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I Munlıa liirvéııvlıiiııyve
mtılıısıiíısárol
Az elnökség álláspontja
A SZAKSZEBVEZETI .IOGOSITVANYOK MEGKUBTITASAT NEM ENGEDHETJUK MEG!
A munkahelyi szakszervezet számára súlyosan sérelmesnek tart--

julk a dolgozók személyi ala-pbérének megállapítása és más juttatások területén gyakorolt egyetértési jog tervezett megszüntetését

liıisııamınaıiı illﬂ tanácsa
3.
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Ja-blonkay Gábor a személyi jöí
E] Megalakulása óta
első
alkalommal
tanácskozott vedelemadó teljesítményt korlátozó
(szeptember 29-én) a tltkárok ta- hatása miatt emelt szót. Kifogásolta
nácsa. BAKA ANDRAS elnök szá- például, hogy az adóıhatóságok másmolt be az elnökség három hóna- ként bírá-ljáfk el a mellékáıllásban és
másként a főál-lásban végzett költsépos munkájáról.
geket. Véleménye szerint az egységes lköltségrendszer kidolgozása len-`
ne a logik-us. A Munka Törvényköny~v -tervezett változtatása szerinte felháborodást vált ki a bérből és
- A TUDOSZ olyan szakszerve- fizetésből élők körében. Abszurdumzetként jött -létre, amelynek az a nak tekizntilk az em-berek a szakszercélja, hogy markánsan kifıejezze a vezet egyetértési jogának csorbítását.
:hozzá tartozó kutatóiın-tézeti szakszervezeti ftamág érdekeit. Oéljainak
elérésében elsősorban- az alulról felfelé áramló véleményekre épít. Nem
hozott létre nagy aıppará-tust: a
minıdennapti ügyek iınıtézését ~a ti-tkár
és szervező ıtiıtkár, fvalamint egy adJablonﬂkay Gáıbor -bíırálıta a szakminisztrátor végzi. Három hónap
egy szakszervezet életében nem szervezetek üdüllte-tési rendszerét. A
nagy idő, mégis volt miről beszá- nyár elején tagság-i vitára bocsátott
molni az elnökségnek. Egyi.k fel- üdül-tetêﬁi ıkonzcepció .töblb eleme lkıiaz volt, hogy felvegyük a fogásolha-tó - mondotta, majd jaszemélyes, a közvetlen kapcsolatot vasolta, hogy a TUDOSZ vizsgálja
a
kzutatóintézetek
szalkszervezeti felül az üd-ültetési rendszert és tiltakozzon a „Szocialista Hazáért” kialapszervezetetvel.
Sikerült több jőhatósággal is fel- tüntetéssel rendelkezők üdíiltetésévenınüınk a kavpcsola-tot - folytatta nek -protekcion-ista kezelése el-len.
Dankánics Mária szb-titkár felBaka András. - Igy például két alkalommal tárgyaltunik - egy ízben szólalásában megköszönve a TUa TDDSZ-szel egrüftt - a Magyar DOSZ segíıtségét, ami-t a Magyar KözTudományos A-kadémia vezetőirvel vélemény-kutató Intézetben (MKI)
a ku-taıtóműhelyek dolgozói-nak ér- dolgozó - kutatók érdek-védelmében
dekében. A TDDSZ országos vá- eddig is tett, elmondta, hogy még
lasztmányával ugyan még nincs h-i- mindig nincs megnyugtató megoldás
vatalos kapcsolatunk, de akadémiai munkatársai foıglallkoztatásábaın. Isválasztmányukkal személyes kap- mételten kérte a TUDOSZ vezető
csolataink élők, hászen vannak kö- testülletei-t: harcoljaınalk azért, hogy
az MLKI-íban dolgozó tudományos
zös tennıivalóink.
A közelımúılıt feladatai között az munlka-társak ne kerüljenek hátráelnök megjelöl-te, hogy fvizsgázlták és nyosalbb helyzetbe az MTA dmtézejavaslatokat késziltettek a személyi teííben dolgozói-:ná=l.
Ács Kató azt sürgette, hogy a
jövedelemadó megıváltoztaltásána, állást' foglaltak a Munka Törvény- TUDOSZ fejtsen =kıi intenzívebb
könyvének :terv-ezett -móıdosításaifról propagımdát -a közműfvelődmi és
is. Ez uıtóíbıbiıról az elnökség úgy közgyűjiteményi ~munkahelyekerı művélekedik, hogy a milliókat érintő ködő szaıkszervezeti alapszervezetek.
változtatást társadalmi vitának kell ben.
Akszentievics György felhívta a
megelőznie. (Lásd .részletesen ezen
figyelmet arna, hogy a jövőben váraz oldalon!)
ható gazdasági és társadalompolitiKon-krét ügyekben is eljárt a TU- kai változásokra a TUDOSZ-nak fel
DOSZ elnöksége, így -példá-ul a TÖ- kell ıkészülni. Annál irıloább, mivel
megkomim-uınõifkáoiós Kutató Központ az állami szervek - tazláıntudaıtoátszervezése mi-att a tudományos san? - nem adnalk elegendő :időt
kutatók munkaszeırződésének ügyé- egy-egy -témalkör ménlegelésére, viben. Részt vettek továfbbá az MTA szont a szakszervezet csak az ismeintézeteiınek visszaju-ttaıtott 53 mil- retek- teljes birtokában 'képes arra,
lió forinft költségvetési támogatás hogy a mun-kavállalók érdekvédelszétosztásá-nalk elvi mumkázl-atailban, mét ellássa.
~
gy-aikorolták ez ügyben egyetértési
Sokan kértek szót a kutatóintézejog-ukat.
tekfben dolgozók bérhelyzetének tárAz elnök beszámolóját élénk vita gyalásakor. A-hiba-n valamenfnytien
követte. Csaknem valamennyien he- egyetértettek, hogy minden jövőbelyeselték, hogy a TUDOSZ az egyéni ni intézkedés és tárgyalás alaıpja az
és a tudományos élet érdekvédel- lehet, ha a szalkszer-vezet ismeri a
mén és képviseletén .túl politizáló hozzá -tartozó tagság bérügyeit. Maszervezet is.
ricskó László javasolta, hogy ha létIványi Csaba a Munka Törvény- mzinim-um-vizsgá-latokra kerül sor.
könyve zmegreformáılásáíban elenged- azok tartalmazzák a nem kutatói
hetetlennek tartja a szakszervezetek állományban foglalkoztatott intézeti
részvételét. -Kiıfejtette, hogy nem dolgozók 'kereseti viszonya-it is.
szabad engedni a dolgozók képviseA TUDOSZ-ınak bérkoncepciója
letét ellátó szakszervezetek jogainak kialalkiztásáıhoz Kuti László javaslata
csonbítását.
szerint a kwtatóintézetek bérhelyze-

Ilulrtl tııltlıeıııl

lleı kell szilııtıtııl
az llıliiltsl lılvállsáıılıat

tének flsmeretén túl adatbázist kell
kialakíltani. Ez azért is szükséges,
mi-v-el a bérreform bevezetésével .valószínűleg együtt já-r majd a béralkv -is, amit megzfelelő -ismeretek
nélkül lefolytatni lehetetlen.

Már must kell lıésıillıil
lıtrrelrmıa

A .témához kapcsolódva Herskovits Mária megjegyezte, hogy eg!
létrninimu-.m-v-izsgálat
bizonyáıra
megdöbbentő -tényeket táırna (fel. Azt
például, hogy a társadalomtudományok műfvelőiınek jelentős csoportja
a létrniriimum ialatti fizetést 'kapja
m-unfkájıa ellen-émtékekén-t.
Kovács László elmond-ta, hogy felmérést 'készíıtett a -bérüzgyeklről. Krideırüil-t, hogy ha az
áıtlagot tekinti -l00 százalıéknalk, az esetben a rtánsaıdalomıtudomáınyi intézetekben a°fiziıkai munkások bére 109,
az ügyviteli alzkıaflmazotíaké 95, a
szalkalıka-lmazottaké 91, a vezetőké
86, a `ku~taıtdké pedıig 78 százalék.
Ezeket a -tényeket -Kovács László
tendenoiaként miınősí-tet-te.
Ar-ra a javaslat-ra, hogy a kutatóiıttézeteıkberı dolgozók bérhelyzetének feltérképezésére megfelelő bizottságot ikell létrehozni, Kass Iván
elmondrta, hogy véleménye szerint
egy ütőképes bizottság csalkis széles
látóıkörű gazdasági szwkemberekböl
állhat, amelyben valamennyi kutatói rterüllet képviselteti magát., A
b-érbizottság egyébként csak ugy
funlkcionállhat megfelelően, ha jól ismeri az intézetek sajátos bérügyfl
goındjailt. A ıbérreform bevezetésével
együtt jázró béralkuna-k csak akkor
lesz értelme szerin-te, ha azt nem
lent, hanem fent lkezdik el. Jafvasolta -továıblbá azt is, hogy a TUDOSZ a -bérekkel kapcsolatban
olyan álláspontot képvúseljen, amély
szerint a 'béremeléseket nem kötheti feltételek-hez.
A több órás -vita után a -titkázrok
tanácsa a munka érdemi folytatásána lkét ad -hoc .bizottságot alalkított. A bérbizottságba -vezetőként
megválasztották Kuti Lászlót, tagjának pedig Csonka Agnest, Szolyák
Miklóst, Farkas Andrást, Kerekes
Károlyi, Oláh Izabellát, Süli Istvánné-t, Tóth Lajost, Inzelt Pétert,
Molnár Jenőt és Csillag Gábort. A
megalalkított gazdasági bizottságot
György Lajos vezeti. Tagja: Győrik
Ferencné, Halász Tamás, Hauser
Ágota, Kelérıé Fodor Ilona.
A titkárok »tanácsa úgy hatá.rozott, hogy az elnökség a következő
ülésiıg készít-se elõ a kutatóiıntézeti
bérekről szóló jelentést és -tegyen
javaslatot az alacsony -bérek felemelésére. Határozatba foglalták
továbbá azt is, hogy a TU.-DOSZ
szövetségi -kapcsolatainak elvei-re
vonatkozó elképzeléseket -terjesszék
a titkárok tanácsa elé.
.
N. T. E.

(Mt. V. 2.). E jogosítványoık .meglcurtítása nem csupán önmagában
sérelmes, hanem egyıben olyan' intézkedés is, amely “nincs összhangban a munkahelyi szakszervezetek -meglevő,,,jogosítványrendszerével sem. A tervezett -intézkedés a szakszervezet munkahelyi
pozíciójának egyik fon-tos intézménye ellen lép fel, azzal a céllal,
` hogy kizárja a munkavállalói érdek megkövetelte garanciákat erről a területről. A vonatkozó rendelkezés további lratá-lyban tartását feltétlenül indokol-tnak tartjuk
Kívánatosnak tartjulk továbbá a magasabb vezető állású dolgozók
esetében a szakszervezeti jogok pontos meghatározását is, különös
tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabály és annak indoklása
ellentétes egymással. Ennek. a következménye, hogy ebben a kérdésíben az egyes ágazati szakszervezetek eltérő gyakorlatot alakítottak ki.
Garanciális jellegű az a kérdés, hogy minisztertanácsi rendelet
ne határozhassa meg, hogy a szakszervezet munkahelyi szervén
melyik szakszervezet értendő. A kérdés törvényben való rendezésének ebből a szempontból kiemelkedő jelentősége van, hiszen
alapvető elv, hogy állampolgári jogokat meghatározó, vagy azokat
lényegesen érintő kérdések szabályozása csak a jogforrási rendszer
legmagasabb szintjén történhessen. Lényegesnek tartjuk annalk jogszabályi rögzítését, hogy több munkahelyi szakszervezeti szerv _esetében a képviselet ügyében az érintett szakszervezete-k megállapodása a meghatározó.
A felf-üggesztő hatály-ú szakszervezeti vétó gyakorlását mind jogC sérelem, mind pedig munıkavállalói érdeksérelem esetére javasoljuık fenntartani.
Tekintettel arra, hogy a kollektív szerződés módosítására vonatkozó tervezetet már a Szakszervezetek Országos Tanácsa is kifogásolta, ezért - mi-után azzal egyetértettünlk - az elnökségi állásfoglalás erre nem tért ki.
S

Budapest, 1988. szeptember 20.

U Nyílt levél dolgozótársoinkhoz
[I Míg politizáló közvéleményünk az őszi parlamenti ülésszakkal, az egyesülési és társasági törvények társadalmi vitájával volt elfoglalva, az ABMH illetékesei csendben dolgoztak a
Munfka Törvényıkönjﬁve módosító jogszabálytervezetén. A nyilvánosság annyit tudhatott, hogy ,,sztrá-jktörvény készül”, ami azt sugallta, hogy csupán néhány kényes, mindazonáltal periférikus terület kerül jogállamhoz méltó szabályozásra. Az úgynevezett „szűkkörú társadalmi vita" arra volt csak jő, hogy láthassuû-K, a szakszervezeti jogok radikális megnyirbálásáról van szó, ami éppen a
mozgalom megújulása idején fosztaná meg fegyvereitől a szakszer.vezetet.
A
\
A Munka Törvénykönyvének módosításakor nem csak a sztrájkjog tilalommal is felérő lkörülbástyázását tervezik, hanem olyan
hagyományos jogok megvonását is, mint a bér- és jutalomügyekben gyakorolt egyetértés, vagy a halasztó' hatályú vétó, melly a
megegyezésig megakadályozza a kifogásolt .intézkedés ıvégrehajtását.
A kötelező kollektív szerződés évszázados jogát pedig éppen most
veszítenénk el, miikor az alak-uló vegyesgazdaságban a legnagyobb
szükségünk lenne rá. Elfogadása esetén a tervezet -- mivel a *konfliktusok tárgyalásos rendezésének lehetőségeit szú-kíti - óhatatla- nul a vitálk radikalizálódásához vezethet, miközben azok törvényes
lezárását megnehezíti. A szakszervezetek választhatnak tehát a fejbólintás és a vadsztrájık között.
Láthatóan. figyelmen ~kí-viil -hagytálk szakszervezetünk véleményét,
az események pedig gyorsulnak. Ezért a nyilvánosság útján fordulunk dolgozótársainkıhoz:
Ő

TILTAKOZZUNK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE TERVEZETT
VÁLTOZTATÁSAI ELLEN, ES KÖVETELJÜK ANNAK VALÓDI,
SZÉLES KÖRÜ TÁRSADALMI VITÁJAT, HOGY MEGVEDHESSÜK
ÉRDEKEINKET ÉS ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEINKET!

Budapest, 1988. október 17.
TUDOSZ MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet
alapszervezete

I

_

Politikai kapcsolataink
A szélesebb közvélemény & a 'tagság körében is néhány hónappal a megalaıkulás
után - némi bizonytalanság és in-

formációhiá-ny tapasztalható szak-

szervezetünk jogállásáról és törekvéseiről. Ennek tudatában elnökségünk október 6-án röviden áttekin-

tette és megfogalmazta a szerveze-

tet érintő legfontosabb elvi és gyakorlati kérdéseket.
Elsősorban a megalakulásunk óta
eltelt időszak leggyakrabban megfogalmazott kérdéseire igyekeztünk
választ adni. Kérjük tagjainkat,
minden érdeklődőt, hogy szakszervezetünkkel kapcsolatban bármely
problémával, kérdéssel szóban vagy
írásban keressenek meg minket.

'A SZOT-tol
A TUDOSZ a SZOT keretein belül önállóan, országos hatáskörrel
müködő szakszervezet. Álláspontunk szerint a TUDOSZ-t az ágazati
szakszervezetek teljes jogköre megilleti. Ezt a jogkört a SZOT jelenlegi struktúrájában még nem gyakoroljuk, ennek érdemi gyakorlását

egyébként is csak akkor tartjuk lehetségesnek, ha a SZOT és az egész
szakszervezeti mozgalom, szakítva a
demokratikus centralizmus tarthatatlan elvével, minél előbb egyenrangú, autonóm szakszervezetek demokratikusan felépülő szövetségévé
alakul át. Nem fogadhatjuk el
sem most, sem a jövőben, hogy tagságunkra nézve döntés vagy bármifé-

A

között különösen a költségvetési intézmények 3 azok dolgozói helyzetével kapcsolatban - közös álláspont kialakítására törekszünk. Kapcsolataink során kölcsönösen t-iszteletben tartjuk egymás álláspontját,
az érdekképviselet területén a két

szakszervezet egymástól és más szak-

szervezetektől való függetlenségét.
Ugyanakkor keressük a gyakorlati
le megegyezés születhessen szakszer- együttműködés egymást kölcsönösen
erősítő további lehetőségeit.
vezetürızk *bevonása nélkül.

A_ KOZALKALMAZOTTAK
SZAKSZERVEZETÉVEL
A TUDOSZ megalakulásakor a
Közalkalmazottak
Szakszervezete
tudományos kutatóintézeteinek tagságát jogutódként képviselte és
képviseli. (Azóta már csatlakoztak
hozzá más ágazatokból is kutatói
alapszervezetek.) Ennek megfelelően a TUDOSZ tevékenysége során
felhasználja a Közalkalmazottak
Szakszervezetének korábbi' tapasztalatait is. Viszonyunk az egyenrangú felek korrekt, partneri kapcsolata, melyben az egymást kölcsönösen
érintő kérdésekben - így egyebek

MÁS SZAKSZERVEZETEKKEL
A
legkülönbözőbb
területeken
működő kutatóintézetek és más kutatói műhelyek, könyvtárak, levéltárak, közgyűjtemények dolgozói
alapszervezetük elhatározása alapján tagként csatlakozhatnak a TUDOSZ-hoz. Ezen munkaterületek,
valamint az itt dolgozók helyzetét
és problémáit ugyanis a mai magyar
társadalomban betöltött szerepük,
megítélésük
és
érdekviszonyaik
alapján alapvetően azonosnak tartjuk. A problémák többségének közössége alapján természetes szövetségesünknek
tekintünk
minden

"

olyan szakszervezetet és más érdekképviselettel foglalkozó szervezetet,
amely a tudomány, a felsőoktatás és
a kutatás-fejlesztés területén dolgozó társaink érdekeit védi. Fenti
szervezetekkel elvi és gyakorlati
ügyekben a döntési autonómia alapján, ennek tiszteletben tartásával,
de a vitális érdekek parancsoló közössége tudatában kívánunk ka-pcsolatokat kialakítani.
.Végezetül minden olyan kérdésben együttműködünk más szakszervezetekkel, amelytől a magyar tudomány és az itt dolgozók helyzetének
javulása közvetlenül vagy közvetve
várható.

A KETTÕS TAGSÁG

`

Szakszervezetünk tagjának azt
tartjuk, aki szervezeti és működési
szabályzatunkat elfogadja és tagdíját rendszeresen fizeti. A fentieknek
megfelelően sem most, sem pedig a
jövőben nem kívánjuk vizsgálni -ezt etikátlannak. értelmetlennek és
gyakorlatilag
is
kivihetetlennek
tartjuk -, hogy tagjaink milyen
szervezeteknek, esetleg milyen más
szakszervezeteknek tagjai már, vagy
milyen szervezeteknek tagjaivá válnak a jövőben. Az ilyen döntéseket
az egyéni autonómia szférájába tar0

tozó elvitathatatlan jognak tekintjük. Ugyanakkor hangsúlyozzuk,
hogy szakszervezetünk nem általában dolgozói érdekeket képvisel és
véd. hanem kizárólag tagjainak
egyéni és kollektív munkavállalói
érdekeit.

POLITIZÁLÓ
SZAKSZERVEZET
A szakszervezeti mozgalom magyarországi klasszikus hagyományainak megfelelően politizáló- szakszervezet kívánunk lenni. Álláspontunk szerint ez nemcsak összeegyeztethető az érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységgel, de annak szerves velejárója is. Munkánk
során tartózkodunk a napi -múló politikai érzelmek és hangulatok kihasználásától. Az ország radikális,
következetes és visszafordíthatatlan
demokratizálását követelve politikai
tevékenységünkben a stabilitási és
a megalapozottságot kívánjuk érvényesíteni. Nézetünk szerint a napjainkban alakuló szervezetek és különböző nézetek felszínre kerülésekor a legfontosabb feladat az eszmék. nézetek letisztulása, az, hogy a
demokratikus
Magyarországért
őszintén fellépni kívánók között minél előbb közös szellemi és tartós
cselekvési egység valósulhasson meg.

kében. Jogos persze a kérdés: miképp lehet valaki két, versenyhelyzetben álló szervezetnek ugyanúgy
tisztségviselõje? A felső akaratot
mi-ndenáron átpréselő hagyományos
demokratikus cen-tralizmus értelmében ez éppúgy aıbszurd, mint az egy
politikai szervezettel való feltétlen
morális azonosulás mozgalmi romantikájának elvárásrendszerében.
Mégsem hiszem azonban, hogy „két
úr szolgája” lennék, miıvel mind .a
TDDSZ, -mind a TzU_DOSZ felsőbb
szerveinek állásfoglalásai csupán

Ü Az MTA Filo-

zófiai Intézetében két tudományos szakszervezet működik.
Mind a két szervezet első embere (azaz primus inte-r pares-e)
Te vagy. Tulajdonképpen milyen szakszervezeti megbizásaid
vannak?

A perszonóılunıó
átmeneti modellje

- Jelenleg két felladıatkörrel bíz-

tak meg munkaitársaıiırn. Egyfelől a
TDDSZ csoportbizaılmiját helyettesítem, az eredetileg erre a ftisztség-

re mmviálasztott Erdélyi Ágnes külföldi vendégprorfesszúráfja idejére, s
e minőségemben részt veszek a
TDDSZ akadémiai választmányának
tevékenységében is. Másfelől a TUDOSZ-alapszervezet titkára vagyok,
'kíbővítve teendőimet itt a jóléti feladatok ellátásával.
-

I

v

ajánlások zi, tagság számára. Igy- én

O
L

rényebb szerepet játszottam. Ez tehát az egyi`k ok. A másiık egyfajta
sajátos ,,`kádenhiá~n<y". A mi szb-n-k
elsők között csatlakozott az MTA

'I`.örténettudományi` Intézetének

a

ku`tatói érdekvédelem alulról történő
újjászˇervezésére vonatkozó kezde- Két hónappal ezelőtt tanúja ményezéséıhez, s tevékeny részt válvoltam, hogy - egyhangúlag .- laltunk azoknak az anyagoknak az
megválasztották ez utóbbi funk- elıkészítésében, amelyek a TDDSZ
cióra, a TUDOSZ alapszervezeti és a -TUDOSZ alıapszabályainiak
titkáránaık. Miért éppen Rád nyersanyagá-t ad-ták. Ezek egyeztetészavaztak?
se során azonban az említett tekin- Azt hiszem, több oka is van. télyes szakszerfvezeti vezetőink egy
Nálurík az 1980-as évek eleje óta a része elveszítette bizalmát minden
szokásosnál jóval aktívabb szakszer- olyan megoldásban, amely nem a
vezeti élet folyt, mivel olyan tekin- teljes szervezeti önállóság alapjára
télyes szalkmai súllyal rendelkező, helyezkedik, s így 'kilépett a Közaltüggetlen gondolkodású kutatók ke- kalmazottaık Szakszervezetéből, illetrültek az akkoriban a Közalkalma- ve a TUDOSZ-ból, fbírálva ennek
zotwk Szakıszervezetéhez tartozó megalaıkulási módját. Az én állásalapszervezet és az szb élére, akik pontom némileg más: alapító tagmunkatársaik érdekében az éles ként léptem bea TDDSZ-be, mivel
konfﬁliıktusokat is vállalták az állfa- minden cél-jáfva-l egyetértek, s azok
mi és a felsőbb szaikszervezeti veze- megvalósításában - a konkrét fortőkkel iszemben. Eredményeik közül mákon közösen vitatkozva - segítecsak egyet említek: állandóan újra- ni szeretnék. Ugyanakkor úgy lákezdeményezett törekvésüık, egy aka- tom, -a TUDOSZ-ban is olyan kodémiai szakszervezeti középszenv moly érdekvédelmi lehetőségek rej-

tag is. Engem tehát ez a formálisan-, és sok esetben elvi megfontolások alapján is kettős kötõdésű
többség választott meg, nyilván úgy
ítélve, hogy ez végső soron minden
munkavállaló 'hasznára válhat.
- Jól értelmezem tehát, hogy
munloatársaid a Te személyedben találták meg annak garanciáját, hogy „e sajátos koalícióval” megóvják a munkahelyen
belüli szakszervezeti egységet?
- Nos, nálunk ezt az ,,egységet”
valójában nem fenyegette igazi veszély, ugyanis szerencsére jelenleg
nincsenek olyan ellenerők, amelyek
a TDDSZ és a TUDOSZ közötti
tényleges különbséget belső hatalmi
harcokra Ikíyánnák feiõhasználni. Sok
helyütt sajnos nem ez a helyzet, de
konkrétumok nélkül ne beszéljünk
róla. Meggyőződésem, -hogy a jelenlegi helyzetben jóval nagyobb ,,önsúllyal” érvényesül mindaz, ami a
TUDOSZ-t és a TDDSZ-t összeköti

(t-udnilillik -a hatékony kutatói érdekvédelem megteremtésének elemi igé-

nye), mint ami elválasztja. Minden
köztüık tapasztalható helyi konflik-

létrehozása volt az a mag, *amelyből lenek, amelyek iránt nyitottnak kell tus tehát véleményem szerint első-

a Közalkalmazottaik Szakszervezetének, ıközelebbről a kutatói érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenységének 'az -a krítikájfa kinőtt, amely azután végül a TDDSZ és a TUDOSZ
létrehozásához vezetett. Intézetünk
ıközvéleménye elismeréssel és bizalomıma-1 fogadta az sub törekvéseit,
és azt gondolom, ez nyilvánult meg
most irányomban. Én ugyanis 1980
óta ennek az szb-nek a tagja vol-

í

maradnunık, nehogy bármi olyan
esélyt elszalasszunk, ami az intézet
dolgozóinaik helyzeten javíthat. Kis
létszámú mu-nkafhelyünıkön kevés a
szakszervezeti feladatokra yállal`kozó kutató, -így a kllépések után, e
,,káderíhiányos" helyzetben én maradtam az a volt szb-tag, akinek a

sorban a személyi és a hatal-mi harcok sajátos átsugárzása erre a területre. Egyébként is vigyázni kell
a ,,szaıkszer.vezeti egység” kifejezés
használatára. A minden-napi beszédben pozitív értékihangsúlyt társítunk -hozzá (egységben az erő stb.),
nolha önmagában teljesen semleges

minden érdemi kérdésben 'kettős
tagságunk döntéseit követem. Hangsúlyozottan átmeneti helyzetben 'kissé nagylcépüen Kossuthtall szól-va
- nyitva Ikívánljulk tartani a jövendő ajtaját. Az említett szélsőségek szemében ez lehet politikai
gyávaság, de nem hiszem, -hogy
bárkitől elvitatható lenne annak jotöbbség, amely engem megválasz- ga, hogy maga szabja meg döntétott, azonnal jelezni fogja, ha erre seínek időpontját, vállalva az elsietés vagy a késés felelősségét is.
a sajnálatos pontra érnénk.

megfogalmazása. Az egység tehát
sohasem cél, csaık eszköz a hatékonyaıbb érdekvédelem szolgálatában.
Formális értelemben így az én kettős -megbízatásom kifejezi munıkahelyünk szakszervezeti egységét, de
ez csak addig állhat fenn, amíg
nem lesz -az érdekvédelem gátja.
Biztos vagyok abban, hogy az a

-=- A két szakszervezet azonban
továbbra is féltve őrzi autonómiáját, ami viszont biztositéka
lehet „kifelé” a valóságos pluralízmusnwk. Ilyen egyszerű ez?
- Nem -ilyen egyszerű, de bizonyos vonatkozásokban talán nem is
túl bonyolult. A nálunk létrejött
helyzet ugyanis nem mond ellent
an-naık, -hogy a fkét kutatói szaıkszervezet a közös feladatok mellett valamíképp piaci versenytársa is egymásnak a dolgozók megnyerésében.
Még rendkívül rövid idő telt el szerintem aıhıhoz, hogy csak tetteiık, elért eredményeik alapján válasszon
'bárki is közöttük, de nyilvánvaló,
hogy hosszabb távon a mi kettős
kötődésü tagságunzk - és én magam
is - végső soron amellett a szaıkszervezet' mellett maradunk majd,
amelyilk többre jut az érdekvédelmi problémák megolıiásában. A jelen-legi helyzet a szakszervezeti szolgáltatások piacán a fogyasztóna-k tehát a munkavállalóknaık -- kedvező olyan pluralizmus, amely nél-

személyében a TUDOSZ-tag-ság leg- dologról van- szó. E fogalom épphaimaráıbb megegyezhetett. A háttér- úgy lehet minden különvélemény
hez ugyanaıkkor hozzátartoziık, hogy diktatórikus eltaposásának fedőfor- kül

tam, noha „fiatalabb évjáratú” lé- a

n-incs

demokrácia,

de

ami

TUDOSZ-tagság
kétharmada mulája, mint az ellenvélemények ugyanakkor semmiben sem gátolja a
vén, -az eredmények elérésében tár- TDDSZ-tag is, illetve fordítva, a demokratikus ütköztetése során lét- bármi-lyen formájú és tartalmú kösairnıhoz képest szükségképpen sze- TDDSZ-tagok kétharmada TUDOSZ- rejövő
gyakorlati
megegyezések zös fellépést a munkavállalók érde-

- Mindenféle formalizált processzus nélkül - a két szakszervezet vezetésében - lényegében hozzátok hasonló helyzet
alakult ki más intézetben is.
Nem vonom ki magam a manapség divatos szokás alól, amikor megkérdezem: máshol is
„modell értéıkű”-nek tekinthető
az, ha a munkahelyi szakszervezeti egységet úgy kivánják megőrizni, mint a Filozófiai Intézetben?
- Elvileg úgy gondolom, nem kétséges, hogy elemi demokratikus követelmény minden végrehajtó jellegű tevékenység és-szerű decentralizálása, így a funkcióhalmozást kerülni kell. Hosszabb távon tehát semmilképp sem tekinthetem jó megoldásnak az ilyen típusú ,,perszonáluniót”. Ám afhol a feltételek ehıhez

kedvezõek, talán- valóban az átmeneti periódus egyfajta „modellje”
lehet, főképp abban segítve, hogy
rövid távon se lehessen egymás ellen kíjátszani a végső soron egy
célra, a kutatók helyzetének valódi
javítására irányuló jóhiszemű törekvéseket.
Dufa László

I

Együtt kell működnllnk"
Beszélgetés TDDSZ-vezetőkkel
Mozgalmas évként kerül majd be a szakszervezetek történelemlrönyvébe az 1988-as esztendő. Olyan
kezdeményezéseknek
lehetünk
tanúi.
amelyek a múlt évtizedekben elképzelhetetlenek voltak. Hogy miért éppen most
gyorsultak fel az események? S, hogy
miért éppen a tudományos kutatók kezdeményezésére? Talán, mert hlvatásuknál
fogva éppen ők azok, akik szükségesnek
vélték a szakszervezetek megújulását is.
Erdekeik védelmére önálló szakszervezet
megalakításához kezdtek. A közös alapról indult kezdeményezésből mára már
két autonóm érdekvédelmi szervezet képviseli a tudományos élet szakszervezeti
tagságát, az egyik a májusban életre hivott Tudományos Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete, a másik a néhány héttel
később megalakult Tudományos Dolgozók
Szakszervezete. Rövid idő telt el csupán
a start óta. de olyan néhány hónap.
amely alatt több ügyben hallhattuk mindkét szakszervezet képviselőit. Vajon mi
az, ami összeköti őket és van-e elválasztó fal a két szervezet között? Ezekről a
kérdésekről beszélgettünk Ory Csabával.

a TDDSZ szóvlvőjéyel és Rozgonyi Zol- kapcsolatban vannak
tánnal, a TDDSZ akadémiai választmágatív -benyomásaink.
nyának tagjával.

- Az azért igaz, hogy az említett ál-

šıozitív és ne-

vezeti erjedés hozta létre mindkét tagság. -Ami tehát egyik oldalon

gyengítheti, a másikon feltétlenül
erősíti munkánkat.
- Autonóm szervezetekből épül
fel a »TDDSZ - kapcsolódik a -beszélgetésbe Rozgonyi Zoltán. -Ezek .működése több tekintetben eltérhet egymástól. hiszen más-más
munkahelyi feladatokkal kell megbirkózniuk. A TDDSZ országos választmánya is egy az autonóm szervezetek között, tehát nem a legfelm
e pz
ogy e
esaját elképzeléseiben is. sőbb szervezet. Feladata, hogy orrárchlkuı, lejárt éı hltelét vezztettıyızák- nálta
szervezeti struktúra keretei között mü- Egyébként az alapszabályok értéke szágos szintü kérdésekben képviselkﬁtljﬂllk. A jololllogi SZOT-on bélíllllé- a gyakorlatban igazolódik be. Eddi- jen és koordinációs feladatot lásson
szervezetet. Mi független, érdekvédelmi munkát akarunk megvalósítani és fontos, hogy eh-hez megteremtsük a szervezeti garanciákat is. .Az,
hogy a két szakszervezet alapszabályában sok a közös vonás, ugyancsak nem véletlen. Amikor még
egyetlen tudományos szakszervezet
megalakitásáról beszéltünk, közösen
0 MEG-IEGYZE8: Az interjúhoz á ızer- kezdtünk' hozzá ennek elkészítéséhez. Es a jó elemeket ki-ki felhasz-

"'šz"l".fã.“°"....ı°'“....."*“ lt? "ã.íl_°'í."'°'° "'äí

günk mágyárázátá tehát ıemmiképpeıı gi tapasztalataink azonban azt mu- el a különböző autonóm szervezetek
ıem
tárthá
fogzdﬁ. UI! étgeuükıflıwueﬂ
083? IImodeııııji:
0876
- tatják; hogy a decemberi küldött- és szakszervezeti csoportok között.
gü, autonóm szakszervezetek ızövetzégé- gyűlésünkön már módosításra is sor
Június.l3-án alakult meg az -MTA
nek általunk elképzelt megválóıítázáért á
többi zzákzzervezeitel együtt hatékonyab- kerül. Egyébként visszatérve a két intézeteiben levő tagságunk részvéban lrüzdhetünk. Egy bként sajnálatos szakszervezetre, mégis csak van kil- telével a TDDSZ akadémiai választmódon á SZOT-on belüllıég ıúlyoı hátrá-

lönbség. Mi nem tudnánk elképzelni, hogyan is működhetnénk függetlenül egy alárendeltségi viszony kereteiben, még ha szövetségnek hív.lák is azt. Azt hiszem, nem csak a
tudományos világ sajátja a radikális átalakulás. Akár kimondjuk,
A másik meggegyzéıünk pedig az oly akár nem, az ország súlyos gazda-

zoltát bírált „c gtáblá-átfeztézre” vonatkozik. Ezt elvileg ml sem helyeıeljük.
Jelen eıetben azonban nem erröl van ızó.
Annak idején ugyanis minden kutatóintéZﬁﬂ ll0lIozót álápızervezetében ızemély
szerint kérdeztek meg árról, hogy milyen szakszervezet keretében kíván tevélıenykednl. A négy elméleti lehetőség közül (1°- minden marad á réglbe n; 2 : köz alkalmazotti tagozat; 3: önálló tudományoı zzákszervezet, TUDOSZ; 4: TDDSZ)
a tagság 70 százaléka nagy többséggel á
3. - TUDOSZ - megoldás mellett döntött. Ezért határozott úgy alapító kongresızuzunk (tehát nem a közalkalmazottak vagy valamiféle kis csoport), hogy a
tagok mezhallgatását követően már ioıos az az igény. hozy az a kisebbség lén.len ki. aki nem kíván a TUDOSZ tarja
lenni. Egyébként ez e megoldás taziaink
számára lényelezen előnyösebb. tekintettel arra. hogy A folyamatos szakszervezeti tagsázhoz több konkrét .log fűződik.
amit ezen meeolrlác nélkül nem tudtunk
volna számukra biztosítani.
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sági és társadalmi válságban van,

sürgősen lépni kell, sürgősen változtatni szükséges. Meg kell változtatni
az 1950-es évek sztálinista szakszervezeti struktúráiát. Vissza kell adni
a szavak eredeti értelmét, hozzá
kell segíteni az embereket, hogy
megszabaduljanak
az ösztönössé
vált, beépített fékektől. Lényegesnek tartjuk. hogy ma a szakszervezetek
kiharcolják
önállóságukat.
hogy kormány- és pártirányítás nélkül. függetlenül feithessék ki érdekvédelmi munkájukat, hogy csupán a
tagság bíráskodhasson saját, szervezete. testületeinek munkája fölött.
- On mint á TDDSZ szóvivője, egyik
aláugítóä, hogyan látja a szakszervezet
m öd ét olyan szervezetben, amely
minden kérdés elbíráláıát á tagıág álláıfogláláıától teszi függővé? Mennyiben
lehet ez á fajta demokratizmus élő yzkorlat a konkrét, egyedi ügyek eseté n,
az egyetértézi jog gyakorlása során? Nem
gáto já-e a sürgős ügyintézést, hogy mindent meg kíván tárgyalni a TDDSZ veze
tö testülete á tagsággal?

- Bizonyos ` tekintetben szocioló-

lépés- adott esetben sokkal erősebb,
mint ha valaki egyénileg hadakozik.
Számunkra az szimpati-kus, ahogyan a TUDOSZ fellép tagsága érdekében, 'de van egy alapvető különbség a két szervezet között. Akik
hozzánk belép.tek, akik elfogadták

alapszabályzatunkat, egyénileg tet-

lázfoglalásban nem volt benne a tagság ték ezt, míg a TUDOSZ tagjai csuvéleménye.
pán nevet ,változtatya maradtak

lénk vita fo-- A ıdvuıáuó ızámárı úgõy ıeızulk, lyik szakszervezetünkben a közvethogy á két szakszervezet köz tt esufán len és a képviseleti demokráciáról.
ánnyl a különbség, hogy az egyik á
OT Ha esetenként - lassítja is munkeretein belül á másik pedig azon. kívül
mıuıõaık. nmiõueıı ızııısıyzıuuınıoı ia- kánkat a demokratizmus folyamatátünlk, hogy mindkét szervezet elveti a nak gyakorlása, úgy véljük, nem
demokratikus centralizmus elvét, alig ta- csak a gyorsaság a döntő, hanem
lálható eltérés á két alápzzzbálybán.
legalább annyira fontos, hogy a
- Szándéka-inkban sok az azo- szakszervezet testületeinek döntése
nosság, hiszen ugyanaz a szakszer- mögött ott álljon az azt meghozó

nzokát iz jelent számunkra, mert a közv leméndy kevésbé tájékozott - ızerencıére min kisebb - részének nem kritikánk éle 8 iránya, munkánk á fontoı,
hanem á forma. így előfordul, hogy egyeıek ázonozítánák minket _ egıy zztáliniıta
szakszervezeti modell and emokrátikuı
sızáervezetével éı módszereivel. Ezt zaj-

ságpolitikát megváltoztatja a kormány, az új gazdaságpolitika kialakításában partnerek leszünk. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mi
nem íróasztal mellett szeretnénk vitatkozni, hanem nyilvánosan, a tagság bevonásával.
`

mánya. Saját feladataink megoldására jött létre ez a szervezet. saját
magunk hozzuk döntaeinket. Országos jelentőségű- kérdésekben a
TDDSZ egész tagságával koordinálunk.

- Szeretnék utálni az országos válazztmány néhány hónapja megjelent
álláıfogláláıára á Heti Világgazdaság
cimü lapban. Ezzel az állásfoglál szál, ml
szerint az országos válaıztmány „nem
kíván a kormánnyal tárgyalni, nehogy
részt kelljen vállalni a felelőzıégben",
többen á TDDSZ tagjai közül sem értenek egyet. Ez azt ielenti, hogy megfogalmazása a tagság v leményétöl függetlenül
történt. Hogyan egyeztethető össze ez az
állá fo laláz mülıödéıi elvellgcel,
d molgrzãzmus gyakorláıávzl?
a e

- Mi nem azt mondottuk, hogy
nem kívánunk tárgyalni a kormánnyal. Hisz' alapszabályzatunkban is .benne van, hogy mi mindenhol ott akarunk lenni, ,ahol a tagságunkat érintő kérdések eldöntéséről
esik szó. Ám azt valljuk, hogy azzal
a kormánnyal, amelyik rendre önkényesen értelmezi a megállapodásokat - és deklarálta, hogy nem kívánja tartani magát az ígéreteihez,
kockázatos dolog közös felelősséget
vállalni bármiben is. Konkrétan az
életszinvonalat érintő áremelkedésekről van szó. Az életszinvonalat
megszorító egyeztetésekbe mi nem
kívánunk bekapcsolódni. Ám ahol a
tudományos életről, a tudományos
dolgozók érdekeiről esik szó, ott
hallatni kívánjuk szavunkat, nem

giai tény: tanuljuk még a demokráciát. Az. hogy a tagság igénye nagy
a demokratikus jogok gyakorlása akarunk távol maradni. Egyébként

iránt, természetes. Egyébként ezzel amennyiben a mai restriktív gazda-

- Ez igaz. De az is, hogy az országos választmány mint autonóm
szervezet, a maga nevében foglalt
állást. A mi alapszabályzatunk szerint ehhez a választmánynak megvan a joga, és nemcsak joga a véleménynyilvánítás, hanem a dolga
is. Tény azonban az is, hogy szakszervezetünkben élénk vita zajlik
arról, hogy az egyes testületeknek
melyek az optimális tevékenységi
területei, hol van az önálló döntéshozatal határa, és melyek azok a
kérdések, amelyekben meg kell kérdezni a tagságot is.
.
- Különféle ıájtóorgánumokból értesül-

hettünk árról, hogy á TDDSZ a közel-

múltban sajtótájékoztatót tartott Bécsben.
MI volt a céljuk ezzel és milyen eredményeket várták az említett ıajtótájékozta
tótól? ~

- A hír igaz, de nem teljes. Az a
helyzet ugyanis, hogy nemrég az
osztrák és a magyar főváros vezetői
Bécsben tanácskoztak a két főváros
kapcsolatáról. Úgynevezett nyílt napot is szerveztek. Ez alkalomból az
osztrák ellenzéki párt is rendezett
egy találkozót, ahová mint független magyar szakszeryezetet,_ bennünket is meghívták. Mi meghívásuknak eleget tettünk. Lehetőséget
kaptunk egyórás sajtótájékoztató
megtartására, ahol a TDDSZ megalakulását. tevékenységét ismertettük. Különösebb célunk tehát _nem
volt, csupán egy meghivásnak tettünk eleget.

meg szakszervezeti tagoknak, hiszen
korábban a Közalkalmazottak Szakszervezetéhez tartoztak.

- Hogyan tudnak együttműködni á tudományos szalızzervezetek a munkahelyeken olyan fontos kérdésekben, mint
például a flzetésemeléı, jutalomozztás
vagy egyéb más esetekben?

- Magam a Szociológiai Intézet
példáját emlithetem - mondja Õry
Csaba. - Nálunk már volt példa a
jutalmak odaítélésekor a két szakszervezet közös munkájára. Egyeztettük álláspontunkat és közösen
képyiseltük az állami vezetés előtt.
De említhetnék más példát is.
Mindketten most alakítjuk létünk
gyakorlatát,
súlyos
konfliktusok
még nem robbantak ki. Inkább egyfajta egészséges versengésnek lehetünk tanúi a munkahelyeken. Bár
még akad olyan munka-hely, ahol
vannak a TDDSZ-nek legitimációs
gondjai. Biztos vagyok benne azonban, hogy e gondokat nem a TUDOSZ miatt kell elszenvednünk.
Izgalmas időszak következik vélekedik Õry Csaba. - Most szerveződnek a TDDSZ- és a TUDOSZcsoportok a munkahelyeken. Közös
lesz a feladatunk, hiszen létfontosságú kérdések megválaszolása elõtt
állunk. .Megegyezésre kell jutni a
napirenden levő kollektív szerződések és munkaügyi szabályzatok újratárgyalásakor. Talán ez -lesz az első igazán komoly közös fellépésünk.

- Hollán! olyan hangokat, hogy á két
tudományos szakszervezet egymás ellen
müködik, vannak akik á TUDOSZ-t valamiféle ellenszakızervezetnek tekintik.
Holott, aki a két szervezet megalakítáıának eredetét ismeri, tudja: kutatói körökben egymáııal párhuzamosan folyt a
szervezés. Önök hogyan látják á TUDOSZ tevékenységét. látnak-e lehetőséget
az együttműködésre?

Nógrádi Tóth Erzsébet

f_,,

- Tény, hogy ma még szokatlan 1
a különféle szervezetek egymás .
mellett élése, különösen, ha azonos `r
területen teyékenykednek - mondja Õry Csaba. - Nekünk - és a ŠL
TUDOSZ vezetőinek is - az a véleményünk, hogy együtt kell működnünk, ki kell alakítanunk a közös
munka gyakorlatát. Egyébként a
.munkahelyeken természetes, hogy
eeyüttmüködjenek a TUDOSZ- és a .
TDDSZ-alapszervezetek. A munka- k
adók többsége mindkét szakszerve- Í`
zet létével számol is. Személyes véleményem az. hogy bizonyos érte- 1
lemben jó is, hogy két szakszervezet
működik egy munkahelyen, hiszen Él
egyértelműbben fogalmazzák meg a .HE
követeléseizket, alternatívákıban gondolkodhatnak, jobb döntéseket hozhatnak. Azt nem nehéz bizonyítani.
hogy senki sem ellensége önmagának, tehát tudja, hogy a közös fell
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Ü Néhány hete az
Akadémia elnöki taínácstermében az
akadémiai ,,ıvezénkar" és a két rtudomáfnyos szakszervezet képviselői
tamácskoztak. Kölcsönös volt a ibizalom, ınoilıa voltak viták, de mit ér
az az egyetértés, amely nem vitákból születik? A frnegbeszélésnek, túl
azon, hogy fna.-gyjátból ki-rajzolód-talk
azdk a keretek, amelyek között az
Akadémia és a tudományos .szakszervezetek együtt-működése megúju-lihaft, voltak a TUDOSZ jövendő
kıapcsola-taıit éniıntő tanulságai.
Széles könben ismeretes, ıhogy különféle elképzelések születtek a
Magyar Tudománzyos Akadémia ,,á-tszervezéséről.”. Ezek az elıképzelések
á.1~talá=ban .nem voltak megnyuıgtaıtók,
tekintettel arra, -hogy -hallanıi “lehetett a ftudomá.-nyos kuıtaltások minisz-

ıez-iátıis -hzıasızõnbe -heıyezëëërõı, 1-1-

letve arról, hogy -az akadémia a_molyan „tudós társaságként” él továıbb.
Túfl azon, hogy az a hıizva-tali furor,
amely szüntelenüıl l múlködő(kéıpes)
intézmények átszervezéséıvel kzíıváınja megoldani a felihalmozott »gondokat Q kérdaeket, már eleve sem
kelt »túlságosan sok bizalmat, az
Akadémia -úgynevezett ,,átszervezése” könüli kósza hírek különösképpen :fellzˇaklatták a tudomáınyos közvéleményt. Láng István főtitkár
most örömünkre ıbejelentette, hogy
az ,,'á1szerfv-ezéssefl" kapcsolatos elképzelések egyelőre lekerüıltek . a
n.-apifrendrőlz az Ai-nadémia tovzáıbbra

is az alapkuıtatások és a kutatóintézetek gazdája marad.
-Mind a TUDOSZ, mi-nd a T-DDSZ
jel-enllevő képviselői kıifejezték abbel-i `szá.ndék~uıka»t, hogy készek támogatni az Akadémia megerősítését.
Ehhez csak azt tenném hozzá: miindig ki fogunk álzlnii azért, hogy az
Akadémia valóban halla-ssa szavát
az országos ügyekben. A Magyar
Tudományos
Akadémia
ugyan-is
nemcsak szakágazati főhıatóság -(tha
tetszik: „tudományos -minisztéı*iu.m”),
hanem a magyar szellemi élet -képviselője is, és mehéz elzkéıpzelın-i azt
a reforn`ı.pol.iIti~káıt, egyáltalán azt a
hatékony döntéshozataflıi mechanizmust, amely könnyű kézzel mellőzi
a tudomány javaslatait és kontrolıljá-t. A poÍlfiıti:ka.i botránnyá válft
Bős-ıNaLgy'm.arosi erőmű dolgában -is
hasznosabb döntés szü-letett -volna.
ha annak idején a politıi-kai vezetők
nem siöprik félre az Akadémia érveiıt, egyálıtaláın azt a szellemi tekintélyt, amelyet az Akadémia jelent.
Az Aikadémıia támogatásában közös elveket képvisel a két tudományos szakszervezet. Reméljıük, hogy
ez az együttműfködés kiıterjed majd
a magyar tudomáınyosság érdekeinek szélleseblb 'körű védelmére és a
tudományos dolgozók érdekeinek
közös képvtiseletére .is. Szükség .lesz
enre 'az együttműködésre, Ihiiszen _a
hírek - az aıkadémiai -tallálıkozón
szerzett értesüflıések - szerint a következő esztendőben -tovább ıromlik

\

_

Ü „A TDDSZ Akadémiai Választmányá nevében Lovas István akadémikus elmondta, hogy
örömmel fogadták el a meghívást, mert azt a korrekt
partneri viszony kialakírtásaként értékelik. A Választmány nem lát ellentéteket, a cél közös, bár az Akadémia mint munkaadó és a szakszervezet között számtalan konfliktus adódluızt. Ezután három elvi kérdésről
szólva ismertette a TDDSZ álláspontját:
A TDDSZ ellcötelezetten küzd a közélet tisztaságáért. Ezért az ezt elősegítő nyilvánosságot támogatja.
Konkrétan: támogatja az Akadémiának azt a törekvését, hogy hozza nyilvánosságra az eddigi, a különböző
kérdésekben kialakított állásfoglalásait.
A TDDSZ ellcöteleze-tten küzd a demolcrácia_ megvalósításáért. Ezért ezzel ellentétes olyan törekvések
ellen is harcol, mint a reál- és humánértelmiség közötti egység megbontása.
A TDDSZ elkötelezte magát a tudomány fejlődését
és az ország érdekeit figyelembe vevő tudgmánypolitilca lcialakitása mellett. Ennek keretei között az az álláspontja, hogy továbbra is ez Akadémia maradjon az
ország legfőbb tudományos szerve, és minden más tudományirányító szerv (minisztérium) létrehozását elle-nzi_
fı_

Valamikor a tizenharmadik és
-a tizenhetedtk század között esetleg valamivel lcoráblban, talán kicsit lcésőbben - összehívták a konlolávét. A tudós szeminaristálcnák egyetlen feladatuk
volt-: találják meg annak módját,
hogy .hamıarwbb jövendjen el a
Földre Isten Országo (FIO).
A fekete cswhás, esetenként fehér gúnyájú avagy püspöklila talárú, más szemeflcben tüzpiros-ban
tü'kröz_ődő, sőt mé-lybordó árnyalatú tudós férfiak - ki az, ki
közöttük a férfiasságot keresne?
- a téma komolyságához illően
hallgatták. Egy, csak egy volt,
kin látszott a kín, de szin-tén
néma volt.
- Hát már el is jövend törte meg a csendet az első öreg,
8 mindenki tudta, hogy 1.8-ten Ofszágárá (IO) gondol. Nem kötöttek belé sz-avába, majd százesz-_
tendős volt, s az elmúlt nyolcvan évben loét-hétévenloént állapította meg, hogy itt van már a
Kánaán. A 't-isztességbe becsavarodott haját tisztelni zlcefll.
^
Ama 'kínlódó szamáritánus rez-`
zent csak össze.
- Egy kevéske lconkrétságot
kérek - dürmyögte maga elé az
elnölclő konlolúzió, aki arany ruhában -tündökölt.
.
A csend több, mint néma volt.
S ha olvasni lehetne egyszerre a
csendben és a rıémzaságbanl sokák belső hallásában ilyen muzsikál: zengenének: vajon az értékeket loel-lene fzelvzinni az égbe,
vagy az égi vaélóságot lerepíteni
a földre?!
.

ı

A TUDOSZ fontosnak tartja és támogatja az Alcadémia pozícióinalc megerősítését, több belső kérdést
illetően pedig közösen kell keresni az új megoldásolowt. Alapelvként a szakszervezetek álláspontjai egymás
közötti egyeztetését hangsúlyozta.
A konkrét zloérdések -között az 53 millió forint viszszatáplálásával összefüggő elképzelések kialakulásáról kért tájékoztatást, felvetette az intézeti bérhelyzet terén jelentkező torzulásokwt, az elavult jogszabályok felülvizsgálatának szükségességét, az üdüléssel
kapcsolatos kérdések, valamint a társadalomtudományi inztézetelcben dolgozó 'kutatók helyzete megvizsgálására vonatkozó szakszervezeti igényt.
Ezt -követően a TUDOSZ és a TDDSZ további jelenlevő képviselői kértek és kapták szót...” (...) ...,,A
tájékoztatók elhangzása, az álláspontok megismerése,
a vita és kérdésekre adott válaszok után közös megállapodás született, hogy az Akadémia vezetése és a
szakszervezetek képviselői' részvételével rendszeresen
ülésező konzultatív testület alakul, amely lényeges és
konkrét kérdésekben folytat eszmecserét és kísérel
meg egységes álláspontot kialakítani.
_
Az ügyintézés egyszerúsítésére, a kutatóintézeti dolgozók bérezési problémáinak megvizsgálására, valamint a szociális ügyek áttekintésére, együttes munlcacsoportok életrehívására kerül sor.”

- Biztos-é, hogy oly' messze
vagyunk Isten Országától? loérdezte ez-t nezn kevés kihívással az a tudós férfiú - talárja
eltakar-ta nemét -, akiről mindenki tudta, hogy átharcolta magát néhány monarchián, s demokratikus nézetei még a kaszt1

l Fintor
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rendszert is megrengették, legalábbis úgy hírlik.
Ama szororıgásba belefeleákezett szem rezzent csak meg.
~- Módszeresen a módszerekről - -koppintott az asztalra az
arany glóriájú.
.
A gondolat csendjéből szinte
kikiáltott, hogy az ősök által

adományozott fogalmákkal, ame-

lyek oly' mértékben tradíc-ióhoz,
8 -kultúrához kötöttek, s a szuvak szövegösszefüggésből ki nem
ragadhatóak, sőt, minden lény-eg
a kontextus mélyén lapul, azaz
a módsze-rek illékony matériája
- mint „hát már el is jövend”,
meg
,,konkrétság”,
hozzátéve
hogy ,,messze”, 8 elposványosítva,
h0Qy ,.biztos(-e)” - szóval a szó
haszrıálható-e Isten Országának
Földre Invitálásához (IOFI) ? !
- Csak a tényekkel foglallkoz-
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TÁRsuL|, Tunoszi
TÁRSULT TAGSÁG

Ezft követõen Baloa András, a TUDOSZ elnöke szólt arról, hogy a TUDOSZ a stabilitás,
a folytonosság és tartalmi munka megújítása igényének hıangsúlyozásával kíván együttműködni az Akadémiával. Lehetőséget látna-k a közös munka. korábbi jó
elemeinek átvételére, de véleményük szerint a mun-ka tartalmát az eddigieknél jobban kell a kutatókhoz
közelíteni.
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moitalı, szeptember 21-én a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke, főtitkára és vezető munkatársai
szakszervezeti vezetőkkel - köztük a TDDSZ akadmiai választmányának és a. TUDOSZ elnökségének
lıépviselőivel - találkoztak. Az alábbiakban az MTA
jogi és igazgatási főosztály összefoglaló emlékeztetőjébõl szó szerint közreadjuk az ülés elején kinyilvánított szakszervezeti álláspontokat, valamint az ülésen született megállapodás szövegét.
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a kutatók helyzete, minthogy a kormányzat csupán áltlazgosan nyolc
százalék bénnövekedésıt iırányoz elő
az Atkadémiáıhoz tartozó intézményekznél, holott a »ter-vezett -iınıﬁláoió
várhatóan megköze1»í»1."i az ideit.
Együttműködési szándélkainlk mindazonáltal nem korlátozódnak azokra a kapcsolatokra, amelyeket az
akadémiai kutatómunka területén
tevékenykedő szer-vezetékkel ıaflalkftottunk `k-i. A Magyar Demok-rata
Fórumot elfnöıkségülnık levélben üdvözölte. Ez a szervezet a reformpelitiıkıa következetes -kiıboın-takozásá-t
k-íváinja, az ország igazi gazdasági,
poliıtiıkazi és k-uılıtunális megúzjzulása
mellett kötelezi el mlagáıt. Ezekkel a
célokkal a mi szakszenvezetünk
egyetért.
*Manapság -mindenki a reformokról beszél, a megváltozott nyelvezet
azonvban sok esetben régi elveket és
módszereket takar. A Magyar Demokrata -Fórum már bizonyságot
tett arzról, thogy valóban á-talakulást
kíván, tudniiılıliilk már akkor - 1987
őszén - .racliıkállis -reformolkat hirdetett és cselekfvő módon ılépett fel,
amikor fellépését még 'h«ivata.1os
gyıanakwvás és rosszallás fogadta.
Mõimdenlki érzi és tudja, zhogy a trefionmpoliıtika -teljes és visszafordítha-taltlan kitbonıtakozásámak minél
előbb el 'kell következnie. Bizalommal nyújtunk kezet mindazoknak,
akik ezért a kibontalkozásént tenni
akarnak valamit.

Akadémiai találkozó

.

.-, ~:_-.~~-=-~`õ;.~.ı~` -`»ı`-

irta: Pon_1ogóts_Bélo `~

zunk - tüzelt egy középkorú
csulolya, majd a fityula alól körbe pil-lantva higgadtabban fűzte
tovább gondolatmefnetét -, a tényeket lcéne amúgy á-tıgpndolni,
hogy más legyen.
Ama görcs-be rándult szeminárius remegett csak meg.
- A té-nyelokel jó csínján bánni, bár akarni is kell - bizonytwlanodott el először az elnölclő
aranyfüstben gomolygó.
A vita most már nem hagyott
szünetet.
- A hit arra tanít, hogy változtassunk - lihegte csemies
depresszióban az a reverenda,
amelynek tulajdonosa saját kezűleg 'kelméje ráncai redőiıt évtizedeõk óta nem igazította meg.
- Elég! - robbant ki láthatatlan rángatózásából ama konklátor, kinek idegi túlfeszültségét
oly' részletességgel ábrázoltuk.
- Elég! Tudjátok meg: Nincs
Isten Országa! (NIO)!
Az aranyos elnök intésére őrök
ragadtá-k grubancon.
- Börtönbe és/vagy` tébolydá- I
ba! - szólt a kemény parancs.
Miután elhurcolták a bátorságába beleremegõt, a konklávé
tagjai `-közül többen rezigná-ltan
jegyezték meg:
- Miért bántod, hisz' mindnyájan tudjuk, hogy nincs. Isten
Országa.
Az arányban fürdő elnök intőrı
emelte fel mutatóujjá-t:
- Isten nevét a szádra büntetlenül ne vedd!
Fóti Péter

[I] A titkárok tanáA társult tag számára a TUDOSZ
csának szeptember 29-i határozata egyéni kollektív szakmai érdekszerint társult tag lehet bárki, aki védelmet és érdekképviseletet biztudományos kutatóintézet, oktatási tosít.
és tudományos szolgáltatást végző
. Szakmai érdekeinek védelmévállalat dolgozója, alkalmazottja,
ért, tanácsért,
támogatásért
intézmény
vagy
kutató-fejlesztő
fordulhat bármely vezető tesnyugdíjasa, vagy onnan elbocsátott
tülethez, tisztségviselőhöz.
munkavállaló, tekintet nélkül -beosztására, besorolására, 'illetve az áltaQ Személyesen vagy képviselője
la végzett munka jellegére; továbbá
útján részt vehet a szakmai érminden tudományos munkával fogdekvédelemmel
kapcsolatos
lalkozó szabadfoglalkozású, feltéve,
döntések előkészítésében, a hahogy a TUDOSZ szervezeti és műtározatok
meghozatalában,
ködési sza-bályzatát elfogadja, és a
azok végrehajtásának ellenőrtársult tagdíját rendszeresen fizeti,
zésében és e munka értékelémiközben más szakszervezet tagja.
sében.
Q Véleményt nyilváníthat, a köA társult tag tagdíja 120 forint
zösség érdekében felléphet (nyugdíjasoknak 60 forint) évente.
személyesen vagy képviselője
A társult tagok tudományáganútján - a választott testületek,
ként rtagozatolcba szerveződnek. Titfórumok előtt, és a szakszervekos választással bizottmányokat vázeti sajtóban.
lasztanak, melyek egy-egy teljes joQ Javaslattal, panasszal, beadgú delegáltat küldenek a titkárok
vá-nnyal
fordulhat
bármely
tanácsába. Tagozatában minden társzakszervezeti vezető testületsult tag választó és választható. Jahez és tisztségviselőhöz.
vasolt tagozatok: agrár; műszaki;
. A
TUDOSZ
előreláthatóan
orvos állatorvos;
társadalomtudomunkajogi tanácsadással, álmány/közgazdász ;
természettudolás-, ösztöndíj- és pályázatfimány.
gyeléssel segíti társult tagjait.
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Ü A titkárok tanácsának szeptember 29-i_határozata
szerint ifjúsági tag lehet az a felsőoktatási hallgató, aki a szervezeti és
működési szabályzatot elfogadja, és
tagdíját fizeti.
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kába. Az ifjúsági tag számára a TUDOSZ a társult tagéhoz hasonló
egyéni és kollektív érdekvédelmet
és érdekképviseletet biztosít. _

Az ifjúsági tag tagdíja 120 forint
évente.

Az ifjúsági tagok tagozatokba
szerveződése és képviselete a társult
tagolcéhoz hasonló. Végzés után az
ifjúsági tag folyamatos szakszervezeti tagsági viszonnyal léphet mun-
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liirvéııves is intézményes
garancıát
.

Ü Dr. Bata Lajos 1933-ban született. 1957ben fkapott fizﬁcus oklevelet
az Eötvös- Loránd Tudományegyetem természettudományi
karán. 1957-től dolgozik a

I Központi Fizikai kumiõ miéI

zetben. 1957-ben a reaktorfizikai kutatások beinditásával
kezdte kutatásaít., A reaktor
melle-tt végzett szílárdtestfizíkai
kutatásaival
1968-ban
nyerte el a »kandidátusi fokozatot. A hazai neutronspektroszkópia
megteremtéséért
1969;§ben Akadémiai Díj I. fokoza át kapta. 1972-től kezdett
foglalkozni folyadékkristálykutatásokkal.
1976-ban
az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat „Gyulai-díját”, 1977-ben a
Fizikai Szemle „Nivódíját”
kapta. 1979-ben védte meg
nagydoktori értekezését, melylyel a fizikatudomány dokto~ ra cimet nyerte .el. Kutlıtási
témájában 15 konferencián
volt meg-hívott előadó, három
Í nemzetközi konferenciasorozat
I tanácsadó testületének tagja.
Vezetése
alatt
nemzetközi
szintű tudományos iskola alakult ki a folyadékkristályok
fizikai kutatása témájában. A
_ Phase Transitions (Gordon
and Breach) nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottságának
tagja. Jelenleg a Központi Fizikai Kuta-tó Intézet tudományos tanácsadója és önállc'
osztályvezetője.
_
~

Négy évig volt a KFKI Szilárdtestfizikai Kutató Intézetének szb-titkára. A TUDOSZ
megalakulásakor az elnökség
tagjává, majd a Közalkalmazotta*-k Szakszervezetének központi vezetőségi tagjává vá-

\ia8zioıiak. _

Í

politikát !
A Tudományos Dolgozók
Szakszervezetének elnöksége rendkívüli ülésen foglalkozott a. közgyűjteményl és közművelődési dolgozók körében megfogalmazott felvetéıekkel.

ff

valamint ıı kormányhoz előterjesztett

követelésükkel. Az elnökség mind l
bérlgényt, mind pedig az emelés
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Közös értelmiségi

J

Ü A szakszervezeti törvény megalkotását a TUDOSZ is
szükségesnek véli. Természetesen ezt nem »vala-miféle általános, semmire
sem használható gumijogszabálykénit képzeljfük. Nem volna jó, -ha a szatkszervezeti törvényt bárki is politikai törekvéseire használhatná fel. Nekünk olyan jogszabály kell, amely pontosan meghatározza az egyes tárgyaló felek jogait, kötelességeit, cselekvésük módjait, s határait. Ahogy
Tóth Antal írja: egyfajta modern jogállamiság követelményeinek megfelelően.
'
A témakör kapcsán nem tudom azonban elhallgatni személyes aggályaimat sem. A Munka Törvénykönyve tervezett módosítása és az egyesülési és gyülekezési jog ter-vezetei kísértetiesen magukon viselik egyrészről a -régi idők bélyegét, másrészről a korlátozások és a jogfosztások
most is fellelhető szemléletét. Mindezek arra utalnak, hogy ma még nem
látunk megfelelő -garanciákat arra, hogy a szakszervezeti törvény számunrkra megfelelő jogszabály lesz. Ma még nem látjuk egy független
alkotmánybíróság intézményét, s nem látjuk azt a választási törvényt
sem, amely a jelenlegi parlamentet úgy alkotja majd újjá, hogy az valóban a választók érdekeit közvetítse.
Márpedig a parlament szerepét
kulcsszerepnek tekintjük! Jelenlegi álla=potában, személyi összetételében
nem alkalmas feladatainak betöltésére. Választói szemszögből elfogadhatatlan az a magatartás, hogy a képviselők egyfajta kisiskolás csínnyel,
játékosnak vélt, országos ügyekben azonban megengedhetetlen módon
ki kívánnak bújnl a választók ellenőrzése és ,igy a személyes felelősség
alól is, nem adva a nevüket -ahhoz, amiben határoztak. Így fordulhat elő,
hogy a nem minden demagógia nélkül felvetett célokfból, hogy nevezetesen „vízlépcsőt és demoikráciát” akarunk, mi egyelőre ma még csak a
vízlépcsőt látjuk elérhető távolságra. S ez az oka annak is, hogya szakszervezeti törvény tartal-mát és garanciáit illetően vannak -kételyeink.
Különösen akzkor, ha a szakszervezeteknek a törvényről határozó jelenlegi Országgyűlésben nincs megfelelő képviselete. Őszintén kívánjuk, hogy
mi tévedjünk.
BAKA ANDRÁS
.

.

Hogyan lıészü -".'61 : = -Q
CJ Az utóbbi idõben racionalitás” túlharrgsúlyozása éppen

igencsak felerősödtek a szakszervezeti törvénnyel összefüggõ „nem
szakmai disp11ták”. Ez a folyamat
egyelőre nem jutott el a ,,jogászság
trónifosztás-a” néven nevezhető össztá-rsadalmi trauma ki-fejlődéséig, de
jó úton haladunk a-f`~lé, hogy ˇlegalább elegáns vafkıbélgyulladás formáját öltse magára. Ma már ugyanis nem kell ah-'hoz valami túlságoson elmélyült „tudományos éleslátás", hogy ıjájöjjünk: a törvénylkezés - és ez a szocialista jogállamiság egyiﬂk legfontosabb paradoxona!
- mind kevésbé fogható fel szorosan vett szakjogászi lépések összességeként. Mindenféle jogalkotás-i folyamat csak a társadalmi-politikai
konszenzuskeresés rögös útjaként
élhető meg, vagyis a ,,jogászi szak-

Miérf vállaltam? _
[Í] Többen fel-tették nekem a kérdést, hogy egy siıkeres
kutató miért vállal szakszervezeti tisztséget. Ezúton szeretnék a kérdésre
válaszolnı. Valólban engem a tudományos munkában elért sikerek kielégítenefk, de szakmai munkámat sohasem tudtam és akartam a társadalomtól elszigetelve végezni. Ez a társadalom ma válságos időket él át.
A polıtııkaiintézményrendszer átfogó reformja és a gazdasági reform zkövetkezetes,` tudatos továbbvitele adhat csak esélyt számunkra a siıkeres
megújulásra, az -újrakezdésre.

Úgy érzem, most megteremthetők a tartós előrelépés feltételei, s ebben
az újraszerveződő, alulról építkező szakszervezeti mozgalomnak részt kell

vennie. Ki kell dolgozni társadalmunkiban a valódi, nemcsak deklarált
„munka” és ,,munıkás”, az „ér-ték és értékteremtő” védelmét. Megítélésem szerint az ,,értélkteremtő" védelmében alulról épitıkező, az „érték
vé-delméhez" társadalmi bölcsességgel -rendelkező szalkszervezet is kell.
A társadalmi bölcsességet csak az 'élet"rezd=üléseire érzékeny, az önálló
véleményalkotásra képes szervezet tud megteremten-i. Olyan emberek testülete, amelyet nem kell vezetni (mert nem vakokból áll), akiknek nem
:eg eúgnfl (mert nyﬂt vélemények ütköztetésével alalkítják álláspontjuv a .
-A társadalmi bölcsességhez az érzékenységen Ikívül szakszerüség is kell.

Az elnökségen belül kialakított munkamegosztás alapján rám a tudomá-nypolitikai, tudományirányítási kérdések tartoznak. A szakszerilség

a jogászok társadalmi megbecsülésének megóvása szempontjából rejt
magában komoly veszélyeket. Ez
nem .jelentheti egyben a szakmai
elemek jelentőségének ,,lefokozását”,
hiszen egy jogállamnafk szü-ksége
van maga-s szintű, a jogrend-szer
egészéhez szervesen illeszkedő, áttekinthető és mindenki számára értelmezhető jogszabályokra!
A szakszervezeti törvény megalkotásának legfon-tosa-bb peremfeltétele a szakszervezeti tevékenység
céljainak és funkcióinak főbb vonalakban való tisztázása. Enélkül
semmiféle
ıkodifikációs
törekvés
nem vezet sikerre, hiszen az „alapintézmények” (például a szakszervezetek szabad megalapításána-k joga vagy a munkabeszüntetéshez
való jog) normatív kimunkálását az
említett kérdésekkel kapcsolatos
tagsági viták eredményeinek ismeretében lehet véglegesíteni. Mindamellett normatív feltételei is vannak a szakszervezeti törvény -m'egszövegezésének, majd hatályba lépt-ıtésének. Mindenekelőtt tudnunk
kell, hogy az új Alkotmány és az
új egyesülési törvény milyen módon
határozza meg a szakszervezetek
helyét és .szerepét politikai rendszerünk-ben. Egy aktívabb szakszervezeti mozgalomnak korántsem *kell
passzívan szemlélnie e kardinális
jelentőségű szabályok megalkotását,
hanem meg kell `kíséreln-ie önálló
alaptörvény-koncepciót kidolgozni,
majd érvényes-íten-i. Egy ,,nagykorzú” szakszervezeti mozgalomnalk arra kell törekednie, hogy saját autonóm törvénykezdeményezési tevékenységet fejtse-n ki, azaz ne elégedjék meg a ,,h'ivatalos" jogalkotási úton „beénkező” nor-matívák
utólagos véleményezésével. E tevékenység megszervezésének további
halasztgatása könnyen elvezethet
ahhoz, -hogy kimaradunk alap-vetően
fontos kodifiıkációkból, illetőleg elveszítjük az afktív kezdeményezésekből fakadó előnyöket, azaz a

t úıgr képzelem -el, hogy amig az Aıkadéımia az aıkadõémiıkuA Tudományos Dolgozók
Szakszervezetének , _
II. sz. tájékoztatója
a Közalkalmazott melléklete

sok-ra és levelezőtagokra épít, mi elsősorban doktorokra, mínősítettekre,
vagy a -kutatás mellett már nagy tapasztalatokat szerzett emberekre épíˇtenén-k véleményünket. A tudományt érintő kérdésekben először szakvéleményt alkotnánk, majd ezt a tagsággal megvitatva alakítanánk ki a
testület álláspontját. Úgy gondolom, sok kérdésben szövetségesei lehet-nıénık az
Szándétkunk szeri-nrl: a TUDOSZ miınft öfn._ál:ló szakszervezet nyíltan, mindig a közvélemény előtt (kívánja majd védelmezni
álláspontját, remélhetőleg tagsá-gunk, a társadalom hasznára.
Az elfmondottakıhoz még hozzátehetem: megtisztelő számomra, hogy
olyan testületnek lehetek tagja, amelyet, hasonlóan a szakszervezeti mozgalom klasszikus -hőskorá-hoz, még a múlt században, az azonos szakmához tartozó dolgozók érdekvédelem iránti elemi igénye hozott létre.
Mi, tudományos dolgozók ugyanazt éltük át, mint hajdan: úgy éreztük
nekünlk kell kezürtlobe -vennünk sorsunk, érdekeink képviseletét.lS még
valami: hogy a kutatót, tudományos munkát segítő dolgozót mi foglalkoztˇatja, milyen gondjai-problémái, sérelmei vannak - ki tudhatja jobban, mint az, a-ki maga is hasonló cipőben jár. -- Ez az én. válaszom
a feltett kérdésre.
BATA LAJOS
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A lapszámért felelős szerkesztő:
dr. Durz László

A Szószóló szerkesztőségi tanácsadó
` testületének elnöke
dr. Ponıogátı Béla

koltnak és feltétlenül tcljesítendőnek
találta.
Az elnökség ugyanakkor felhívja a
zömében értelmiségi dolgozókat tö-

„szakszervezeti hendikep” állandóvá
válik__„ezen a területen is. A szakszervezeti törvény megalkotásánatk
további halogatása a már most is
meglevő „fáziskésésünk” krónikus'-`.á
válásához vezetne.
_
Az új típusú szakszervezeti tevékenységforma beindításának fontos
„kísérlet-i terepe” lenne a szervezet
érdekvédelmi-érdekképviseleti jogosultságait ta-rt-almazó törvény alapvető jogintézményein-ek kidolgozása,
amely azonban csak a közös gondotkodás plotformján vezet-het sikerre. Eletrehívása elem-i követelménye a szakzszervezetekről szóló
törvény megalkotásának, amelyből
senkit sem lehet ,,intézményesen"
kirekeszteni. Tudomásul =kell vennünlk, hogy egy valóban életképes
törvény csak úgy születhet meg, ha
valamennyi ma létező szakszervezeti forrriáció véleményét meghallgatju«k a törvény kim-uznılrál ásakor.
A feladat roppant nagy, .hiszen a
jzelenfl-egi viszonyok között a szakszervezeteken belül és *kívül sokszinű vélemények ütköznek egymással. Szakzszervezetünık tagságának
elemi =kötel.ess-sége kivennie részét
ebbõl az együttgondolkodásból. ..
Tóth Antal

mörítő szakszervezeteket, így különösen a közalkalmazottak, a pedagó-

gusok, a mûvészeti, a felsőoktatási,

valamint a tudományos dolgozókat
tömörítő zakszervezeteket, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz, és dolgozzák
ki a szakszervezetek közös értelmiségi politikáját. Ennek során jelöljék
meg az értelmlséget érintő legfontosabb feladatokat, határozzák meg a
különbözö . bérigények príorltását és
azok mértékét, továbbá együttesen
dolgozzák ki a közös fellépés eszközeít.
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lllisíuulalis-liıüuyhcıı
A TUDOSZ elnöksége, valamint az Állam- és Jogtudományi
Intézet, az Irodalomtudományi
Intézet, a Nyelvtudományi Intézet, a Pszichológiai Intézet és a
Zenetudományi Intézet szakszervezeti bizottsága! által rendezett
fórumon foglalkozott a Magyar
Tudományos Akadémia szervezetéhez taräozóé táwkrsadalııııııtuıšctınêányi kutat int ze
- zen
udományos intézet és 1828 dolgozó
- bérhelyzetével. Az MTA pénz-
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adatok ellátását. Mmazzzxzııõvei-

keztében a társadalomtudományi
intézetek dolgozóinak helyzete
kilátástalanná vált, ezért elvileg
is elfogadhatatlannak tartjﬁ a
humán értelmiség hátrányos megkülönböztetését. A TUDOSZ elnöksége azt igényli, hogy a tár-
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alapját, ~ központi költségvetésbő.
15%-kal emeljék meg, a tervezett bérfejlesztési automatlzınu-

son rzısı, 1989. janus: sıseıõıõı.
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Ezzel a követelésünkkel együtt
továbbra is fenntartjuk a kutatóintézeti dolgozóli átfogó bérrendezésére irányuló töreltvéseiııllet.
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1:] Egy új szervezet
létrejöttének önma.
ˇ
gá'ban is lehet hasz_
na: a közösségek ráébredhetrıek jogaikra, megtapaszta-l-hatják a_ szervezettségbe_fn__ rejlő
erejüket, átérezhetiik az egymásrataláılás örömét. Az emberi ossze-_
tartozás kötelélrké válásához viszont épıpen ugy kevés az alﬂvítël
jószándék, mint ahogyan a -legbölosebben _forma-lızáılt működésiszervezeti szabályzat sem tkel-thetı fel a _szolııdan.táıs érzését. Az onmagában védtelen egyéni szálak erős fdzérré foınódásá-t csakis egy
jól működő élő-eleven szervezet segııtheti. _
_
Egy szakmerfvezet megállapítása -- a ~leg-tısztességesebb mtenciók

ellenére .is - csupán az elvi esélyei-t -teremti meg annak,

a

sorai-ba -tömörü-ltek érdekeit a felszíln-re juttassa. A tagsági mqmérettetés prak-tikus tlctlátásai azonban csak úgy váılhatnafk remény-

ıeıwé, ha a szexszel-.vezet sok-sok aı<ı;i-ısiája- és más tobb wtonóm

csoportosulása szabadon harcolthat saját sorsa jobbrazfoıdí-tásáért . ..
Naiw és utópisztilkus dolog lenne azt hinni, hogy egynéhány szakszervezeti vezető képes lehet spí-rirtusz reıktorává lenni az egyuvétartozás kikoıvácsolásának. A m»ú_.lt év=tizedelobe_z_n fkıá.brá.ı2ıd-ítóan szomorú tapasztalatokat szerezhet-tunk annak ko_vetkezm..nyeıről, ha
egy maroknyi csoport - önmıagá-t vezető -testúletkénzt ıtfı-tu-lál-va .min-dentkor tudni vélte, hogy a „tömegek hevében és a nép érdekédónafk... Elérkezett tehát annak ideje, hogy _-minden szervezetben
-- így a szakszerfvezetekben is -- a tagság saját kezebe vegye legégetőbb ügyeinek iın-tézését!
_ _
A mi szaıkszervezetilnıkben szintén aktıvısták és autonóm _csoportosulások kerestetnek, akıiik és ıarmelyek nemcsak .meghal-lgattjáık, hanem szóra és cse'l.ekv-ésre -is 'bırják tánsaukat - ı-mfmár egy valóságos töfmegmozgıalom keretei között.
(dufal
Ú
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átlagbeı'

17,4%-kal marad el még a természettudoınányí
lntézetekben
dolgozók alacsony átlagbérétől is.
Ez a különbség a műszaki értelmíség bérének időközben végrehajtott - egyébként jogos emelése következtében tovább
növekedett.
bé k
zé!
t`
Az alacsony
re ves yez 0tlk a kutatók megélhetését, a hutatói utánpótlás biztosítását, valamint az alapvető kutatási fel-
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ben" mit m-iznõsitsenerk jónak, »ı-ossznak, l<fvá-natqs-Iwil< vagy eátlan-

Olvasószerkesztó :
Somosi Sarolta
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