében, irányításában,
a kutatásokra vonatkozó döntések
meghozatalában és ellenőrzésében.

A TUDOSZ a kutatók és a kuta-
tásban foglalkoztatottak nyilvános
fóruma is, ezért harcol minden, a
tudományos közéletben kialakult, az
egészséges versenyt fékező monopol-
helyzet ellen. A »kutatások _állami,
ágazati és vállalati irányító szerveit
p`artnereknek tekinti.

A jelenlegi romló helyzetben a
kutatásokban foglalkoztatottak élet-
színvonalának közvetlen védelme
érdekében a TUDOSZ érvényesíti
szociálpolitikai követeléseinek meg-
formálásában a rászorultság elvét
IS.

Az egyes kutatóhelyeket, valamint
a tagságegészét érintő állami szo-
ciálpolitikai döntésekben és intéz-
ked-ésekben ragaszkodunk ah-hoz,
hogy azokat egyetértésünk nélkül
sem meghozni, sem végrehajtani ne
lehessen.

Ragaszkodunk ahhoz, hogy a kü-
lönböző szociálpolitikai alapok léte-
sítésében és elosztásában .biztosítsák
a TUDOSZ nyilvános kontrollját.
Igényt tartunk arra, hogy az üdülés,
a segélyek, a lakásépítési támoga-_
tások stb. egész rendszerét a TU-
DOSZ részvételével vizsgálják felül,
s a TUDOSZ-szal közösen e terüle-
teken alternatív javaslatokat ter-
jesszenek a TUDOSZ tagsága elé a
legkülönbözőbb, a kutatásokban
érintett állami, ágazati és vállalati
szervezetek. A fiatalokat és a nyug-
díjasokat szociálpolitikailag kiemelt
csoportoknak tekintjük.

Jogsegély- és adóügyi szolgálta-
tást működtetünk és kezdeményez-
zük _önálló szakszervezeti önsegélye-
ző alap létreh-:s=áséri,'-partnereinktől
ehhez támogatást kérünk.

Követeljük, hogy a kutatásokból
elbocsátottak szá-mára az állam
munkanélküli segélyalapot hozzon
létre és a TUDOSZ testületeinek be-
vonásával dolgozza ki ennek szabá-
lyo_zását. Az elbocsátások ügyében
munkajogi és etikai bizottságot ho-
zunk létre.

A TUDOSZ igényli, hogy tagjai
esetleges elbocsátás esetén képzett-
ségüknek megfelelő munkakörbe ke-
rüljenek.

Fellépünk tagságunk érdekeinek
védelmében akkor is, ha ,jogsértés
nélkül csonbítják azokat (például
szerződéses munkaviszony lejárata,
ösztöndíjak és külföldi utak elosz-
tása, premizálás és jutalmazás stb.).
Szükséges esetben élni' kívánunk
jogszabály-kezdeményezési jogunk-
kal.

Tagságunk folyamatos 'tájékoztatá-
sa érdekében saját nyilvánossági fó-
rumokat építünk ki és működtetjük
azokat. ,

A TUDOSZ tartalmas együttmű-
ködést kíván kiépíteni a Tudomá-
nyos Dolgozók Nemzet-közi Szerve-
zetével.

A TUDOSZ a magyar szakszerve-
zeti mozgalom részeként küzd an-
nak tartalmi és demokratikus meg-
újításáért. Nyitott és együttműkö-
désre kész minden olyan szakszer-
vezeti törekvés iránt, mely alapve-
tően a munkavállalói érdekek haté-
konyabb képviseletét túzi ki célul.
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[I A Tudományos Dolgozók Szak-

szervezetének akkor lesz saját arca, ha kritikusan
számo,t vet a múlttal és építő szándékkal »keresi a
jövőt. A magyarországi szakszervezeti .mozgalmak-
nak nagyok a hagyományai, ezeket a tradíciőkat
kell életre kelteni, mid.őn a közelmúlt bürokrattiz-
musát és formalizmusát el akarjuk utasítani. Mert
szomorú tapasztalaztunk, »hogy a mozgalom, leg-
alábbis az elmfúlt négy évtizedlben, eltávolodott ré-
gi hagy-ományaitól, és kétségessé vált, vajon egy-
általában mozga1o.mnak nevezhető-e, s eleget tesz-e
azoknak a követelményeknek, amelyeket a szak-
szervezeti tevékenység és m-unka támaszt egy moz-
galommal szem.ben.

Természetesen nem elegendő az, ha bírálju-k a
közelmúlt gyakorlatát, jeleznünk kell feladatai-nkat,
és körül kell írnunik, hogy zmire vállal-kozunk.

Szakszerv-ezetünk először is érdekvédelmi szerve-
zet: védelmeznünk kell a tudományos dolgozók
anyagi és szellemi érdekeit. Szót ıkell emelnünk a
rosszul fizetett kutatók érdekében, javaslatokat kell
készítenünk a bérrendszer aráznytalanságainak
megnyugtató kiigazítására, egyáltalán a tud9z_má-
nyos kutató munka nagyobb anyagi megbecsülésé-
re. Meg kívánjuk fogalmazni véleményünket a tu-
dományos pályázatok és ösztöndíjak kérdésében
éppúgy, mint a személyi jövedelemadó korszerűsí-
tésének ügyében. A TUDOSZ elemi kötelessége,
hogy érdekvédelemre orientált szakszervezet le-
gyen, s mint ilyen, hallassa szavát a kutatásban
dolgozó széles rétegek jövedelmének életszínvona-
lának és szociális helyzetének alakításában.

Nemcsak a dolgozók érdekeit kívánjuk szolgálni.
hanem a tudományos szakma érdekeit is. Magyar-
ország ma gazdasági és politikai reformok lázá-ban
ég, s nyilvánvaló, hogy a tudomány, egyáltalán az
emberi szellem hatékony közreműködése nélkül
ezeknek a reformoknak vajmi kevés lehet a sike-
rük. Az ország anyagi tar-talékai kimerültek, mint
láthattuk. alapvető gazdálkodási gondjainkat a fö-
lös mértékben igénybe vett külföldi -kölcsönök sem
voltak képesek megoldani. Egyetlen komolya-bb tar-
talékunfk az alkotó szellem,a,,szü.rkeál-lomány”, ezt
kell és lehet mozgósítani akkor. amidõn gazdasági
életünk konszolidálásának, politikai intézmény-
rendszerünk r.adi`k.ális reformjának és nemzeti iden-
titásunk helyreállításának nem könnyű feladatai
szabják meg tennivalóinkat. Hogy e tennivalók el-
végeztessenek. növelni kell a tudományok, éspedig

Helyzetünkőn változtatni!
` Qj Azt hiszem, indo-

kolt az a kérd-és, hogy mi indít tu-
dományos kutatókat arra, hogy -ma
Magyarországon - egy rendkívül
népszerűtlen területen - szakszer-
vezetben tevékenykedjenek, arra.
hogy új szakszervezeteket (TU-
DOSZ, TDDSZ) al-akítsanak? Tegyék
pedig mindezt úgy, hogy minden, a
világban tapasztalható tendencia el-
lenére viszonylag -kis szervezeteket
hoznak létre. E kistszakszervezetek
anyagi erejét is alapszervezeteik ja-
vára átcsoportosítják, miközben sa-
ját működési költségeiket a lehető-
ségek határáig lefaragják. Mini-
mumra csökkentett hivatásos appa-
rátusuk tevékenységét az elmúlt 40
évben nem tapasztalt mértékű tár-
sadalmi aktivitással pótolják.

Válasz. mint minden társadalmi
kérdésnél. több is van, s ezek egy-

formokat.

szervezetünk.

lalkozási réteg, s vele együtt egész
tudom-ányterületek létét veszélyez-
tető mértékű. Ahol egyetemet kiváló
eredménnyel végzett, több nyelvet
beszélő. hat-tíz éve ku-tató. családos
tudományos munkatársaknak öt-hét
ezer forint, vagy tudományos foko-
zattal rendel.kező vezető kutatóknak
nyolc-kilenc ezer forint bruttó fize-
tése lehet, ott már megáll a raciona-
litás. és az elkeseredés keveset tö-
rődve a világban tapasztalható el-
lentétes szakszervezeti tendenciák-
kal.-szakszervezeti szempontból ir-
reális formákban ölt testet.

Kérdés persze az is, hogy irreáli-
sak-e ezek az új szakszervezeti tö-
rekvések. Nem hiszem. hogy azok
lennének hiszen a kutatók és a ku-8

mind a természet-, mind a társadalomtudományok
presztizsét, társadalmi szerepét és hatékonyságát.

Már csak ez utóbbi feladatok is megkövetelik,
hogy a TUDOSZ politizáló mozgalom legyen, ter-
mészetesen más értelemben, mint egy 'bürokratikus
és formális „politikai” tevékenységet végző .korábbi
szakszervezet. A tudományos dolgozóknak az 'or-
szágban .kibontakozó refonmpolitika mellé kell áll-
niuk, sőt éppen az alkotó értelmiségnek kell e re-
forrripoliti-ka egyik fontos ösztönzőjévé és megala-
pozójává válnia. Ezért nem térhetünk ki és nem is
fogunk kitérni a politikai tevékenységek elől, s tá-
mogatni fogjuk az őszinte és határozott politikai re-

Támogatni ki-vánjuk a politikai nyilvánosság ra-
dikális átalakíitását is, minthogy jól tudjuk, hogy a

t minél szélesebb és -minél jobban működő politikai
nyilvánosság jelent-heti a reformok megvalósulásá-
nak egyik fontos zálogát. Azon leszünk, hogy a
szakszervezeti .mozgalom sa_itójának és ezen -belül a
magyar szakszervezetek központi lapjának tevé-
kenységét is a demokratikus njdlvánosságnak ez.az
elve szabja meg. A Népszava ugyanis az utóbbi év-
tizedekben inkálbb a szakszervezeti vezetés, mint-
sem a mozgalom lapja volt. s tájékoztatásában ez
zavarokhoz vezetett.

A TUDOSZ felépítése, munkájának kialakítása a
magyar szakszervezeti mozgalom úijászületésének
körülményei között történik: véleményünk szerint
szakszervezetünk maga is ennek az újjászületésnek
az egyik alkotó mozzanata. Éppen ezért együtt ki-
vánunlc működni a töblbi újonnan alakuló, a dol-

' gozó rétegek érdekeit és akaratát. -képviselő szerve-
ződéssel: az írók. a művészek. a felsőoktatási dol-
gozók szakszervezeteivel. de mindenekelőtt a Tu-
dományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezeté-
vel YTDDSZ). amely éppúgy a reformok lázában
égő magyar tudóstársadalom sziilötte, .mint a mi

Azt kívánjuk. hogy mind a két t~udós_szakszerve-
zet alakítsa ki és őrizze meg a saját arculatát. ket-
tönk viszonyát azonıban ne a vetélkedés szabja meg,
hanem az a szolgálat, amelyet a tudományos dol-
gozók érdekvédelmében, a tudomány társadalmi
szerepének növelésében és a magyar reform minél
eredményesebb kibontakoztatásában végzünk. Eb-
ben a szolgálatban keressük saját Ihivatásunkat és
arcunkat. ebben keressük a tevékeny együttműkö-
dés lehetőségét és eredményeit.

tatást segítő dolgozók saját hely-
zetükön kívánnak változtatni, l-ét-
bizonytalanságuknak akarnak vé-
get vetni, s e célból valóságos érde-
keiket élesen kifejező és azt követ-
kezetesen érvényesíteni törekvő
szervezetek létrehozására töreked-
tek. Ez az érdekvédő tevékenység
az. amit a múltból okulva, nem .ki-
vántak másra, mint magukból' ala-
kullt társadalmi apparátusra bízni.
általuk elképzelt szervezet keretein
belül. Ma Magyarországon ez a jó-
zan ész parancsa, s itt legfeljeibb is-
mét csak sajnálhatjuk, hogy törté-
nelmi-társadalmi viszonyainzk sajá-
tosságai miatt ezen a területen is a
világ többi részétõl elütő józan ész-
re van szükségünk.

BAKA ANDRÁS
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AuTONÓMıÁT,
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1987 őszén az ország sok tízezer
tudományos dolgozója számára nyil-
vánvalóvá vált, hogy a gazdasági és
a társadalmi problémáik nem állnak
meg az intézetek kapujánál. hanem
oly mértékben rontják munkafelté-
teleinket, hogy hosszú távon már a
tudományos kutatás ell-ehetetlenülé-
séhez vezetnek. Az A-kadémia inté-
zeteit sújtó 15 százalékos költség-
vetési elvonás megérlelte az elhatá-
rozást. hogy érdekképviseletünk ed-
digi rendszerén vá-ltoztatnun-k kell,
mert az válságos helyzetünkben
nem megfelelő. A változtatás mód-
ját illetően eltértek a vélemények.
Vannak, akik a létrehozandó érde.k-
védelmi szervezet függetlenségében
vélik meglelni a siker zál-ogát. Mi a
szakszervezeti jogosítványok követ-
kezetes érvényesitésében, és sokol-
dalú szövetségi kapcsolatrendszer-
ben látjuk zi megújulás útját.

Mit értsünk ez alatt?

SZÉLES KORÜ TAGSAGI `z'l-
S7.0NY'l'

Tagunk lehet gyakorlatilag bárki,
aki a tudománnyal kapcsolatban áll
mint munkavállaló, szabadfoglalko-
zású vagy munkanélküli, ha műkö-
dési szaibályzatunkkal egyetért. A
tudományos dolgozók jó részét mun-
kavállalói -érdekeik más szakszerve-
zet-hez kötik. Ok mint társult tagja-
ink, szakszervezeti tagságuk meg-
tartása mellett, szakmai érdekvédel-
met kaphatnak a TUDOSZ-ban.

A UTONÓMIAT
A TUDOSZ belső felépítése az

:ıutonóm alapszervezetek szövetsé-
ge. Az alapszervezet saját szabály-
zatát maga állapítja meg. Eltérő” ér-
dekü tagjai (például kutatók, gép-
írók, laboránsok) külön csoportokba
tömör-ülhetnek. és kapcsolatba lép-
hetnek más alapszervezet-ek hasonló
('sopzoı`tjaival. _

gosan látnunk kell., hogy ezek a - _ - 'Í_" ` _ _
szervezetek a meglevő szakszerve-
zetek kritikájaként, e tev-éken_ySëB
gyökeres átalakításának szándéká-
val jöttek létre. Másrészt az új je-
lenségek olyan közegben nyilvánul-
tak meg. amelynek képzettsége, fel-
készültsége, társadalmi problémák
iránti érzékenysége - a tevékeny-
ség jelleg-énél, természeténél fogva
- átlagon ielüli. Ezzel szem-ben tár-
sadalmi `megbecsültsége még a ná-
lunk közismerten alacsony értelmi-
ségi munka egyéb területeivel való
öss zehason 2 ításban is el képes zt ően
alacsony, egyes *helyeken már e fog-
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DEMOKRACIÁT
A fő döntéshozó szerv az alap-

szervezetek titkáraiból álló tanács,
mely ellenőrzi és i-rányítja a' kilenc
tagú elnökséget, az elnököt és a tit-
kárt. Nem izrányíthatja azonban az
alapszervezeteket, csak ajánlásokat
tehet nekik. Alapszervezeteink ön-
állóan működhetnek, -kezdeményez-
hetnek, harcolhatnak, szükség ese-
tén azonban maguk mögött tudhat-
ják a szövetség támogatását.

ERDEKVEDELMET
Érdekvédelmi téren igyekszünk

kihasználni az összes létező törvé-
nyes szakszervezeti jogosítványt, $
minden olyan lehetőséget, melyet az
Alkotmány, illetve a jogszabályok
nem tiltanak. Két példa: működési
sza-bályzaftunk kimondja, hogy a
TUDOSZ testületei, amennyiben
egy -határozat végrehajtása a tagok
érdekeit sérti, és kompromisszum
nem érhető el, a politikai nyilvános-
ság törvényes fórumain továbbra is
képviselik saját eltérő álláspontju-
kat, és így nem vesznek részt a ha-
tározat végrehajtásában. A `TU-
DOSZ rendszerezte a létező szak-
szervezeti jogosítványokat az egyet-
értés jogától a sztrájk jogáig, bele-
értve a kiéleződő konfliktusok keze-
léséhez szükséges tárgyalási rend-
szert is. Az alapszervezetek autonó-
mıaja pedig biztosítja, hogy ne le-
hessen __akcióikat ..felülről lefújni”,
vagy oket felsőbb tárgyalásokból
..-kifelejteni”. -

SZÕV ETSÉG ET
Szövetségi rendszerünk kettős.

Egyrészt a TUDOSZ maga is az
autonóm alapszervezetek szövetsége.
Másrészről horizontális kapcsolato-
kat keresünk a töblbi, a tudományos
dolgozók _érdek_képvisele_tét ellátó
szervezethez. Igy - saját érdekein-
ket megtartva és jogosítványaink
felhasználásával következetesen ér-
Vëflyesítve - a -tudomány, illetve a
benne dolgozók általános érdekei-
nek védelmében távlatilag több
ágazat 60-80 000 emiberét tömörítő
szövetséget mozgathatju-k meg.

Es a TDDSZ? A TDDSZ alakuló
tküldöttgyűlésünkhöz írt levélben fe-
.iezte ki együttműkiödési k-észségét.
Véleményünk szerint az alapszerve-
zetekfiben az együttműködés eviden-
cia, hiszen nem nevezheti magát
szakszervezetnek az, amely széthú-
zással rontja a dolgozók érdekvédel-
mének esélyeit. A választott tesftüle-.
tek együttműködését illetően pedig a
TUDOSZ nyi-tott minden szakszer-
vezeti törekvésre, mely a tudomá-
nyos dolgozók éı`dekvédelmének
képviseletének javítására irányul.

Mik a terveink? .

_ fenntartani és kiszélesíteni azt av
elo. kozvetl-_en kapcsolatrendszert,
amit az elmult fel ev együttgondol-
kodasakor, de még inkább a -kül-
döttgyűlésen tapasz-talhatta.k. akik
ott voltask. Éreznünk kell. hogy
problémáinkkal nem vagyunk egye-
du_l. tarsaınk vannak. Alapszerveze-
temkben es választott testületeink-
ben teret es lehetõséget biztosítani -zi
tettre -kész embereknek, hogy jogo-
Síiväflyaintk Duszta lehetõségek-ből
valodi vivzmányokká váljanak. A
TUDOSZ feladata tagjaink érdekvé-
delme. de az a képviselet, amit zı
magyar kutatók egésze számára ma-
gára vállal. közvetve egész tudomá-
nyos életünk vécielmezés-ét is je-
lenti.

TÓTH ATTILA
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BEMUTATJUK

DAKA ANDRÁST
szakszervezetünk elnökét

Ü DR. BAKA
ANDRÁS 1952-ben született.
Középiskolai tanulmányait a
Budapesti I. István Gimná-
zium fiziko-kémia tagozatán
végezte. Az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán 1978-ban
„summa cum laude” minősí-
téssel szerzett diplomát. 1978
márciusa óta az MTA Állam-
és Jogtudományi Intézetének
tudományos munkatársa. Ku-
tatási területe az emberi jo-
gok kérdéskörén belül a nem-
zeti kisebbségek jogainak
vizsgálata. A magyar nemzeti-
ségi politikai gondolkodás tör-
ténete tárgykörében ez év má-
jusában kandidátusi disszertá-
ciót nyújtott be. Témavezetője
a szocialista országok, -vala-
mint a nemzetközi kisebbsé-
gi jog témakörében az MTA
Állam- és Jogtudományi In-
tézetében folyó kutatásoknak.
1988-ban „A magyar nemzet-
államíság teoretikusai” című
munkájáért Akadémiai Ifjú-
sági Díjat kapott.

1984 óta az intézet szakszer-
vezeti bizottságának titkára,
1988-ban a.Tudományos Dol-
gozók Szakszervezetének meg-
alakulásakor előbb az elnök-
ség tagjává, majd elnökévé
választották.

E

Olflüllz
1088 Buılaııest
Puskin utca 4. .

leletuılz 384-287
 .
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Személyi jovedelemadó
-- TUDOSZ szemmel

Z ILevél az Országgyules
lııadougyi ,,a oc"

bizottságának elrlökéhez
El A Tudományos Dolgozók Szakszervezete 8 ezer tudo-

mányos -kutıwtó és kutotóintézeti dolgozó képviseletében a személyi jöve-
.lemadótervezett módosításával *kapcsolatban állásfoglalást dolgozott ki,

melyet a TUDOSZ elnöksége je-len levél mellékleteként az Országgyűlés
illetékes bizottsága elé terjeszt.

Annak ellenére, hogy a személyi jövedelemadó korszerű formáját ma-
gunk is szükségesnek tartjuk, álláspontunk szerint a nálunk bevezetett
jövedelemadó-rend-sz-er -_- már ma is megálilapíthaztóan - számos ellenft-
mondás-t eredményezett, amely a gazdasági élet más negatív jelenségeit
erósitve súlyos -köve-tkezmzényekre vezetett. Ezek között -különösen káros-
nak tartjuk a rendszer nagyfokú teljesítmény-visszatartást és inflációt
erősítő ha-tá-sát -olyan időszakban, amikor a nagyobb teljesítmények elen-
gedhete.tlenı`ifl szükségesek lennének.

Kérjük az elnök unait, sziveiskedjék lehetővé te-nni, hogy az adóügyefk-
kel foglalkozó ill-e-tékes bizottság tagjai. és más országgyűlési képviselők
állá~sfogla~lá-sunk -tartalmát megismerjék, hogy java-sla-taink az Országgyű-
lés őszi ülésszwkának felelős döntését ă tudományos kutatóintézeti- dol-
gozók érdekében befolyásolhos-sák.

. Tisztelettel
_ B. A.

. elnök
0

Állásfoglalás a személyi
ˇ ˇ' d d t tjovedelema 6 tu omány érin õ ~
hatásairól és javaslat
O jogszabály

“A szem-ëıyi jõvedeıemmõ egy-ik
leglkárosafb-b hatása az oktatási-

kutatási területeken, hogy -az azo-
nos szellemi tevékenységeket adó-
jogi szempontból eltérően értékeli
attól függően, Lhogy az adott tevé-
kenység _ .munkaviszony keretében
(másodállás, mell-ékfog-lalkozás) vagy
munkaviszonyon kírvül kerül -kifej-
tésre. Igy fordulıha-t elő, -hogy _a
szerzői jogvédelem alá eső teve-
kenységből származó jövedelem
mun'kafv iszonyon k ívü~l tfpéldául
megbízási szerződés stb. a-lapján)
200 ezer fori-nti-g csak 35 százalék-
b.an ikerü-l a többi jövedelemmel
összevonásra, addig az ugyanezen
tevékenységet ellátó és adott eset-
ben ugyanazon szerzői jogvédelem
alá tartozó eredményt létrehozó
(másodállásban vagy mellékıfoglalzko-
zásban végzett) szellemi mu-nka tel-
jes jövedelıme összevonásra kerül a
többi jövedelemmelés együtt lénye-
gesen ltıát-rányosablbaın a-dózi'k.

Nyil-vánlva-ló, hogy a fenti megkü-
lönböztetés nem tartlha“tó, .iká-ros
eredményre vezet, különösen a`k-kor,
ha a Imásodállásokra egyébként ér-
vényes korlátozásokkal (a főállású
munkabér 25 százaléka lehet csak a
másodállású munfkabér) vetjük Ösz-
sze. Ez a rendelkezés az oktatói-
kutatói -másodá-llások felszámolásá-
ra vgzet., -pedig az egyetemi oktatás,
valamint a 'kuita-tói-ntézelti tevékeny-
ség ezek nélkül nem végezhető. Ez
a megkülönböztetés ellentmond an-
nak a törekfvésnek is, hogy -azonos
munkáért azonos jövedelmet lehes-
sen realizá~lni_

Az emlitett megkülönböztetés az
OTKA. TS stb. kutatásokat finan-
szírozó pályázatoknál is jelent-kezi'k.

módosításához
Q

~

Ha a szerzői jog által szabályozott
kutatási eredmény megbízási szer-
ződés alapján -keletkezitk, a kedvez-
ményes elbírálás érvényes, .míg
munkabér-kiegészítésként fizetett
jogviszonyban a létrehozott hason-ló
szerzői jogıi védelem alá eső -mű az
általános szabályok szerint adózik.

GA személyi jovedeıemadõzás
másik alaipvető prolblémája:

nem veszi figyelembe azt a tényt,
hogy a kutatás, a *kutatóvá válás fo-
lyamata a kutató egyéni pénzeszkö-
zeit is nagymértékben igénybe ve-
szi. A -nyelvtanulás emelkedő költ-
ségei, a könyvek, a f-olyói.rato`k ku-
tatók általi beszerzései, a miunka-
eszközként -használt indokolt mérté-
kű számítógép-beszerzések, saját te-
lefon lhasználatána-k -költsége, saját
gépkocsi és benzi-nfihasznál-at, vala-
mint a magyar állami ösztöndíjak-
ná-l és más -hasonló külföldi szak-
mai kiutaízásolknál jogszabályi ren-
delkezés alapján kötelezően -kifize-
tendő 'kutatói hányad (úti-költség
meghatározott része, útlevéli-lleték
és vízu-mdijalk, esetenként konferen-
ciák részvételi költségei stb.) mind-
ezek az egyéni .ráfordításoka-t növe-
lik. Ezeknek a költségeknek az adó-
bóli levonlhatósá-ga - -más országok
szabályozásálhoz hasonlóan - telje-
sen indokol-t lenne, annál is in-
kább, mert a kutatók bér- és jö-
vedelmi viszonyainak az elmúlt év-
tizedeklben való alakulása, a 'kutató-
munlka társadalmi meg-becsü-lése
még más alacsonyra értékelt értel-
miségi pályáfkkal való összehasonlí-
tásban is jelentős elmaradást :mu-
tat.

ı

0 Végezetül a személyi jövede-
lemadóra vonatkozó jogszalbá-

lyok ál`tal meghatározott kategória-
határok változatlanul -tartása az ez
évi (és az ehhez hasonló mértékű)
hivatalosan elismert 17 százalékos
infláció mellett az adóterıhek i-ndo-
kolatlan növekedését -jelenti. Az
adókategória-lha-tárok rendszeres iga-
zi-tását az i-nflációtıoz feltétlenül
szükségesnek ta-r,*tju*k.

TUDOMÁNYOS DOLGOZOK
sz-AKszERvEzETE

I .
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Ü A TUDOSZ elnök--
sége augusztus 26-i ülésén több
olyan konkrét ügyet tárgyalt, amely
a hatályos munkajogi szabályozás és
az arra épülő gya-korlat több fogya-
tékosságára mutatott rá. Tekintettel
arra, hogy e kérdések általánosítha-
tó tapasztalatokat is felszínre hoz-
tak, indokoltnak tartjuk, hogy a
TUDOSZ tagsága -is tájékoztatást
kapjon az elnökség állásfoglalásáról.
Atminősítés - jogszabályi rendezés
nélkül -

A M-inísztertanács 1988. július
1-jén létrehozta a Magyar Közvéle-
mény-kutató Intézetet, a Tömeg-
kommunikációs Központ egyidejű
megszüntetésével. Az -intézet vezető-
sége úgy döntött, hogy az 'átvett
dolgozók munkaviszonyára az 1969.
év-i 54. sz. törvényerejű .rendeletet
kell alkalmazni - amely szerint a
kutatói munkaköröket meghatáro-
zott arányban csak határozott ide-
jű alkalmazással .lehet betölteni -,
és a munkatársak egy részének ko-
rábbi határozatlan idejű munkavi-
szonyát határozott időre szólóvá ala-
kította át.

Az idézett törvényerejű rendelet
szerint a határozott idejű alkalma-
zással betöltendő állások hányadát
a felügyeletet gyakorló miniszternek
kell megállapítania, fel-ha-talmazva
egyúttal a minisztert a munkavi-
szonyok átalakításával kapcsolatos
kérdések részletes szabályozására.
Ez a szabályozás mind ez ideig nem
történt meg, így az intézetben vég-
rehajtott átminősítést jogszabályi
rendezés nél-kül hajtották végre,
mellózve továbbá a dolgozók na-
gyobb csoportját érintő intézkedés-
hez megkívánt előzetes szakszerve-
zeti egyetértés kikérését is.

Az elnökség a fentiek alapján tár-
gyalást kezdeményez a felügyeletet
gyakorló államminiszterrel, :hogy a
vitatott kérdésben egyértelmű jogi
rendelkezések szülessenek (a szak-
szervezettel egyetértésben), továbbá
érvényesíteni kívánja azt az elvet,
hogy a kutatói munkaköröket érin-
tő _rendelkezés -intézeti végrehajtása
a megkívánt jogszabályi rendelkezés
alapján és a .helyi szakszervezeti bi-
zottság egyetértésével történjék meg.

Atomenergia-rendelet nyomán -
csökkenő munkahelyek ~ -

A közelmúltban jelent meg a szo-
ciális és egészségügyi miniszter ren-
delete az atomenergiáról szóló 1980.
évi l. törvény végrehajtásával kap-
csolatban. Az 1988. augusztus 1-jén
életbe lépett rendelet alapján több
intézményben történt olyan intéz-
kedés, amely csökkentette a sugár-
veszélyesnek minősített munkahe-
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lyek számát, elsősorban az elektro-
mikroszkópos munkahelyek e körből
való ki-vonása révén.

Az elnökség megállapította, hogy
bár a rendelet kiadása a fennálló
általános sza-bályoknak megfelelően
a Szakszervezetek Országos Taná-
csával egyetértésben történt, indo-
kolt lett volna az érintett ágazati-
szakmai szakszervezetek véleményét
is kikérni. Az elnökség szükséges-
nek tartja, »hogy a rendelet egyes
szakmai szem-pontból is támad-ható
részei mielőbb felülvizsgálatra ke-
rüljenek, tová-bbá igényt tart arra,
hogy az általa képviselt dolgozók
jelentős körét érintő ilyen és ha-
sonló kérdésekben álláspontját elő-
zetesen kifejthesse.
A magasabb vezetõ állásúak
érdekvédelme

Egy kutatói_ntézeti bérfejlesztés
kapcsán vetődött fel a maga-
sabb vezető állású dolgozók (például
intézeti' igazgatók)' érdekképvisele-
tének, az ezzel kapcsolatos szakszer-
vezeti joggyakorlatnak a kérdése.

A Munka Törvénykönyvének mó-
dosított végrehajtási utasítása a
szakszervezet egyetértési jogát ki-
terjesztette a dolgozók egyes egyedi
ügyeiben történő munkáltatói intéz-
kedésekre és döntésekre is. Maga-
sabb vezető állású dolgozók eseté-
ben azonban a szakszervezeti jogo-
sítványokat - amelyek gyakorlására
a magasabb vezető állásúak eseté-
ben _a felsőbb szakszervezeti szerv
jogosult - a 12.-41976. sz. miniszter-
tanácsi rendelet miniszteri indoklá-
sa a véleményezési jogra leszűkítet-
ten értelmezi. Egységes joggyakor-
lat e kérdés-ben' nem alakult ki, a
Közalkalmazottak Szakszervezete te-
rületén a véleményezési jog gyakor-
lása vált általánossá, más szakszer-
vezetek az egyetértési jog érvénye-
sítésére törekedtek.

Az elnökség álláspontja szerint a
kutatóintézetek magasabb vezető ál-
lású dolgozói esetében indokolt a
szakszervezeti jogosítványok teljes
körű biztosítása annál is inkább,
mert például az intézetek igazgatói
alapvetően kutatói besorolással ren-
delkeznek, igazgatói megbízatásukat
határozott időre kapják. E kérdés
egyértelmű rendezését a Munka Tör-
vénykönyve folyamatban levõ mó-
dosításakor szükségesnek tartja.

Általánosságban is úgy foglalt ál-
lást az elnökség, hogy minden olyan
esetben, amikor egy jogszabály va-
lamely jogosítvány kapcsán felsőbb
szakszervezeti szervet említ, a TU-
DOSZ esetében- ez alatt az elnökség
értendő, amely e jogaival élni is kí-
ván a jövőben. - .

_ KOVÁCH Á-DA-M
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Tagság-u-nk -most arra vár. hogy újdonsült szak--
szervezete mıeloblb rendezze sa at soraıt Sakk-

máaióját) visszanyerjü'k?

. -._ ._ J . `
S A K K .-hasonlattal szólva, a megnyi-tás után következ-

zenek ta középjátëk bonyodal-mai. `
A megújulási szándék mivel hiteles-ítihetö jobban: ha az alsóbb

régiókıban személycserékıkel járó gyalog-, tísztáldozatokat hoznak..
vagy pedig, ha a kialakul-t sorok között nem változtatnak, mond-
ván, -mindent (hagynak a régilben, mert a dolgok eddig is jól men-
tek? Vajon a megfú-jlhodás nélkülözhetetlen eleme-e a régi vezető-
ségek menesztése? K-ilk döntsenek arról, lhogy hol kell a sezlono-
kon k-ív-ül a teljes szeımélyzetet is ik-icser-élni aıhlhoz, hogy a T. pub-
li'ku`m biza-lm-át (szakszervezeti nyelvezettel szólva: a tagság legiti-

Még a legjobb lhíveinlk is bizonyta-lanok ab-ban, .hogy ma a mun-
kahelyeken kialakult sta-tus quo fenntartása vagy felszámolása-e a
kockázatosa-blb. E fogas kérdésre választ adni csak a szakszervezeti
tagság megkérdezése után lehet. Az új-bóli választások 'ki-írását min-
denáron erõltetni éppoly ha-misság volna. mintha bármelyik »mun-
kahelyen eltűrnék, hogy azt kívül-ről bárki -is megakadályozza.

Szakszervezetünk kóbe vésett szervezeti ügyrendjében rögzí-
tett működési elvek logikája is szigorúan tiltja, hogy a „pálya
széléről“ vagy „föntről” beazvatikozza-nak olyan ügyek eldöntéısébe.
amelyek em-be-ri .közösségek sorsát érintik. Tudj-u-k, a kilbicnek sem-
mi sem drága. Az is közismert, ahogy nem tűrilk el az -illetéktelen
beleszólást az olyan sa-kk-pa-rtinál sem, ahol a játszmánatk .tétje van
- Kik maradjanak állva a TUDOSZ alapszervezeteinek sakktáblá-
ján? Döntsenek erről azdk. ~:ı`l<ik lépéseik 'következményeit viselik

(durnl
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