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Kinek az oldalán?
HIÁNYZÓ VFBZÉLYTUDAT
Il Napjainkban az 1948-50-:ben -mestemégesen és erőszakoltan létrehozott

utaló -e Iyóban
Ü A Magyar Tudományos Akadémia
Szilárdtestkutatási Komplex Bizottsága (SZKB) áttekintést kívánt szerezni a hazai sziiárdtestkutatások és
anyagtudomáııyi kutatások helyzetéről, lehetőségeiről, eredményeiről,
azok felhasálásáról, alkalmazásáról, hogy ezzel is elősegítse a kutatási oélkitűzmek kialakítását, a hatékonyabb kapcsolatok kiépítését a
különböző kutatóhelyek között, a
kutatóhelyek és .a vállalatok között,
továbbá, hogy tudományos és/vagy
népgazdasági szempontból fontos
kutatási területekre irányí-tsa a figyelmet. Tervének megfelelően a bizottság 1981 és 1988 között áttekintette a tudományegyetemeken és a
műszaki egyetemeken, valamint az
MTA intézetelben folyó szilárdtestkütãtããﬂkﬂt. majd néhány ipari
üzemben. vállalatnál folyó sﬂlárdtestkutatásokkal ismerkedett meg,
mivel itt a legközvetlenebb a kapcsolat a kutatás és a termelés között.
[1 Az egyetemeken és az MTA kutatóintézeteibení tett látogatásaink és
vizsgálódásaink során egy rendkívül
aggasztó és előrelátható, következményeit tekintve súlyos problémára figyeltünk fel.
A tudonăánypolitikai döntések sorozatos m g nem valósulása arra
vezetett, hogy a kutatóhelyek egyre
növekvő árbevételek elérésére kényszerültek és emiatt a nemzetközi
szinten is eredményes tudományos
kutatómunka még a kutatóhelyeken

Természetesen a hosszabb időtartamú (1-2 éves) killrföldi ösztöndíjak,
munkavá1lalások- - megfelelő arányokzban történő - vállalását a jövőben is feltétlenül szükségesnek
tartjuk, mert jelentős mérték-ben
elősegítik a kuta-tók szakmai fejlődését, személyes nemzetközi kapcsolataik kialakítását, a hazai tudományos eredmények megismertetését és
elismertetését a nemzetközi. tudományos közvéleménnyel.
A tudományos kutatás terén a fejlett ipari országokban jól bevált tudományirányítási módszereket szükséges alkalmazni hazánkban is. A
tudományos alapkutatásokat fejlettségi szintünknek megfelelően kell
az állami költségvetésből támogatni,
az alkotó tevékenységek eredmé-

is visszaszorult. Ugyanakkor az intézmények elsősorban a magas elvonások miatt még a jelentős árbevételek ellenére sem tudják a kutatásokhoz a megfelelő műszaki feltételeket (-berendezések, anyagok) előteremteni. Az elmúlt évtizedek során
a tudás, a sza-kismeret, a tehetség
leértékelõdött, a tudományos és műszaki értelmiség erkölcsi és anyagi
elismerése egyáltalában nincs arányban munkájuk, tevékenységük jelentőségével. Mindez a nemzetközi
szinten is eredményes kutatók közérzetét igen jelentős mértékben rontotta, számos esetben nagyobb mértékben, mint amelyet a pénzügyi,
jövedelmi problémák índokol-tak.
Ennek a helyzetnek az egyik következménye, hogy a nemzetközi
szinten is legeredményesebb kutatók egyre nagyobb számban és egyre gyakrabban távoznak el hazánkból ˇ- többnyire egyre hosszabbodó
időtartamú külföldi munkavállalásokra. A kialakult helyzet káros hatásai már ma is jól érez-hetők: nem
is hosszú távon a jelentős értéket
képviselő, eredményes kollektívá-k
széteséséhez vezet.
Ebben a szituációban az utazási,
a munkavállalási lehetőségek adminisztratív megszigorítása ne.m segit,
sőt csak ronbhat. Figyelembe veendő
ugyanis, hogy éppen nemzetközi
kapcsolataink _ tették lehetővé, hogy
a körülmények jelentős romlása ellenére a kutatás szín-vonalát mindeddig sikerült -a jelenlegi szinten
megőrizni.

nyeit jelentőségüknek és

értékük-

nek megfelelően kell erkölcsi és
anyagi elismerésben részesíteni, meg
kell szüntetni a beszerzéseket gátló
bürokratikus akadályok tömkelegét
stb.
A fentiekből egyértelműen következik: az MTA vezetésének és a
kormánynak hathatós intézkedéseire van szükség a-hfhoz, -hogy a nemzetközileg elismert, valamint a fiatal kutatók egyaránt érzékeljék,
hogy munkájukra itthon szükség
van, eredményeiket itthon is elismerik, véleményiikre a döntéshozatálban számítanak, az eredményes
és színvonalas kutatómunka feltételei itthon is biztosítottak.
MTA Szilárdtestkutatási
Komplex Bizottság

Alapkutatások
elsorvasztása?
Ü A Tudományos Akadémia 1988. májusi közgyűlésén Grósz Károly úgy
fogalmazott, hogy az a-lapkumtásak költségvetési támogatásának reálértékét a kormány meg „fogja őrizni. Ezzel szemben olyan információink
vannak, -hogy a pénzügyi szervek a jövõ »évi lköltségvetés előkészítése
során ezt nem hajlandók rmegadni. Úgy tudjuk, hogy 6 százalékos nominá-lis bérszintemelést és 8 százalékos dologi zköltségnövelést hajlandók
csak engedélyezni... Ezzel szemben áll a fogyasztói ár-szint -már bejelentett 12-15 százalékos emelkedwe és az üzemeltetési ıköltségeinknek
ennél lényegesebben .nagyobb mértékű, becslésiink szerint kb. 25 százalékos vánható növekedése. Ahhoz tehát, hogy az alapkutatások támogatásának reálértéke -ne csökkenjen, feltétlenül szükség .lvan arra, hogy a
pénzügyi szervek a fent idézett lkét érték (6 százalék és 12 százalék)
mindegyikének több mint dupláját adják meg az Akadémiának. Ha ez
nem történik meg, akkor az alapkutatások fokozatos elsorvasztásával állunk szemben. Javasoljuk a többi TUDOSZ alapszerfvnek, hogy csatlakozzanak annak követeléséhez, hogy az akkori kormányfő ígérete meg
is valósuljon.
A
^

Az MTA főtitkárának november 21-én, a tudományos szakszervezetek képviselői-

ségvãtési ngväıeédésä; irányzott elõ a dologi és 6%-Ost a személyi költségekre. Fej-

cs i

Mindezek mellett még mindig húzódik a döntés az országban dolgozó, mintegy 7
ezer kandldátus illetményének felemeléséról, annak ellenére, hogy a doktorok és
ukadémikusok illetményrendszere már korábban megtörtént.
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SZTRÁJK-FEGYVERTELENÜL?

nek adott tájékoztatása szerint ı989-re a kormány az MTA intézeteinek 8%-os „költ-

xıııı

A Munka Törvénykönyve .ternvezett -módosításai a munikavállalók jogait
a modem Magya-rország töbfb mint százesztendős .történetében példátlan
módon korlátozzák. Nagy Sándor SZOT-főti-tkáznnaık írott -levelünlkzben
Varga Lajos .kollegá-mmal felhí-vtuık a figyelmet arra, hogy a változtatások egész filozófiája az 1872-es, 1884-es ipartörvényekből és a gründoló
karpitalizınusok lkoránaık más jogszabályaiíból indul -ki. A száz év előtti
törvényeket jellemezte az az áflıláspont, hogy a bérkérdés a munkáltatók
és a munka-vállalók szabad alkudozásának tárgya. A liberáılisınzalk tűnő
szabad egyezkedés elve természetesen a munkáltatók érdekeit fejezte ki.
A kifejlődő és megerősödő szocialista muınzkásmozgalom hatására a kormáınyzatok gondolıkodásába is bevonult és mlndinlkáob a gyakorlatban is
érvényesüılt a korszerű szociáılpolitilka több eleme, így eltekintettek a bérek javítását célzó ,,összebeszélés" eltilltásáítól.
A Szaıktanácsba tömörült szakszervezetek már az első -világháború előtt
elérték, hogy a munıkáltaftó érdekképviseletek intézményes megállapodást
kötöttek velük a mu-nıkarenddel és a -munıkabérrel kapcsolatos k-ülöınböızõ
kérdésekről. Meghonosult és az ellenforradalmi rendszer időszakában is
érvényben maradt a kollektív szerződések gyakorlata. Amikor a magát
szociallistáınak -tartó állam különböző fiskálisai úgy in-téznék a kollektív
szerződés ügyét, hogy »kvázi független .,'ha-rm.adik" személy szerepében kívánnaik fellépni, voltaképpen a munkáltatók oldalára állnak, s ily módon`a szabad egyezkedés száz év elötti állapotához kanyarodnak vissza!
Ezt megıkönzny-ítette, hogy az elmúllt évtizedekben sem a Szaıktanács, sem
más szakszervezeti szervek nem álltak a helyzet magaslatán, amikor a
kollektív szerződésekről -tár-gyalta.-k. A szakszervezetek jogainalk megnyirbálása mindebből azonban nem következik, mert ilyen mérvű korlátozások-ra még a ma hivatalban levő polgári konzervatív kormányok sem
mernek vállalkozni. Úgy vélem, -amen-nyizben nem zlesz kötelező, a munkáltatók csak elenyésző mértéıkiben 'kötnek majd kollek-tív szerződést, hiszen egy ilyen megállapodás hosszú távú kötelezettségvállalást jelent.
Márpedig a gazdaságirányításban és a vállalatok vezetésében tevékenykedő gazdasági bürokrácia - tisztelet a kivételnek - szpáhigazdálıkodást folytat, ment helyzete roppant bizonytalan, nem tudja meddig igazgatja fhübérbirtokıként a -társadalmi tulajdon neki jutta-tott rmzét. Ezért
szülkségképpen csak közvetlen érdekeit tartja szem előtt, rövid távon
gondolkodik, amivel nem fér össze semmiféle tartós kötelezef!:tségvál'lalás
a munkaváıllalókıkal szemben.

A bizalmiak jogai-nak elfogadtaıtásáért a munkásmozgalom szintén
hosszú és eredményes harcot vívott. Nélküle bér- és munkaügyi kérdésekben a -tők-éısek, a menedzserek általában nem döntöttek és jogaizkat a
mun'kásfelvéte.lben, a »bérezésben a két világháború közötti időszalkfban
is elismerték. A jelenlegi h-izvaıtailos értelmezés szintén százados hagyományokat és vívmányokat kíván semmivé tenni. A bizalmi mindig
a szakszervezeti mozgalom kulcspozícióiba-n levő személyisége volt, aki
közvetlenül összeköti az egyes tagokat a vezető szervekkel, testületekıkel.
Magyarországon azonban a bizalmlaík szerepe egyre inkább degradálódik.
Súlyos hibát követett el a Szaktanács, armiıkor bevezette a tagdíjaık hivatalból való levonását! Ez még inkább ,,1kincstárivá“` tette a mozgalmat,
nemkíváınaıtos függfõt teremtett a munkálltatókıkal -és az állammal. Másfelől tovább szűıkült a tag és a bizalmi kapcsolata, hiszen korábban legalább a tagdíjfizetés -nyújtott alkalmat az eszmecserére. a -kölcsönös tájékozódásra. Az egyetértési jog tervezett visszavonása minden bizonnyal
teljesen jelentéktelenné teszi a bizalmi személyét s vele együtt a szakszervezetek szerepét a munkazh-elyeıken.

MTA Matematikai Kutató Intézet

-

KISÉRT A MŰLT . . .

JOGFOSZTOTT BIZALMIAK

Sain Ildikó és Németi István

leszt sre l e e ı g

szakszervezeti struktúra - a szakmai-ágazati érdekekrtől formált törésvonalak .mentén - felbomlóban va-n. A Szaikszervezeteık Országos Tanácsán belül és kívül egyre-másra ailaıkuílnak a- íkiseblb-nagyobb új szervezetek. Szü-kségszerű és feltamtóztathaıtaülan folyzamaftról van szó. Úgy tű-n*ik,_az átalakulás és a -tervezgetés lázálban (amiıkor minden új organizáció a saját progzrafmjá-ra, szaıbáılyzatára összpocntosítja a figyelmét) háttérbe szorul anınak a veszélynek a tudata, amely a Munka Törvénykönyve tervezett módosításai õetén fenyegeti valalmen-nyi szakszervezetet, .tekintet -néllkfüfl a SZOT-hoz fűződő pillanaftınyi viszonyára. Egyébként: célzásokat olvasha-ttunlk arról is, hogy a Munka Törvénykönyve változtatásaival összefüggésben kiegészíti a.B1'.i~n*1>e-tő Törvényıkönyv is. Bár arról,
vhogy milyen új paragrafusmk) kerül=(nek) a Bük.-ba, a közvéleınény tájékoztatást m-ég nem kapott!
A Munka Törfvénykönyvének módosítási tervezete lényegében. ıhá-rom,
egymással összefüggő, a smkszervezetek érdekeit súlyosan sértő intézkedést tartalmaz: a kollektív szerződés kötelezõ voltának megszüntetését; a
bizalmiak egyetértési jogának visszavonását; valamint olyan sztrájkrendelkezéseket, amelyek gyakorlatilag a sztrájktilalmat jelentik. Ez utóbbi
ki is meríti a jogfosztás fogai-máft, hiszen eddig ugyan semmiféle munkaibeszün-tetés nem vol-t megengedett, de nem is ütközött tételes törvénybe.
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A fakultatív kollektív szerződés 'bevezetését és a bizalmiak jogfosztását
a 'kormányzat azzal kívánja ellensúlyozni, hogy - úgymond - rendezi
a vétó- és munıkabeszíintetési jogot. Mindikettő viszont igen korlátozott
keretek között, csak végső esetben használható és éppen a megegyezés
az alku eszközrendszere válik csonlkává és -teszi lehetővé a kormány és
a munkáltatók egyoldalú béı`diktatúx`áját. Úgy látom, hogy Magyarországon ez ideig. ismeretlen dolgot Lkívánnak bevezetni: a jogellenes munka-.
beszüntetést. A megállapított kritériumok azonban ön-kényes értelmezésre
admalk lehetőséget, hiszen -miképpen lehet eldönteni pl. hogy ,,a munkabeszüntet-éssel -kapcsolatos hátrányok nyilvánvalóan meghaladják az azzal járó elónyöket"? Súlyos jogfosztást jelent. hogy szt.ráj`kzı`a nem kerülhet sor kormányzati intézlkedésekkel szemben még akkor sem, ha
azok súlyosan sértilk a dolgozók gazdasági és szociális érdekeit. Kifogásolható, hogy olya-n fontos réteget, mint az államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók, a tervezet eleve megfoszt a sztrájkjogtól. Nem
tartom elfogadhatónak, hogy a jogszerúség elbírálásában a munkaügyi
bíróság illetékes. »Az igazságszolgáltatás ugyanis jelenleg egyértelműen a
kormányzat alá-rendeltségében műıködilk, a függetlenség még csak a ftervezgetés szakaszában van. Minden tiszteletem mellett azt is kétségbe vonom, ahogy a bíróságok rendelkeznek olyan gazdasági, szociálzpolitifkai stb.
ismere.tek'kel, amelyek lehetővé ftennélk száımukzra a vitatott kérdések
ftáirgyszeríi megítélését. Egyébként újra uftalnék a Btk. tervezett módosítására, a-r.ra, hogy a sztrájık önmagában a tőkés társadalom időszakában
nem volt büntetendő cselekmény Magyarországon. Az ipartörvényelk, llletve a Bük. szanlkciói a sztrájlkoka-t kísérő, kifejezetten erőszakos cselekıményeket sújtották.
A tervezet ıkmzítőí figyelmen kívül hagyvták azt az alapvető szempontot, amellyel Bencs Zoltán, Bethlen István szociálpolitikai tanácsadója
már hatvan évvel ezelőtt is tisztában volt. A szakszervezeti törvény korabeli tervezetét azért bí-rálfta-, mert rendelkezései „iınlkább jogászi meggondolásokat, mint tapasztalati »tényeket látszanak szem előtt tartan~i”; s
felhívta a figyelmet ar-ra, hogy a szakszervezetek jogaival kapcsolatban
különleges politikai, társadalmi, gazdasági összefüggésekre kell figyelmet
fordítani.
A szakszervezeteknek az eddigieknél jóval élesebb és hatá-rozottabb
küzdelmet kell i-ndítaniok a tervezett módosítások ellen! A tiıltaikozás
mindmáig a SZOT és a szakszervezetek központi vezetőségei dek-laratív
-megnyilatlcozásaira szoríıtkozott. A legfontosaıbb maradt el: a sokmilliós
tagság mozgósitása. Eléıikezet-t az utolsó óra egy országos méretű, tömeges jellegű protestáló fkampárny kezdeményezésére. Ha ez hamarosan nem
tönténilk meg, félő, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom is a „hivatalos” lengyel szakszervezetek sorsára jut. ami súlyos károkat okozna az
egész magyar tá-rsadaloımnaık, végső soron akadá-lyozná a gazdasági és
poli-tiıkai megújulást.
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_l Az MTA Központi Kémiai
Kutató Intézetét (KKKI) 1952ben alapították. Tevékenységük
Qerincét elsősorban szenveskémiai, fizikai-kémiai és anyagszervkezeti kutatások alkotják.
Ezen kivül - különféle megbízások alapján - alkalmazott fkwtutással,
gyártmányfejlesztéssel,
nagy értékű, speciális vegyületek
előállításával is foglalkoznak. Az
Intézet 1988. évi költségvetésének
végösszege 223 mFt, ebből saját
árbevétel mintegy 140 mFt. Az
Intézet kutatói évente több mint
220 tudományos publikációt jelentetnek meg a kül- és ,belföldi
szakfolyóiratokban.
_
A KKKI-ban 500 főállású munkavállaló dolgozik, a kutatói létszám 220. A TUDOSZ itt 400 tagot számlát (ezen felül mintegy
120 nyugdíjas tagot is). Az Intézet szakszervezeti titkára 1986
októbere óta a 40 esztendős Vidóczy Tamás, a kémiai tudományok kandidártusa, aki 1972 óta
dolgozik az Intézetben, kb. 60 tudományos publikáció társszerzője.
8 szabadalom társfeltalálója, számos előadást tartott nemzetközi
konferenciákon. Szúkebb munkaterülete jelenleg a másodperc
mill-iomod része alatt lejátszódó
folyamatok vizsgálata. főleg a fotokémia területén. Kutatótársaihoz hasonlóan azonban a növényvédőszer-gyártástól a vaskohászatig sok mindennel fogla-lkoznia
kell.

dâen :bel-ül. Táırsıa-immaıl együtt az sázba-n »legyen a .b izal-minaik eg Yetéra ırzemény vezetett a TUDOSZ ala- tési joga, .ıha-nem a ,,zrnegtermelésr-e”
pítása során, hogy az újonnan vál- is haıtnıi tudfjon.
lal-t valóságos szolidaritás -lesz az az
- A szakszervezet -tevékenyséelix-í-r, mely élettel tudja megftölteni
gi körét mivel kellene bővíteni,
az új szervezet ad-ta lehetőségelket.
esetleg csonkitani? Ki kell-e lépni a mindennapos taposómalom- Mit nyújt tagságánwk a
ból?
szakszervezet a 'KKKI-ban?
-Felvetődik
a ıkérdés, hogy az
- A szaikszerzvezetí bizottság az előbb emlegetett
csírát ikelll-e öntözInftézet vezetésének támogatásával et
el tn
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az. . esélyegyenlőség
háló" zki.ala=k~í.tására.
milliós nagy.
.
. munká_
szıszııfuszı
ságrendű összeget felemésztő üdülé- megzteremıt-esének
jában
való
részvételt.
Ma
még
si lehetőségek megteremtésétől kezd- amennyire nyilvánvaló, hogy bérkérve a minimális anya-gi hozzájárulás- désekben ,felltétlenül szükséges szanksal megszervezett kondicionálló tor- szervezeti
véleményt 'kialaikíltaın-i,
na megszervezéséig hagyományos úgy az is természetes,
hogy a szaıkrend alakult ki. Az óvodai elhelyezések, a nyelvtanfolyamok, a sporto- szenvezetnek semmi .keresnivalója a
lási lehetőségek, ünnepi rendezvé- tudományos tematilka kialakításában.
nyek (pl. mikulás, nőna-p, gyereknap) Az esélyegyenlőség pedig valahol
és természetesen a szokásos szak- itt, a tematikánál, a műszer- és laszervezeti segélyek (szülési, szociális, borellátottságnál kezdődik. Vélemétemetési), valamint a beiskolázási és nyem szeriınlt a legtöbb, amit ebben
a nyugdíjas segélyek sorsáról kellett a ıkzérd-ésıkörben elvál-lalhatunlk, hogy
döntentüınik. A znaıpi anyagi gondok részt veszünk az egyes bizottságok
szoritása éppen ezt a hagyományos munıkájába-n. Az a tény, hogy pélrendet kérdőjelezi meg, amikor arra dául a ztaflálmáznyi -bizottságban ott
törekszünık, :hogy a rendelíkezésıre
álló pénzt a valóban rászorulók ül a szakszervezet képviselője, egykapjáık. Így például mikulás-, illet- részt az ,,élő lelkiismeret” szerepét
ve a nőna-pi -rendezvény kiadásait tölti be, másrészt automatikus-an
csöllokenıtefütülk, míg a beiskolázási és biztosítja a nyilvánosságot. Ennél
nyugdíjas segély összegét növeltük, többet 'a döntések ki.ala^kítá-sában
azaz némi összhangot p.rób.á.ltuınJk te- úgy érzem ma nem' tudunk vállalni,
reıntzeıni a rászorultság és a segély erőnkből még nem futja többre.
nagysága között.
Más a helyzet a TUDOSZ és
-Munëkánlk másik súlyponfti kérdésének tartom, hogy a bizallmiztestü- SZOT szinıtjén. Ez az a fórum, a-hol
l-etnelk egyetértési joga vafnı az Inté- gyökeres javulásra lenne szükség zet állltal megt-ermelrt részesedést alap s főleg nem delolarációlk, szándékok
felosztásában, a működési rend =(e..z t-er-én, hanem az eredményességben.
az osztályok mint ön-elszámoló egy- lvllindenık-épfpen el kelllene érni, hogy
ségek és az Intézet közötti elszá-mo- a jövőben legalá-b.b a lehetőségek
lás -szabáılygyújteménye, 'beleértve a terén ne romoljon a helyzet.
ju-talmazási szabályokat is) lcialakításáıban. Egyetértési jogával él is
- Konkrétan milyen lehetősészakszervezetünık. Ezt azért tamtoım
gekről van szó?
lényegesnek, mert anznafk cs-iráját
- Egyelőre csak 'kósza hírek terhordja magában, hogy .ne csak a
már ,,m-eg-termellt” jutalom elosztá- jednek a költségvetés reforzmjáról,

-_Válságos időkben az érdekvédelmi szervezetek minden jó
szándékú fun-kcionáriusa a „bölcsek kövét” keresi, kutatja. A
megélhetési körülmények romlása, a reálbérek csökkenése korában egy -kémikus szakszervezeti
titkár milyen alkimistának bizonyul?_
- Bár némi - a 'bölcsek kövével
készitett - aranyra Intézetü.nıknek
és az Alkadémiának .is nagy szülksége lenne, most .inlkább mégis elixirft
-kellene keresnü-nlk, hogy életet lehelj.ünll< a szakszervezeti munlkıálba.
Nem az initézetekzben zajló munkára gondolok, mely .több-lkevesebb sikerrel eddig is -ment, hanem elsősorban. a felsőbb szintü érdekvédelemre, 'mert ennek »érvényesítésére
- könnyen lehet, a mi 'l`ıi-'bánlkiból
is - még csak esélyt sem lá-ttuınlk
a- korálbbi szalkszervezeiti szervezőı

önálló szakszervezeti törvényre van
szükség. Szerintem az alkotmányban való szabályozás keretjellegú
lehet, tehát indokolt a -szakszervezeti törvény megalkotása.
,
Ezt követően szó esett a sztrájkjog nemzetközi gyakorlatáról, illetve arról, hogy mi kerüljön a szakszervezeti törvénybe. Egyrészt lényeges e törvényben szabályozni,
hogy mi a szakszervezetek feladata
a dolgozók érdekvédelmében, beleértve a munkát, a munka díjazását,
de a szociális juttatásokat
Az előadó hangsúlyozta: megszüntetve a szakszervezetekre az elmúlt
időszakban hibásan kirótt transzmissziós szerepet, vissza kell állítani a mozgalom presztizsét.
A vitában felszólalók sorát Baka
András, a TUDOSZ elnöke kezdte.
Letette voksát a szakszervezeti törvény mellett, mondván, hogy e törvény is lépés lenne a jogállamiság
megteremtésében. Ugyanakkor felhívta arra is a figyelmet, hogy a
törvényt alapos előkészítő munka
után
lehet
csak a parlament elé vin1
nıÓry Csaba, a TDDSZ szóvivője is
szót kért a tanácskozáson. Mint
mondotta. a TDDSZ-nek nincs kiforrott álláspontja ma a szakszervezeti törvényről, hiszen a szakszervezetek jogi szabályozása kiegyensúlyozatlan társadalmi körülmények
között vetődött fel. Azt is elmondta,
hogy véleménye szerint a szakszer-

Ü 1988 Őszének egyik legnagyobb
vihart kavart eseménye a Munka
Törvénykönyve módosításának kormányzati szándéka. A módositástervezet olyan munkavállalói és szakszervezeti jogokat csorbít vagy
szüntet meg, amelyek évszázados
múltjukkal bizonyították létük jogosultságát. Nem csoda tehát, hogy
munkavállalók és szakszervezeti tagok, a jogban jártas szakemberek és
a mozgalom tisztségviselői egyaránt
fontosnak tartották, hogy véleményt
mondjanak a tervezetről. Ezt tették
azok is, akik a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének meghívására
részt vettek a Földtani Intézetben
október .31-én megtartott vitafórumon.
'
Prugberger Tamás, a Szövetkezeti Kutató Intézet munkatársa vitaintlító előadásában először a szak!
szervezeti törvény megalkotásának
elképzeléseiről beszélt. Mint mondotta, még ma is vita folyik arról,
hogy a szakszervezetek -feladatai,
jogai és kötelezettségei hol, milyen
jogforrásban legyenek szabályozva.
- Pillanatnyilag négy elképzeléssel számolhatunk - folytatta az
előadó. ~- Vannak, akik a szakszervezetek jogállását a Munka Törvénykönyvében, mások - mondván, hogy a szakszervezet lényegében egyesület - az egyesületi törvényben, újabb vélemény szerint az
alkotmányban kellene rögzíteni. Es
végül van olyan vélemény is, hogy
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legfkilasszilkusa.-bb

szalkszervezeti

fu-nıkciók egyikérõl van szó.

- A titkolózó ,,aranycsinálás”nál hathatósabb a munkahelyi
nyilvánosság előtt . zajló demokratikus érdekérvényesi-tés. Érdekli -egyáltalán az embereket, hogy
mit csináltok, miért harcoltok?
A tagság mennyit tud a szakszervezeti bizottság munkájáról,
a Te szerepedről? A tagdijat fizető „nép” hogyan befolyásolhatja vagy éppenséggel miként
kontrollálhatja a - szakszervezet nevében hozott - döntéseket? `-- Az az érzésem, hogy .a tagság
nincs eléggé _i.n:for~málva -m-u~nLkáınıkról. Bár nem érzek lellkiismeretıfurdalást, hogy valamilyen .információt
döntést elti-tkoltafm `volna, de én -is
úgy látom, itölbbet kellene tennem
tevékenységünk, probl-élmáink megismertetéséért. Sajnos zkevés kérdést
kapok arról, hogy mivel foglalkozunk. Bár .több lenıne! Nekem is
.szükségem van több információra,
mert a kapott észrevételek, kritikák,
tanácsok segítenek leginkább a'további munkában. Úgy gondolom, a
tagság nem érzékeli még kellő'képp,
hogy akár a Visszahívás jogával élve

- Befejezésül, beszéljünk arról, hogy a TUDOSZ megalakulásának volt-e valamiféle hatása
az intézeti szakszervezeti életre?
Mit vártok a titkárok tanácsától,
a szakszervezet elnökségétől?
- A TDDSZ és a TU-DOSZ meg.azlaikulása mindenképp pezsgést hozott az intézeti szakszervezeti életfbe. -Bízom rbenzne, hogy ez nemcsalk
felllolbbaznıás, az embereket egy-re inlkább érdekelni fogja közvetlen körınyezetüik -alaıkullása.
-Nem fvá.-rhatucnlk azonban csodát a
TUDOSZ-tól! Sem a .ti-ﬂlcárok taınıácsa, sem az elnöll-még nem oldha-tja
-meg az ország -elé -tornyosuló társadalmi-gazdasági probıl-émá.kat. AbLban viszont mély meggyőződéssel
hiszek, hogy az őszinte hang meszszir-e elıhallatsziık, nem talál süket
fülekre. Biztosan megtaláljuk a magyar szakszervezeteken belül azoëkaıt, akik nem fásultalk bele az elmúlt évtizedek saıblonja-ifba, „akiık
képesek szolgálatnak teiklinteni mun.káj ukat, aıkiık :nem .megmondjáık a
tagságnaık, mi jó -nekıi, még csak
ınem is 'ki.találn~i igyekeznek, mi jó
nekik., haınem v-allóban a ıtaıg-ság akaratát ígyek-eznzelk megvalósíıtani, érdekeit lképvisel-ni.
Hiszek abban, hogy a TUDOSZ
mint alulról -szerveződött érdekvédelmi szervezet nem fog elszakadni
a ltagságtól, hisz mind .a titıkíáırok
tanácsa, -mind az elnökség ftagjali znapi munkájuklkal kötődnek kollégáikhoz. Eredményes működés-ünk példa
értékű ilehet a szakszervezeti moz-galom ~meg-tisztul-ása szemponrtjáiból
- épp ezént elképzelhető, fh-ogy külön csatát kell majd vívnunk a
fennmaradásunkért.
/
Amira fbíztatznzám a_ TUDOSZ vallamennyi tisztségviselőjét, hogy eddigi munfkájuknázl még mankánsabban
hallassáık hangjuıkat minden, a tagságot érintő kérdés-ben, vállalják a
néha ak-ilátástaılatn küzdelmet is a
véleményıny-ilvánítás, döntéshozatal
elötti álleásfoglalás ıkziharcolásáért.
i

Dura László

.

Menfsük, ami menfhefő

qıııııııa

bennünlket mint `köıl~tségvetés1 intézményt váıriha-tóan ez húsbavá-góan
érint. Úgy hallottam, lehetetlen -lesz
költségként vagy a részesedési ahaıp
terhére olyafn költségeket elszámolni, -mintt ebéd-hozzájárulás, üdülőbérlés stb. Bár erre intézetünknek a
jövőben nem biztos, hogy lesz anyagi lehetősége, de ennek adminisztratív eszközökkel útjába állni teljes mértékben elfogadhatatlan, rövid-lá-tó pol-itika. Ebbe a kérdéskörbe ıtaır-tozi'k a társadalombiztosítás is. Tudtommal - zlegalfáıbıbis papíıron - a SZOT ellenőrző szerepet
játszott a társadalombiztosításban;
Most, az önállósitást övező .vitáık soráfn fel sem merült, hogy a szaıkszervezetelmek ehhez vala-mi köze
lenne. M-ilközben jól tudjuk, hogy

is sokszínű lehetősége van 3 szakszervezeti döntések befolyásolására.
Számomra is sokkal könnyebb lenne
egy-egy állásfoglalás lčialakitása sorá-xl vaLa'k-ifvel vita-tıkozva döntésre
j.u~tni. Elszoktunk az effajta munkamegosztástól és bizony jó időbe .teliık, m-íg ú~j»ra» megtaınuljuık, hogy célszgű ezzel élınıi.
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vezetek jogállását alkotmányban
kell szabályozni. A
Akszentievics György, a Társadalomtudományi Intézet szb-titkára a
társadalmi vitára bocsátott Mun-ka
Törvénykönyve tervezett módosításával kapcsolatban elmondta, hogy
fontosnak tartaná, ha megmaradna
a kollektív szerződések, illetve a
munkaügyi szabályzatok kötelező
jellege, hiszen saját intézetének példája bizonyítja: a dolgozók jogait
és kötelességeit a munkaadók és
munkavállalók vitájának eldöntése
érdekében szabályozni kell.
Sipos Péter, a Párttörténeti Intézet munkatársa arról beszélt, hogy
a pártintézetekben dolgozók munkaviszonya rendezetlen, szükségesnek tartják a jogi szabályozást. Ezt
követően arra hívta fel a figyelmet,
hogy a Munka Törvénykönyve tervezett `módosítása a szakszervezetek
létét fenyegeti. Utalt az 1870-1880-

as időkre. arra, amikor is a szakszervezetek és egyesületek kivívták
maguknak munkakörülményeik szabályozását. Mint mondotta, hazánkban a két világháború között is elismerték a szakszervezeti bizalmiak
jogait, ne engedjük tehát, hogy ma
bármilyen körülményekre hivatkozva, kivívott jogainkat elveszítsük.
- A tervezett módosítások munkavállalókat sértő elképzelései ellen,
az egész magyar szakszervezeti
mozgalomnak tiltakoznia kell szögezte le Sipos Péter. - Nekem
az a véleményem, mintha a kormányzat tartana -az erős szakszervezettől. Ezért akarja korlátozni,
szabályozni tevékenységi körét.
Részt vett a tanácskozáson Hajdu Attila, a SZOT munkatársa is.
- Mint a szakszervezeti törvény
előkészítésében részt vevő munkatárs, tapasztalatok alapján állíthatom, hogy ha nem lesz megfelelő a
sztrájkszabályozás, akkor már nem
lesz szükség szakszervezeti törvényre.
Hajdu Attila véleménye szerint a
kormány sztrájkkal kapcsolatos javaslata túlzottan korlátozó, pedig
alapjogról lévén szó, ez teremti meg
a szakszervezeti szerveződés bázisát.
A kollektív egyezkedéseknél is alapvető jog a sztrájkhoz való jog, természetesen alkalmazását körültekintően meg kell fogalmazni.
Lehoczkyné Kollonay Csilla, az
ELTE ÁJTK munkajogi tanszéké-

nek egyetemi docense hozzászólását
a következőkkel kezdte.
- A Munka Törvénykönyve ter.vezett módosítását a társasági törvény megalkotásával magyarázzák.
Az -én véleményem az, hogy az életbe lépő társasági törvény nem tette
szükségessé a munkavállalók, illetve a szakszervezetek jogainak radikális megnyirbálását. A módosítás
néhány, a főállású munkaviszonyt
szabályozó rendelkezést leszámítva,
arra irányul, hogy mind a munkavállalók, mind a szakszervezetek
jogait csökkentse. Most tehát a
szakszervezeteknek arra kell törek-edniük, hogy mentsék, ami menthetö a Munka Törvénykönyvéből, a
szakszervezeti törvény pedig egy
későbbi időszakban, egy új parlament elé kerülő jogszabály lehet.
A munkajogász ezt követően elmondta, hogy több kifogása van a
tervezett elképzelésekről. Mint mondotta, a jogalkotó nagyon.szigorú
megszoritásokat akar alkalmazni a
sztrájkoknál, hiszen e jogot kifogásolási joghoz köti, kizárva ezáltal a
szakszervezetnek a kollektív szerződés megkötése, vagy a kollektív
szerződési feltételek elérése érdekében kezdeményezhető sztrájkjogát;
- Érthetetlen a számomra az is,
hogy a tervezett módosításban viszszalépés van a koı;_ábbi kollektív

Vanicsek Zoltánné, a SZEKI kutatásvezetője a Munka Törvénykönyve jogfosztó intézkedései közül
a legveszélyesebbnek az egyetért-ési
jog elvételét tartaná. Mint mondotta, e jogot általában elfogadták a
munkahelyeken, így a várható béralku során is. lehetőség nyílna ennek gyakorlására.`

Tóth Antal, 'a SZEKI tudományos
főmunkatársa véleménye szerint a
szakszervezetek alapítását, csakúgy,
mint a sztrájkjogot, alanyi, jogként
kell kezelni, amit a módosított alkotmányban is rögzíteni kell. Hangsúlyozta ugyanakkor: lényegesnek
tartaná, hogy az új parlamentben
megerősödjön a szakszervezeti frakció, biztosítva ezáltal a munkavállalók képviseletét.
Baka András zárszavában hangsúlyozta: a szakszervezetek csak akkor lehetnek képesek a dolgozók érdekeinek védelmére, a szakszervezeti jogok megvédésére, ha egységesen
lépnek fel a különféle, e jogokat
csorbítani szándékozó elképzelésekkel szemben.
Nőgrádi_Tóth Erzsébet

Fintor

szerződésekhez képest; Az én véle-

ményem az, hogy amennyiben a felek valamelyike ragaszkodik a kollektív szerződés megkötéséhez, azt
jogszabályban kell kötelezővé tenni.
Ezután arról beszélt az ELTE docense,~. hogy elfogadhatatlan számára az is, hogy a tervezet szerint
csak a munkahelyeken indíthatnának sztrájkot a dolgozók. Az ágazati szakszervezeteket és az országos
szaktanácsot kirekesztve a sztrájk
megszervezéséből, azt érnék el, hogy
az általában gyengébb, kisebb munkahelyi
közösségek
könnyebben
manipulálhatók
megfélemlíthetőek lennének..
Kol nay Csilla végezetül azt
hangsu yozta, hogy a szakszervezeti
jogok megnyirbálásával nem válunk vonzóbbá a nyıëgati tőke előtt.
Ezzel`azt is kifejezt , hogy nem a
szakszervezet a felelős azért, hogy avártnál -kevesebb magánvállalkozó
kopogtat határainkon.
Iványi Csaba, a Központi Fizikai
Kutatóintézetből úgy véli, a szakszervezetek egyetértési jogát meg
kell védeni, hiszen e jog adhat alapot arra, hogy kényszeríteni lehessen a munkaadókat a tárgyalásokra.
Azt is hangoztatta, hogy egy jól müködő szakszervezet alapja a jól dolgozó bizalmihálózat. Elvéve tőlük a
tagdíj összegyújtésének feladatát,
kell, hogy legalább a többi, eddig
kifharcolt jogukkal élni tudjanak.

Morzsák
- Pungor Ernőfől
KI A TUDÓS?`

Ü Valamikor az én tanítómesterem, Schulek professzor
- akit nagyon nagyra értékelt a világ is -, azt a kérdést tette fel nekem: tudom-e, hogy ki a tudós Magyarországon? Miután nem
tudtam a választ, ő megadta:
az, akinek joga van akadémiai autót használni.

! .

I

HASONLÓSÁG

_

[3 Egy akadémiai közgyűlésen - talán úgy tíz évvel ezelõtt - mondtam el azt, hogy
Magyarország és Anglia között van egy hasonlóság.
Mind a két országban megtalálható a „beszélő sarok”, ahol
mindenki azt mondhatja, amit
akar, de -arra senki nem figyel
oda.
_
Ez Angliában 100 m2, nálunk 93 000 km'*.

_
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Elhangzott a Magyar Televízió
Gondolkodó című műsorában, 1988.
október 30-án.
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Esettanulmány a muszaki
értelmiség megbecsiiléséről
II

E] A FOLYAMAT. A MTESZ előterjesztése alapján a- Gazdasági Bizottság tanácskozott a műszak-i értelmiség helyzetéről. A döntés: az
állami szervek vizsgálják meg ezt
a kérdést. Ennek nyomán az Állami Bér- és Munkaügyi Hiva-tal előterjesztése az Állami Terv-bizottság
elé került. Az ATB határozata: tárgyalja meg e témát a kormány. A
Miniszterta-nács 1986 decemberében
úgy határoz, hogy elhalasztja az
ABMH előterjesztésének megtárgyalását. (,,E1őbb Marjai, majd Csehák
fektet-te el az íróasztalában” mondják_ informátoraink.) Az ,,elpasszolás” vélıhető oka: a műszakiak
meg-becsülésére nem volt anyagi forrás, borotvaélen táncolt a vezetés
egy összeomlott VII. ötéves tervvel
a háttérben. Feltehetően a kibontakozási programhoz ﬁkapcsolhatóan,
1987 szeptemberében kerül-t elő újra
a téma: az A-BM-H az új változatot
ek-kor kezdte el a különböző szervezeteknek „|körözni”.
A HEGYEK VAJÚDNAK. „Rettentő munka, amíg a kormány elé
kerül egy anyag” - mondják in-

innováció elapadását, a műszaki pályák vonzerejének csökkenését, a
kiválasztódás kontra.szelekcióját stb.
nem lehet csak anyagi és erkölcsi
megbecsüléssel megváltoztatni, reálpolitikai ihletettség-ben mégsem terjeszkednek ezen túl. Az is fel-feltűnik az érvanyagokban, hogy komples: értelmiségi - s nem réteg rétegnyi - felemelésre lenne szükség,
de a „nincs pénz” parancsa gyorsan
leparancsolja ezt a szemléletet. Mara-d a műszaki tanácsosi, fõtanácsosi cim bevezetése, anyagia-kkal, kitünteté-si forma megalkotása az
anyagiakkal, az egész értelmiség alsó bértételének felemelése.
A „megoldást” a kormány a már
kizsigerelt vállalatokra testálta. (A
cégek teremtsék elő, gazdálkodják
ki a tanácsosok, főta-nácsosok bérplusszát, emeljék magasabbra a __pályakezdők bérét stb.) Az MT-SZOT
irányelv is - szómágiával, vagyis
ha kimondjuk a szót, a gondolatot,
az valóra válik - igyekszik rábírni
a vállalatokat, hogy adjanak többet
a műszakiaknak.
AZ

ERDEKVEDELMI

ATTITÜ-

formátoraink. A S-ZOT-ban is 1985 DÖK. Az ágazati-iparági központok

óta véleményezik az anyagokat. De
a dokumentumokat a „folyamat”
majd' minden fordulójában tárgyalták, újratárgyaltázk a különböző -társadalmi szervezetek, az MTA, az állami irányítási apparátusok, külön a
SZOT. elnöksége. Az anyag 1987
szeptemberi újraélesztése után újra
tárgyalta azt az MTA elnöksége, a
Társadalompoliti-kai
Bizottság,
a

többsége támogatta az AB-M-H -kifejezetten diszfnnkcionális javaslatát.
„A jogszabály.-tervezettel, valamint
az azokban foglaltak-kal egyetér'tün-k” (Bány-aipari Dolgozók Szakszervezete). ,,Az abban foglaltakkal
egyetértünk” (-Bőripari Dolgozók
Szakszervezete). Mások a támogatást megtoldják néhány javaszlattal.
„Örömmel fogadjuk . Í _ egyetértünk,
MTESZ
érdekvédelmi
bizottsága bízva abban, hogy belátható időn
stb. (Az 1986-os előterjesz-tést pél- belül sor kerülhet a humán érteldául 32-en ellen'jegyezték, közülük miség helyzetének javítására is”
csak 3 észrevételét nem fogadtá-k el.) (Művészeti Szakszervezetek SzövetA SZOT apparátusának szakértői sége). „Egyetértünk... javasoljuk
megszámlálhatatlan
mennyi.ségű azonban, -hogy a tanácsosi, főtanáegyeztető tanácskozáson vettek részt. csosi cimekkel kapcsolatos elgondoAz anyagot kiküldték az összes lásokat terjesszék ki az egyet-Lmi,
iparági-ágazati szakszervezeti köz- főiskolai végzettségű értelmiség egépontnak, amelynek illetékesei fél- szére” (Pedagógusok Szakszervezeöt gépelt oldal terjedelemben rea- te).
gáltak a javaslatokra. (Négy szakAz ABMH--val ellenvéleményen
szervezeti központ más intézkedése- levők így fogalmazna-k. A SZOT Érket tartott célszerűnek, kettőnek a telmiségi Tanáos: ,,A legkiválóbb
beterjesz-tendő anyag-hoz képest elté- műszaki megoldás sem hoz nemzeti
rő az álláspontja, a többi - a ja- jövedelmet
gyarapító eredményt
vaslatokkal - egyetért.) Véleményt más értelmiségi rétegek, közvetlen
nyilvánított a SZOT néhány osztá- ter.melésirányítók stb. aktív részvélya, az Értelmiségi Tanács. Készült tele és érdekeltsége nélkül... Az
az elnökségi ülésre kommüniké- ilyen típusú megkülönböztetés totervezet, véleményjavaslat összesí- vábbi feszültségeket teremt.” Postátés,
a
főtitkárnak
felkészítő- sok Szakszervezete: „Az irányelvek
tájékoztató feljegyzés, amelyből érv- helyesen állapítják meg a kialakult
anyagot szerez-het a kormány- helyzet valódi okát a gazdasági
SZOT talál-kozóra. Két dossziét töl- kényszer -hiányában. Úgy látjuk,
tenek meg a feljegyzések, emlékez- hogy - mivel a gazdasági kényszer
tetők, doku-mentumvariációk. A bil- megteremtése érdekében- nem turokrácia malmai előirásszeráen őröl- dunk lépést tenni - formális, látnek.
szatintézkedésekkel ódázzuk el a
KISEGÉR SZÜLETIK. Az előter- kérdés -megoldását.” Mezőgazdasági,
jesztés születése pillanatában a szű- Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakkítő „A műsza-ki értelmiség anyagi- szervezete: „JA javasolt. részmegolerkölcsi megbecsülésének helyzeté- dások csak tovább bonyolítják az
ről, ösztönzése fokozásának lehető- eddigi feszültségeket, kiutat nem jeségeiről” címet viseli. Tehát nem lentenek, 'legalább is- rövid távon a
vállalkozik -komplex intézkedéssoro- jelenlegi feszült helyzetből.” Vaszatra. Az anyag különböző megfo- utasok Szakszervezete: „Az irányelgalmazásának különböző preambu- vek -kiadását feleslegesnek tar-tjuk,
lumaiban ugyan leszögezik, hogy az mert eddig sem a felismerés hiánya

okozta az értelmiség megbecsülésének .kívánt irányú változását. A
gond tüneti keze-lés-sel nem oldható
meg, átgondoltabb gazdasági és gazdaságirányítási intézkedéseket tartunk szükségesnek.”
í
Úgy tetszhet, hogy néhány - öt!
- szakszervezeti központ igazán
funkciós cselekvésmi-ntát szolgáltat:
nem -támogat diszfunkcionális adottságú javaslatot, éppen az érdekeltek
érdekében. De az érdekarti=kuláció»kat szintetizáló helyszínen, a SZOTban kialakulatlan a kisebbségi érdekek védelme. (Ez eset-ben pontosabban: nincs olyan egyeztető mechanizmus, amelyben a kisebb
mennyiségű, de az adott esetben
nagyobb igazság.minõsegii vélemény
győzelemre segíthetõ.) A létező eljárás: az ágazati-iparági vezetőkkel
konz-ultá-ció szervezése, „amelyen
felvetettük az egyes vélemények
többségi állásponthoz való közelítésnek kompromisszumokka-l elérhető előnyeit". Így aztán a magvas
ellenvélemények ki-kerültek az előkészítő munıka sodrából. `-'
Milyen javaslatokat vitt tovább a
szintetizáló szint? Azt, hogy vannak
kedvező változások is (legitimáló
funkció), a címek adományozásá-nak
gyakorlatáról egyez-kedjé-k a tárca és
az illetékes szakszervezeti -központ
(önfenntartó funkció).
APPARATUSI ATTITÜD. Mi-ként
értékeli a munka eredményét az
egyeztetésben részt vett apparatcsík?
,,_A második fázisban konkrétabbá
vált az előterjesztés. Naprakész statisztikával egészült ki. A -megfogalmazás terjengőssége megszűnt, frappánsabbá vál-t, kikristályosodott.”
Ennyi talán inkább egy stilisztatanár öröme lehet.
Kielégíti-e az előterjesztés tartalma az egyeztetésben részt vett apparátcsíkot? „A legkisebb rossz el-ve,
ebben a játéktérben kell mozognunk. Ha nem -támogatjuk az ABMH
javaslatát, a műszaki értelmiség
életszínvonala csökken. Így relatíve
jobb lesz. Tehát nincs alternativánk.” Azzellenkoncepció, az ellenjavaslat nem tartozik 'az eszköztárba.

Szakszervezet: ,,Bosszant -bennünket, -hogy állandóan meg-szólal az Úr
hangja, az Országos Tervhivatal
képviselője: nincs pénz! Akkor
megjegyzésként odaírják, hogy a
Nagy Testvérek, az Országos Tervhivatal és a Pénzü_gymi.nisz-térium
nem értenek egyet az ellenjavallattal. Nekünk nagy lehetőségünk nincs,
a javaslataink elhal-kulnak. Mint a
piacon, mindenki annyira tartja az
árujá-t, amennyiért veszik.”
A legnagyobb frusztráció azonban
az, ha az érdekképviselő az ilyen
eredményű előterjesztés egyeztetése
közben ilyetén ítéli meg a szakszervezet szerepét: ,,M-intiha egy általános iskolás (SZOT) vitatkozna az
igazgaztóval (OT).”

hanem attól, van-e az adott évben
bérmaradvány. - Igy fest hát a Filozófiai Intézetben az anyagi ösztönzés.
Szólni kell az intézeti dolgozók
bérbruttósításáról is - már a szó is
ellenszenves! --, ami az alapbérre
épült, s kizárta a jutalmat. Ezzel
szemben a vállalatoknál vagy más
intézeteknél ezt a jövedelmek alapján rendezték.
Az intézet első ízben osztott olyan
jutalmat, amelynek forrása nem az
előző évi, hanem idei pénzmaradvány volt. Egy osztályvezető 8000
Ft-os jutalmából a nettó kifizetés
3400 Ft, egy kutató bruttó jutalma
2600 Ft volt!
.
Az 1989-es bérfejlesztés során (ha
lesz egyáltalán), a tavalyi átlagot figyelembe véve egy dolgozõnak 3-_
400 Ft adható, amiből kézhez kaphat maximálisan 160-220 Ft-ot. Ez
a jelenlegi árak mellett, valljuk be,
nem nevetséges, hanem szégyenletes.
A HÚSZÉVES - MŰVESZETTORTÉNETI KUTATÓ CSOPORT helyzetét Tamás Lászlóné tárta a TUDOSZ elé. Az intézet az elmúlt 10
évben dologi kiadásaira fejlesztést
nem kapott, ezzel szemben 1987-ben
3%-kal (180 eFt), 1988-ban további
11.”/0-kal (680 eFt), összesen 860 eFttal csökkent a költségvetési támoga-

tás. Mára az intézet működéséhez
minimálisan szükséges pénzeszközök olyan szűkössé váltak, hogy a

vállalt feladatokho-z képest egyébként is alacsony létszámból kellett
leépíteni, hogy a felszabaduló bérkeretbõl pótolni tudják az egyéb hiányt. Pénzszúke miatt még tudományos kiadványaik közreadásáról is
le kellett mondaniuk. Nagy gondot
jelent a pénzeszközök szűkös volta
miatt a szakkönyvtári állomány fejlesztése, illetve szinten tartása. Egyre több olyan külföldi szakkönyv és

folyóirat behozataláról kénytelenek
lemondani, amelyek - pl. sorozat
esetén - a jövőben pótolhatatlanok.
Szomorú, hogy a természetes elhasz-

nálódás következtében berendezéseik és felszereléseik egyre rosszabb
állapotba kerülnek, elavulnak, s
nincs mód ezek lecserélésére, mert
a pénz csak az „életben maradáshoz” elegendő.
A tudományos főmunkatársak be-

E] A FILOZÓFIAI INTÉZET gondjairól, a dolgozók hangulatáról Ángyán Lászlóné nem tudott érzelmek
és indulatok nélkül véleményt nyilvánítani. Szeretnék, .ha már végérvényesen kiderülne: megszűnik-e az
-lntézetük vagy sem, mert a létbiõzonytalanság, a vissza-visszatérő fenyegetések méltatlanok azokra nézve, akik életüket teszik fel egy tu-

dományágra.
Az 1.988. .évi költségvetési elvonás
után a Filozófiai Intézet rendelkezésére álló támogatásból a béralap
és járulékai után fennmaradó rész
kb. félmilliót tesz ki. Az intézet lakbére éves szinten 75~2 eFt. Ez a két
szám önmagáért beszél! Mindez kiegészíthető azzal, hogy a teljes re-

zsi (fütés, világítás stb.) minimálisan 1500 eFt. Körülbelül ez tekinthető a dologi kiadások startvonalának és még nem beszéltünk a
könyv- és folyóirat-beszerzésekről,a
xerox-költségekről stb. Az idei évet,
talán még az 1989-es évet is „megússzuk”, kizárólag azért, mert az
idén volt AKA-, ATA-, OTKA-támogatás- és egy külső szerződés. Jövőre azonban az AKA már megszűnik, L989-ben jár le öt OTKA- és az
ATA-szerződés is. Képtelenség úgy
gazdálkodni, hogy a következő év
már nem nyújt arra biztosítékot,
hogy kifizessük a fedelet a fejünk
felett - kesereg Ángyán Lászlóné.
Vannak más gondjaik is. Az importkönyvekre 'szóló rendelés feladásakor például bizonytalan, mikor szállítják azt le. Hogyan engedélyezzük a könyvtár könyvrendeléseit, ha esetleg az 1990-ben beérkező számlára már nem lesz fedezet? - teszi fel a kérdést önmagának is Angyán Lászlóné.

Fóti Péter

HM

fogyóeszköz-ellátás szintén siralmas.

Soros-támogatásból az intézet két
xerox-gépet kapott.
Használatát
azonban bürokratikus- módon kénytelenek szabályozni, állandóan figyelve arra, van-e papír, mennyibe
kerül a gépek rendszeres és előírt
karbantartása, a kellékcsomag stb.
Szabályozni kell még a levelek feladását, a telefonhasználatot is. A

hogy kutatási feladatukhoz kapcso-

lódva számolják el a lakbért, a -szemétszállítást, a villanyt.
Az előző évek létszámleépítése során maximálták az intézeti létszámot (átmeneti, engedélyezett emelést jelentett az OTKA; az _AKA
terhére tört-énő alkalmazás). Mivel
egy szerződés általában 3-5 évre
szólt, olyan helyzet áll elő, hogy az
ma, tehetsége, ha lejárt a támogató
kutatás, további sorsa az intézetben
és a szakmában lezárult.
ˇ
Az intézetben egyetemi végzettséggel, 10-12 éves munkaviszonynyal rendelkező tudományos munkatárs bruttó bére ma 8000 Ft körül van. A jutalom többnyire esetleges, nem a teljesítménytől függ.

Sajnos semmi biztató jelzés nincs
a költségvetési támogatás reálértékének megőrzéséről, így az adott körülmények között kollektívánlk alkotó energiájának nem -kis hányadát a
nehézségek túlélésére kell koncentrálnia - zárja Tamás Lászlóné.
A NEPRAJZI KUTATÓ CSOPORT gazdasági vezetője, Hubik
Andrásné lényeges momentumra
hívja fel a figyelmet: a korábbi
években már elkezdődött az a folyamat, ami elvezette a társadalomtudományi intézeteket a mai helyzethez. Az áremelkedések, a bérgondok egyre növekedtek, de ellentételezésére intézkedések nem történtek,
mindent „ki kellett gazdálkodni” írja. Ismert, hogy ez hova vezetett.
Az intézetben is romlott az ellátottság, a műszerbeszerzések és
a felszerelések " pótlása szinte megállt. Mára a l-emaradás olyan mértékű, hogy a legnagyobb igyekezettel sem lehet belátható időn belül
pótolni. A legnagyobb kárt a gazdálkodásban az 1988. évi költségvetési elvonás eredményezte, amelynek egyébként személyi és munkáltatói hatása is van. Az elvonás pótlására az Akadémia igyekezett póthiteleket nyújtani. de ezek részbeni
megkötöttsége, valamint időbeli eltolódása (a l-étszámleépítés után)
nem teszi lehetővé a tervszerü gazdálkodási. Egyébként a póthitelek
egyszeri jellege nem biztosítja a jövő évi gazdasági stabilitási és november elején még nem voltak ismertek a jövő évi tervszámok.
A TUDOSZ figyelmébe ajánlotta
Hubik Andrásné, hogy tartsa napirenden a kutatóintézeti dolgozók
alacsony bérezésének kérdését is.
Ebben az évben már majd' minden
szakmai szakszervezet kifejtette állásfoglalását a bérekről, a TUDOSZ

pedig még a megalakulás körüli
gondokkal foglalkozik - írja. Ezenkívül már most be kell kapcsolódni
az új nyugdíjtörvény előkészítésébe,
társadalmi vitájába, mert éppen a
kutatóintézeti k-áderellátottság és átlagéletkor alakulásában, valamint a

A TALLOZNI igét a magyar nyelvben a tarlón kalászt szedegetõ ember cselekvésének megjelölésére szoktuk használni. ,,'I`allózó" címet vıselô rovatunkban mi szintén az elszórtan található szemek összegyûjtésére vállalkozunk. Arról
nem tehetünk, ha néha-néha a rádió- és tévémüsorok között kutakodva, vagy az újságok, folyóiratok lapjait böngészve a tiszta búza között
néha ocsura is bukkanunk. Célunk pusztán a
tallózás volt, s nem a kommentálás - ez utóbbit az ol vasóra bízzuk . . .

. Nagy Sándor, a SZOT főtitkára: ...gyökeres vá-lftozások szükségések..., hogy ma már nem
csak, hogy nem elég, ha magunkat traınszmi-ssziónak fogjuk fel,
egy központi akarat meghosszabbított karjának tekin-tjük, hanem
megen-ged.-hetetlen is. Az olyan típusú -kettős fu-nkcióvállıalás, ami
eddig volt, nem folytatıha-tó. Nekünk az érdekvédelemre, az érdekıképviseletre kell helyezni a
hangsúlyt.
NÉPSZABADSÁG,
1988. AUGUSZTUS 5.

A tönkrement bútorokat évente próbálják néhány darabbal kicserélni;
de mire utolérik magukat, kezdhetnék elölről. Mindezen túlmenően
belső fesziiltségeket okoz és indulatokat kavar, hogy a pályázatokon
elnyert pénzekből fizetik az intézet
rezsijét. Igaz ugyan, hogy akadémiai engedéllyel felemelték az'OTKA-, A.KA-, ATA-támogatásokból a
rezsire elszámolható összeget, mégis nehezen magyarázható meg a pályázaton elnyert témavezetőknek,

alkalmazott kutatónak hiába bizoÓriási segítséget jelentett, hogy a nyosodik be rátermettsége, szorgal-

zetben.

pályakezdők elhelyezkedésében ensorolás szerinti átlagbére 1-1600 Ft, nek nagy jelentősége lehet - ajánlvalamennyien 50 év feletti kutatók. ]8.
A tudományos munkatársaké 8900
A Néprajzi Kutató Csoport azzal.
Ft (közöttük nincs 30 év alatti munhogy
minden pályázati lehetőséget
katárs), a 30-40 év közöttiek havi megragadott, ma még fenn tudja
átlagbére 7480 Ft, a 40-50 év kötartani magát, de ez az út hosszú
zöttieké 10 500, 50 év felett 10 8000 távonhem járható. Ez nem helyetFt. A tudományos ügyintézők havi tesítheti az alapellátást, nem biztoátlagbére 5700 Ft. Az intézet bér- sítja az alapkutatást, és nem oldhelyzetét jellemzi, hogy az utóbbi 3
hatja meg a dolgozók bérhelyzetét.
hónapban két tudományos dolgozó
lépett ki az intézetbõl (10 százalék),
Somosi Sarolta
mivel más területen lényegesen ma(Összeállitásunkat a Szószóló- jagasabb fizetéssel tudtak elhelyezkedni. Ez a tendencia a jövőt te- nuári számában a Történettadomákintve igen fenyegető, mert a kuta- nyi, a Közgazdaságtudományi, a
tási témák jellege, természete miatt Pszichológiai Intézet és a Regionáaz elveszített kutatómunka máról lis Kutatások Központjának bemuholnapra nem pótolható, s a pálya tatásával folytatjuk.)

Társadalomtudományi tükör
Ü A TUDOSZ elnöksége a Magyar
Tudományos Akadémia szervezetéhez tartozó társadalomtudományi
kutatóintézetekhez fordult, hogy adjanak tájékoztatást az intézeti kutatások ' pénzügyi-gazdasági feltételeiről, a dolgozók bér- és jövedelemviszonyairól, élotszínvonaláról; ,Tette
mindezt azzal a szándékkal, hogy
megfelelő és hiteles információk birtokában tudjon a humán értelmiség
hátrányos megkülõnböztetése ellen
fellépni, s a megfelelő fórumokon
éı-dekeiıket képviselni tudja. Összeállitásunk a beérkezett dokumentumok alapján készült.
_

az ismert gondok miatt elveszítette
vonzását. Hozzájárııl ehhez a közelmúltban felvetődött átszervezések
esetlegessége is, ami a fennálló
(megélhetési gondok mellett még
létbizonytalanságot is kelt az inté-

Till
. Martos Istvánné, a textilesszakszervezet főtitkára: Véleménye szerint melyek azok az értékek, amelyeket változatlannailf
tek-inthetünk ?
Ilyen például- a szakszervezetek
'J

kettős funkciója. (...)

nem lehet

egyetérteni azok-kal a véleményekkel, amelyek szerint a hatékony érdekvédelem a hatalom
erősítésén-ek. a gazdasági építő-

d. l.

. Kósáné Kovács Magda, a
SZOT titkára: Az MSZMP Politikai Bizottsága 1966-os, majd
1974-es hatá-rozatai . . . felújí-tottá-k
a szakszervezeti funk-ció körüli
vitát. E vita a párton belül dőlt

el, bizonyitván, hogy a szakszervezetek legitimációja elsősorba-n
a pár-*ttól és nem a tagság-tól
származik.
TÁRSADALMI SZEMLE.
1988/3.

llll
. Gáspár Sándor, a SZOT nyugalmazott elnöke: 'Korábban is
volt politikai pluralizmus nálunk,
akárki akármit mond is, igaz,
kissé korlátolt módon . . .
REFORM, 1988 -“'3.

. Gáspár Sándor: Ot (Méhes Lajost) már jóval korábban kiszemeltem, mert benne láttam a le-

munka segítésének elhaeyásával

hetséges utódomat. El is követtem mind-ent, hogy megszerezzem_ (...) Végül csak megkaptam 1985-ben, így lett belőlem

valósulhat csak meg.

elnök, belőle pedig főtitkár.

z
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II REN-DKIVÜLI SZAKSZERVEZETI KONGRESSZUS ÖSSZEHÍÍVASAT KÖVETELJÜK. Elnökségünk
fel-hívásısazl ford-ult a decemberi országos szakszervezeti tanácskozáshoz, amelyberı .nyomat-ékosan köve-telõtük a magyar szakszervezetek
rendıkívülfi kongresszusának mielőıbbi Összehívásált. Fehhívásuınkašt azzal
izndokoltuk, hogy a magyar szakszervezetek az elmúlt évtizedek szakszervezeti politikája és irányítása
következtében súlyos válságba kerültek. Ebből a válságból csak úgy
az elnökség tagját
lehet kiláfbalni, s a szakszervezeti
Ü György Lajos 1948--ban szütevékenységet valóságos ímozgalom'letett. Középiskolai tanulmámá fejleszteni, ha a magyar szaknyait Budapesten, a Kossuth
szervezetek teljes mértékben szakíLajos Gimnáziumban végezte.
tanak a korábbi évtized-ek elidege1972-ben geofizikai diplomát
nedett bürokratizmusáva-l, a szakszerzett az Eötvös Loránd Tuszervezeti működés - alapszabálydományegyetem természe-ttu-_
ban is rögzített - e-lavult modelldományi karán. 1972-től a Majével. Mindeza szakszervezetek pogyar Állami Eötvös Loránd
litikai arculatának és szervezeti felGeofizikai Intézet (MÁELGI)
építésének radikális átalakítását kíszeizmikus és számítástechnivánja. Ez az átalakítás csaki-s a
kai főosztályán tudományos
szakszervezeti mozgalom újólagos
munkatárs, jelenleg osztályvefelépítésének keretében, a valódi
zető. Kutatási területe a szeizmegújulást kívánó erők összefogásámikus kutatások módszertan
val végezhető el.
fejlesztése. 1976-tól a vibroEzekhez a gondola-tokhoz csatlaszeiz módszer hazai bevezetékozott a Felsőoktatási Dolgozók
sével és módszertani fej-leszSzakszervezetének .-irnft-éző bizottsága
tésével foglalkozik, 1982.-től a
is. A TUDOSZ elnökségévell közösen
„Szeizmikus terepi módszer- r megfoıgalmaz-o*tt
Inyila-tkozatufkba-n
tani kutatások” cimü témacsoegyüttesen »leszögezt-'ékı a mozgalom
porztjának vezetője. A Magyar
gyökeres megújulásához alapvető
Geofizikusok
Egyesületénelszervezeti és személyi változásokra
tagja. 1982-ben a Földtani Kuvan szükség. Ez-ért elkerülhetetlen a
tatás Kiváló Dolgozója kitünszakszervezetek rendkívüli kongresztetést kapta.
~ szusának összehivás`a, a szakszerve.
1985 óta a MÁELGI szak- Á zetek alapszabályának. megváltoztaszervezeti bizottságának tagtása és új szakszervezeti választája. A TUDOSZ megalakulásasok kiírása.
.
, kor az elnökség tagjává vá- <
lasztották. A TUDOSZ gazdaEGYÜTTMÜKÖ-DÉS A FELSÓOKQági bizottságának vezetője/ TATÁSI DOLGOZÓK SZAIKSZERVEZETÉVEL A TUDOSZ elnöksége.
valamint a Felsőoktatási Dolgozólk
Szakszervezetének intéző' bizottsága
rrıegállapodott: -a jövőben a lehető
legszorosabb mértékben, a kapcsolattartás összes formáját kihasználva együttműködnek egymással. Ezt
Ü Megújuló társadalmunkban szám- a képviselt érdekek azonossága léttalanszor szembetalál-kozunik a kér- fontosságúvá, a két szakszervezet
déssel: hol a helye, s mi a szerepe, azonos szervezeti felépítése pedig
funkciója a szakszervezeteknek a lehetővé teszi.
_
mai Magyarországon. Egyre élesebA két testület tagjai egyetértettek
ben és sürgetőbben vetik fel 'a kér- abban, hogy alapvető feladat az áldést a -különböző társadalmi vitá- lami költségvetés elosztásának megkon, fórumokon, alapszervezeti tag- változtatása, amely szakitva a magyűléseken. Ennek nem csak a szak- radványelvvel, alapvetően új finanszervezeti mozgalom megúiulását szírozási és bérezési rendszert alaki:
kívánó tagsági igény az oka, hanem ki ezeken a területeken. Egyetértettöbbek között az új szakszervezeti tek továbbá a személy-i jövedelemés választójogi törvény vitája, a adóra vonatkozó módosítások elveiMunka Törvény-könyvének tervezett ben, a Munka Törvénykönyve szakmódosítása és napjaink egyéb tár- szervezeti jogosítványokat csorbitó
sadálomátala-kítási folyamatai.
tervezett felülvizsgálata ellen, a köVéleményem szerint a szakszerve- zös fellépés szükségességében.
zet elsődleges feladata tagjainak ér- TAMOGATJUK AZ ORSZÁGOS
dekképviselete és érdekvédelme a ÉRTELMISEGI TANÁCS MEGALAmunkáltatóval folytatott tárgyalások KÍTASAT. A Magyar .Í-rók Szövetsorán. Erről a jogáról és kötelessé- sége és az Írok Szakszervezete legéről a világon egyetlen szakszerve- vélben fordult szalkıszervezetünık elzet sem mondhat le!_A szakszerve- nölkségéhez,
hogy iámogatásukat
zet kötelessége tagjainak n.api,`pil- kérje egy olyan -társadal-mi testület
lanatnyi érdekvédelme, akár a táv- létrejöttéhez, amely a magyar értellati politikai és gazdasági célok el- miség képviselőit tömöríti abból a
lenére is._A szakszervezeti mozga- célból, hogy a szellemi erők összelom nem elégedhet meg csupán ezen fogásával segítse elő a nemzet élejogával, hanem hallatnia .kell szavát tében annyira " fontos értelmiségi
minden olyan kérdésben, amelyben munka társadalmi jelentőségének ela tagok sorsáról, jelenérõl és jövő- ismert-etését, a jelenleginél sokkal
jéről van szó. Nem engedhető meg nagyobb anyagi és erkölcsi megbea jövőben az az álláspont, hogy a csülését.
szakszervezet sorsdöntõ kérdésekhez
Tárgyalóasztazllhoz hívták a TUcsak egyetértését adhatja. A készü- DOSZ elnökségének ıRépv.i.se!lői.t, valő szak-szervezeti törvényben biztosí- lamint más. az éntelmiıségi dolgozótani kell a sza-kszervezetnek, hogy
feloldıhatatlan érdekellentét esetén
legyen lehetősége a tagság érdekeinek hatékony védelmére. A törvény,-- - , . ,V _
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kat összefogó -intézmények és szövetségek képviselőit, hogy fogjanak
össze a magyar- kultúra, az oktatás,
az egészségügy, a tudomány és a
művészetek védelmére. Szükség van
arra - írták levelükben -, 'hogy a
végveszéllyel fenyegető, tarthatatlan állapotokat megváltoztassuk egy
jövőbe tekintő, alkotó szellemű és
jövendőért felelős kulturális és értelmiségi politika kezdeményezésével. A jelen állapot máris az elvise-lhetőség határához ért és - ha a
kedvezőtlen folyamatokat sürgősen
meg nem állítják - minden eddigi
eredményünk veszendőbe megy, az
ország a visszafordíthatatlan szellemi hanyatlás állıšpotába kerül.
Az Országos
rtelmiségi Tanács
megallalkítását a TUDOSZ elnöksége
támogatásáról biztosította. Kizvánatosfnak tantja, hogy az új szerveződés és a' szorongató gondjalnk orvoslására javasla-toklkal éljen és
azok hallaszthatatlan zm egvalósításáft
eséllyel szorgalmazza. (Az alakuló
m-egbeszélés 1988. november 28-án
- lapzárta után! - flesz, így az Országos Értellmiségi Tan-ács megala~'kulá'sána'k zf-ejleıményeiről csak a januári százmunıkban -tudósítha-'tjulk olvafsóıiınıkat.)
AZONOS ÜDÜLÉSI -ESÉLY-EKET
MINDENKINEK! Legyen nyilvános
és mindenki számára áttekinthető
az üdülőjegyek elosztásának rendje.
Minden szakszervezeti tag azonos
esélyekkel jusson bel- és* külföldi
beuta-lóhoz - fogalmazódott -meg

általános ıkövetelzmény.-ként a TU DOSZ elnökségi ülésén. Fontosnak
tartották ismételten hangsúlyozni:
a kitü-ntetése-kkel járó protekcionista előjogokat teljes mértékben indokolatl-annak és igazságtalannak
tartják és javasolják az eddigi gyakorlat megszüntetését. A-nra *kell törekedni, hogy a -létszámarányok figyelembevételével, az ésszerűbb elosztással növekedjen a családosok
üdülési lehetősége. Megálla-pították,
hogy a' gyere-kes családok üdülési
lehetőségei az életszínvonal romlásával együtt rohamosan csökkentek.
E folyamat megállitása érdekében
konkrét
intézkedéseket
várnak.
Igéınyliık -továbbá, hogy az állami
kölıtsıégv-etés -továbbra is reálértéken
támogassa az üdüllftetést, ami változaıtlan-ul :a beutallójegyek árábán jelenjen meg.
A TUDOSZ elnöksége a jövőben
az alapszervezeti beutalókat az üdülési felelősök bevonásával tervezi
szétosz-tani az alapszervezetek között. A l.éftszá.ma.~rány figyelembevétele mellett mindent elkövetnek.
hogy növeljék a családosok üd-ü.-lési
lehetőségei-t. Szer-etfnék elérni, hogy
lega-lá:b'b kétévente minden alazpszerv
kaDJ'on családos beutalót. Valameny.nyi (kül-földi és szanatóriumi beutalót nyrllvánosam meghlrdetnek, hogy
minden jel-entkezőnek azonos esélyt
adjanak. Az elnölkség a SZOT-beutalők sz.-étosztásánál nem kívánja
figyelembe venıni az egyéb munkahelyi üdülési lehetőségeket.
D. L.
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U Bős-Nagymaros ügyben a TUDOSZ sem mellette, sem ellene nem
voksolt. Véleményét viszont nem
rejtette véka alá a döııtésmeghozatali mechanizmust követő politikai
fiaskóval kapcsolatban. A Gödöllői
Agrártudományi Egyetem docensének írását azért közöljük, mert úgy
gondoljuk, soraival olvasóink többsége is egyetért.
A szerkesztő
[:| Az ,elmúlt hetekben többször
hallhattuk a bős-nagymarosi vízlépcső vitái során, hogy e vita, a
m-egmozdulások „politikai felhangokat" kaptak. Többen mélyen elítélték ezt, s úgy tartották, hogy a politika belekeveredése a beruházásikörnyezetvédelmi kérdések vitájába,
megzavarja annak szakmai menetét,
érzelmi síkra tereli azt (mintha a
politikában nem lenne racionalitás).
A „politikai” jelzőt itt valamiféle
gyanús, sanda szándékok érvényesítésének
jellemzésére - használták,
utalva arra, hogy a vita első szakaszában még ,,környezetvédelmi”,
majd e torzulások után ,,környezetvédelmi és politikai” jelleget öltött.
Vajon még ma is bizonygatni kell,
hogy a -politizálás nem a kormányzat és a pártszervezetek kiváltsága?
Úgy gondolom ez a kérdés már eldőlt. Éppen ezért furcsák azok a
nyilatkozatok, amelyek a körből -kiderült politi-kai tevékenység esetében a ,,'politikai” .jelzőt negatív értéktartalommal töltik meg. Meglehetõs primitív politikai kultúrára
utaló jegyek ezek.
_
Véleményem szerint a bős-nagymarosi erőmű körül kibontakozó vita az első perctől kezdve politikai
keretbe helye-ződött, és ezt jónak,
természetesnek kell tartanunk. A
korábbi kormányzatot súlyos felelősség terheli 'a jelenlegi helyzetért.
Voluntarista, nem demokratikus lépések sorozatát követte el egy nem
demokratikus politikai intézményrendszer ,,védőernyője” alatt. Ezek
közül csak néhány:
- (a szabályozás) 1985-ig nem
volt kötelező a kiemelkedő jelentőségű beruházásoknál környezeti hatásvizsgálatot végezni. Ma sem kötelező minden esetben;
- (a nyilvánosság) 'a demokrácia
állandó hang-súlyozása mellett fel
sem merült a társadalmi vita szervezésének gondolata, az MTA maga
kérte, hogy véleményt adhdsson a
beruházásról, a véleményeket titkosan, bizalmasan kezelték, így kivonták a társadalmi kontroll alól;
- (a tájékoztatás) egy időben
csak támogató, hozsannázó, máskor
semmilyen vélemény, híranyag nem
láthatott napvilágot a tervezett beru-házásról. A gödöllői Agrártudományi Egyetem szociológiai csoportjának 1988. szeptemberi' országos
vizsgálata szerint a lakosság 22 százaléka nem is hallott a beruházásról, 42 százaléka nem tudta, hol fog
megvalósulni.
A jelenlegi -kormányzatnak nem
kell ezt a batyut cipelnie. Enélkül
reálisabban közelítheti meg politikai
oldalról is a kérdést, kompromisszumokra való hajlandóságával elérheti

a többségi támogatást. Magam azon

a véleményen vagyok, hogy a vízlépcső építését csak abban az esetben sza-bad folytatni, ha a kormány
garantálni tudja:
`
- a környezetvédelmi beruházások hiánytalan, időbeni megvalósítá-

šát az anyagi terhe-ktől függetlenül;
-- bizalomerősitő intézkedésként
is a beruházás.elsősorban a környezetvédelmi szempontokra koncentráló folyamatainak társadalmi kontroll alá való helyezését.
A társadalmi ellenőrzésben minden szervezet és csoportosu_lás-,
amely szándékát fejezi ki, részt vehet.
A vitának politikai keretbe való
helyezését az is indokolja, hogy így
világosabban érzékelhető az a sok
esetben el-hangzott kifogás, miszerint
a szakmai szempontok a döntőek, a
szakemberek a kompetensek, a laikusok csak zavarják a tisztánlátást.
Nem nyilvánítva véleményt a szűkebb szakmai kérdésekben (bár
ezekben sincs egység) meg kell
mondanom, hogy a beruházás társadalmi ha-sznosságának kérdésében, a kérdés társadalmi kezelésének ügyeiben nem a szakértők, hanem a politizáló emberek, a politizáló közvélemény a kompewens. Ezt
a kompetenciát kell erősíteni és`garantálni az újjáformálódó politikai
intézményrendszernek. Egy demokratikus jogállamban mindenkinek
joga van bírálni a kormányzat tevékenységét, a kormányzatnak pedig
arra van joga, hogy ezt a 'oírálatot
szükség szerint figyelembe vegye.
Sem ,a bírálóknak, sem a kormánynak viszont nincs joga különböző
címkézéssel ellátni a másik (többi)
felet.
Az elmúlt hónapokban az új tájékoztatáspolitikai irányítás igen
nagy sikereket könyvelhet el a demokratizálás folyamatában. Nemcsak remélhetjük, de aktívan szeretnénk is közreműködni abban,
hogy a politikai intézményrendszer
újjáformálása is hamarosan nagyobb léptekkel haladjon előre és
ebből a folyamatból nem szabad kirekeszteni senkit.
Kulcsár László
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Ü ...A Magyar Nemzetben tett nyilatkozatában a 'TUDOSZ elnöke többek között - a következőket jelentette ki: »Helyenként a pártból,
vagy más helyről kikapott, többszörösen leszerepelt, 'ortodox' nézetü,
szerény képességű és olykor magas
fizetésű funkclonáriusok alkotják a
mozgalom középszintű, de sok mindent meghatározó- derékhadát.« A

pmeetõı z psaıszig mindenki tudja,

hogy szinte minden területen súlyos
káderproblémáink vannak: a jó szakemberek éppúgy hiányoznak, mint a
jó politikai munkatársak. De hát
azért mégsem kellene embereket ezrével megbántani! Az ilyen nyilatkozatok azonban elsösorban követkeényeikben hordozzák a büntetésüket: még néhány ilyen megnyilvánulás, és sem a TUDOSZ, sem
más szakszervezet nem fog épkézláb
politikai munkatársat találni magának. (Talán még tagokat sem). . .
Saatmáry Zoltán,
az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet
főigazgató-helyettese
RESZLET
EGY OLVASÓI LEVELBÖL

A Magyar Nemzet október 22-l
számában érdeklődéssel olvastam dr.
Baka Andrással, a TUDOSZ elnökével készített interjút. Szavai számos
olyan - részben már gyakorolt törekvés-ről adtak számot, amelyek
az én megítélésem szerint is a smkszervezetdrben napjainkra végképp
elodázhatstlanná vált kedvezõ írányú változásokat eredményezhetik.
Örömmel tapasztaltam, hogy nem
kerüli el figyelmüket a különbözö
szakszervezeti apparátusok személyi
összetétele sem. Soraimmal szeretném a figyelmet az apparátusokban;

illetve intézményekben virágzó soni-

raszelekcióra irányítani. . . . Úgy gondolom, a TUDOSZ-nak is fel kell
lépníe azért, hogy kiépüljeaek a különböző szakszervezeti apparátusokban és in-tézményelıbeıı a koımtraszelekcló elleni hadállăsok (részletes:

minden beozzissm -ımerjeıõ, magas

szakmai -követelményrendszer, képesítési rendelkezés, . nyílt pályázat!
rendszer, független bírálóblzottságok.
a kádermunka nyilvánossá tétele
stb.).
Megfontolandónak tartanám az
egyes apparátusok és intézmények
személyi állományának szakmai alkalmassági felülvlzsgálatát, független
káderblzottság klküldésével. Olyan
biztosítékok kiépítését is elképzelhetőnek tartom, amely a kontraszelekció- megnyilvánulása! (de más viszszásságok) ellen az apparátuson belül fellépő progresszív erőket védené a retorzló ellen. Ez előmozdíthatná az apparátusok „öntlsztulás-át”...
Czlgler Róbert
szabadfoglalkozású tudományos kutató
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Egység

Ü .. .,,K1asszi«kusan
szakszervezeti funkciót,
kollektív érdekvédelmet
és érdekvképviseletet kí. vannak ellátni a-TDDSZ, a TUDOSZ, a MODESZ és a gyógypedagógusok szakszervezetei" -- nyilatkozta -Bilhari Mihály a -Heti Világgazdaság (1988/45. számának) hasábjain. A neves politológus által egyívású-nafk miınősített deımokratilkus szakszervezetek létrejöttének körillrnényei, céljai, töreikv_éseiınelk Lhasonlatosságai ma már
majd mindenki előtt - -többé-*kevésbé -_ ismeretesek. Az együvé
tartozás éltető lkovásza pedig a szakszervezet-i tagság sorsközössége. Ennek ellenére a közös töröl sar-jad-t szakszervezeteket mégis
elválasztják egymástól a független 'létezés öntörvényű érdekei.
A tapasztalatok azt bízonyítjálk, hogy a fennımaradásért folyó
küszkö-dés vagy a túláradó viaakodás még a józan ész diktálta egymásra ultalftsá.-g érzését is v-isszaszorí-thatja, s szembefordíthatja egymással - a különben egy pıartra sodort - szövetségeseket is. A
tagság ıkegyeiınek megnyeréséért dúló öncélú 'hajsza méltatlan ismıpblrkózássá fajulha-1:.
Elodıázhatatılan-ná vál-t az érdekvédelmi szervezetek között - és
a munkahelyeken belül - a szaíkszenvezeti egyetértés kiikovácsolása. A szenvezeti különálllás fenn=ta-r-tása és a filggeltlen:ség~ megőrzëse
.mellett za- tudományos kutatás, a felsőoktatás, vagy a kul-tuıráılis és
ıművmzefti élet más pontjain dolgozók okos ősszefogása tehát parancsoló szüikségszerúség. A szervezeti .megosztottság veszélyes csapdái csak bölcs megegyezéseklkel, előretelkinítő együttműködéssel kezrülhetők el. Enélkül -továbbra is csak vágyálom marad, :hogy a demokratikus Magyarország~é-r.t őszintén fellépni kívánok között szellemi és tartós cselekvési egység valós-ulihasson ˇmeg. A régi megAkopotit, sőt lejáıraftoftt jelszónak, az egység-nek kell új fényt, új értelmet adnunık, amelyıben 'hinni tudunk valamennyien.
(dura)

