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[J Amikor 1988-ban a tudományos
dolgozók két önálló szakszervezete
megalakult, sokan és sok helyütt
feltették a kérdést: miért kell önál-
ló szakszervezet a kutatóknak? A
válasz egyes hivatalos helyeken
máris készen volt: a kutatók nyug-
hatatlan, megszállott, összeférhetet-
len emberek, nem tudnak beillesz-
kedni és megmaradni a már „jól be-
vált keretek” között. Úgy érzem,
ilyen válasz csak azok fejében fo-
ganhat meg, akik a társadalmi hala-
dás ellen vannak. A történelem
számtalan példája igazolja, hogy a
haladás -mindig is a változások so-
rozatán keresztül valósulhat meg.

De veevük górcső alá a kutatók-
ról ilyetén kiállított bizonyítványt,
és vizsgáljuk meg, mik azok a té-
nyek, melyek a kutatókat a régi ke-
retek megváltoztatására kényszerí-
tik.

A tudományos kutatás ugyan-
olyan intuitív, mint bármely művé-
szeti tevékenység, amely"*állandóan
az új keresésében és az új alkotásá-
ban fejezi ki önmagát. Hasonlóan
ahhoz. mint amikor a festő ráérez a
színkompozícióra, vagy egy költő
megtalálja az önkifejezésre alkalmas
témát, vagy formát, a kutató számá-
ra az új, tudományos probléma egy
olyan belső hajtóerő, motiváció,
mely nem enged megállást. Ez a
nyughatatlanság hatotta át a törté-
nelem nagy művészeit és tudósait
egyaránt. Számtalan. történelmi pél-
da bizonyítja, hogy ezek az embe-
rek nemcsak a_ mûvészet vagy tudo-
mány világában voltak nyughatat-
lanok. hanem élére álltak koruk. tár-
sadalmi változást követelő vagy
véghez vivő mozgalmainak, hiszen
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a megmerevedett régi keretek az új
alkotásának, létrehozásának már
nem kedveztek, sőt gátjává váltak.
Gondoljunk például a francia filo-
zófusokra, akik az Enciklopédia
megalkotásán túl a forradalom szel-
lemi előkészítői is voltak, vagy Vá-
sárhelyi Pálra, aki elsősorban a
márciusi ifjak egyikeként él a köz-
tudatban és csak kevésbé ismert,
mint a Tisza-szabályozás gigantikus
munkáját kivitelező mérnök. A fen-
tieken túl még számtalan példa mu-
tatja, -hogy a tudósokat áthatja az a
felelősségtudat, mely alapján az új
alkotásához szükséges új társadalmi
keretek létrehozásáért küzdenek. Ez
a tulajdonság pedig korántsem az
összeférhetetlen, hanem a közössé-
gért, az egész társadalomért aggódó
emberek jellemző sajátja.

Vajon mi a helyzet ma Magyaror-
szágon? A 80-as évek végére hazánk
társadalmi-gazdasági válságba ke-
rült. Az elmúlt 40 év hibás poli-tikai
koncepcióinak eredményeképpen a
tudományos kutatás hallatlan mér-
tékben leértékelődött. Az állami és
politikai vezetés nem támaszkodott
a tudományos kutatások eredmé-
nyeire, sőt hosszú időn keresztül
igyekezett azokat elhallgatni. Gon-
dolok itt például azokra a társada-
lomtudományi kutatásokra, amelyek
már a 60-as években felh-ívtá-k a fi-
gyelmet arra, hogy politikai intéz-
ményrendszerünk, gazdasági struk-
túránk túlhaladottá vált, vagy azok-
ra a természettudományi és műsza-
ki eredményekre, melyek gyakorlati
alkalmazása elmaradt, vagy legjobb
esetben is csak óriási küzdelem árán
vált realizálhatóvá. .

A demokratikus centralizmus
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I] A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének valamennyi tagja
1989-ben jogosult arra, hogy a TEKA Kőnyvértékesitő, Könyvtár-
ellátó és Könyvkiadó Vállaılat köııyvesboıltjalban 5000 Ft-os keretlg
minden könyvvásárlás ősszegéıből 10 százalékos árılıedvezınényt kap-
jon. A kedvezményes vásárlásra jogosító, TUDOSZ-bézlyegzővel hite-
lesített és sorszámınal ellátott „zvásánlásl fiizetet” a munkahelyi
szakszervezeti bizottságok osztják szét a TUDOSZ-tagok között.

A kedvezményes zkőnywásár-lásm kijelölt boltok:

BUDAPESTEN :
Féürajcár .Kőnyıvıkereskedıés 1035 Bp.. Kerék u. 2.
Kardos Győr Könyvesbolt 1042 Bp., Bezi K. u. 9.
KÖNYVEBTÉA 1054 Bp., Honvéd u. 5.
Illyés Gyula Könyvesbolt 1061 Bp., Népköztársaság út 16.
Félhnjoár Kőnyvvikereskedés 1065 Bp., Nagymező u. 52.
1065 Bp., Bévay u. 14.
Múzsák Kőnywesboltja 1092 Bp., Ráday u. 3.
Pataky István Könyvesbolt 1105 Bp., Pataky 1. tér 'I-14.
1108 Bp., Orbán L. sétány 2.
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sztálini modellje alapján működő
SZOT fő tevékenysége a hatalom
kiszolgálása volt és`ily módon fele-
lős részesévé vált annak a politiká-
nak, mely a nemzeti haladás szem-
pontjából nélkülözhetetlen tudomá-
nyos kutatás leértékelődéséhez ve-
zetett. Bár másfél évvel ezelőtt, a
párt által kidolgozott irányelvek
alapján, ,a kormány által meghirde-
tett kizbontakozási program szóla-
rnaiban elismeri a tudomány nélkü-
lözhetetlen szerepét, a kormányzat
gyakorlati tevékenysége tovább szű-
kítette a tudományos kutatás cse-
lekvési lehetőségeit.

Az anyagi támogatásnak az inflá-
ció mértékét figyelmen kívül hagyó
fokozatos csökkenése, az évenkénti
újabb elvonások, a kutatói létszám
csökkentése, a kutatásban foglal-
koztatottak megalázóan alacsony jö-
vedelmi szintjének fenntartása
xind a társadalmi kibontakozás

egvalósulásának akadályai.
A felsorolt rmtriktív intézkedések

a kutatókon kívül érintik a kutatás-
ban foglalkoztatottak széles körét is.
Ma Magyarországon kb. 70 000 em-
ber dolgozik kutatási területen. Ez
a létszám a SZOT 1.7 ágazati szak-
szervezete között oszlik meg. Az
egyes ágazatok összlétszámát tekint-
ve a kutatásban foglalkoztatottak
kisebbségi csoportokat alkotnak, így
az ágazatokon belül hatékony, ki-
emelt érdekképviseletük nem való-
sulhatott meg. -

A Szakszervezetek Országos Ta-
nácsa jelenlegi struktúrája alapján
nem képes olyan polltizáló szakszer-
vezetté alakulni, amely a társadal-
mi-gazdasági fejlődés szükségleteit
felismerve. érdekvédelmi, érdekkép-
viseleti funkcióját betöltve képes
arra, hogy harcoljon a tudomány
társadalmi elismertetéséért, a tudo-
mányos kutatás hatékonyságát biz-
tosító feltételek megteremtéséért.
Úgy gondolom, hogy ezeket a funk-
ciókat a SZOT felépítésének és po-
litikai arculatának gyökeres átala-
kítása után lenne csak képes betöl-
teni.

A tudományos kutatók társadalmi
felelősségüket átérezve, ezért tartot-
ták szükségesnek, hogy a tudomány
speciális helyzetét és a társadalmi
haladás igényeit figyelembe véve
önálló szakszervezetet hozzanak lét-
re. Remélik, hogy szervezetük tevé-
kenységével maguk is előmozdíthat-
ják a magyar szakszervezeteknek a
társadalmi igényekhez igazodó -át-
alak-ítását. Ez a társadalmi felelős-
ségérzet bizonyítja, hogy a tudomá-
nyos dolgozók szakszervezetei nem
összeférhetetlen emberek gyüleke-
zetei, hanem a társadallmi haladásé-rt
tenni akarók szervezetei.

Horváth Gábor

1137 sp., Pozsonyi u. s. _ g
1134 Bp., Bulcsú u. 23/B ` '”
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A szakszervezeti
megújulás gáfjoí
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Ü A Soros Alapítvány ösztöndíúasaként 1988 végén fejeztem be ér-
~tékıku~ta«tásomat: négy esztendő metszetében és ideológiai tülkrében
- folyóirati vitáık fenytörésében - vizsgáltam a magyar szakszer-
vezetek ,,eszményrendszerét". A tanulság eléggé lehangoló. E „moz-
galom” -negyven éven át tökéletesen őrizte sztálini hagyományait, a
sztáılini modellt. Rendületlenül jelılemzője a hatalomvédelem, alig
sza-kadt el a -parancsuralmi, életvilág-kerülő, a tagságot lebecsülő,
fensőségftudatú, elidegenedett, lbürolkratikus stíılusától.

Elgondolkodtató, ha egy több mint négymi-lfliós tagságú szervezet
négy évtizeden á-t ilyen maradéktalanul képes volt megőrizni a
sztálini modell-t - -miközben reformnak keresztelt áramlatok jöt-
tek, mentek -, akkor legalább feltételezhető, 'hogy a párt, a kor-
mány, a gazdaság - a demokrácia, a piac stb. bűvöletében - gya-
korlatilag szintén „tisztán” a sztálini modell szerint működött. Gon-
dolhatunık erre, hiszen ellenlkező esetben a szakszervezet annyira
idegen test lett volna a társadalomban, hogy az kivetette volna ma-
gából. Ehelyett enyhe konzervativ jelzővel engedték vegetálását.

A KONZERVATIVIZMUS KÉNYSZERE

A szakszervezet érıtéleváltása is elkerüılhetetlen, hogy a „mozga-
lom” sztálini őskövü-let-létêből ,zújjászül~essen. Ehhez azon-ban to-
vábbi feltételeket szükséges elemezni, illetve megteremteni. Az ed-
digiek -nem elégségesek a forduılathoz.

.Ilyen problémaköteg: a szakszervezetek konzervartivizmusa. Nos,
a szakszervezet a fejılett világban is konzervatív. Ilyennek kell len-
nie, mivel -tagsáıgának zöme is ilyen. A tagok, a mu-nkaválılalók a
hierarchiába beépilltek - lett légšen az gyár, hivataal, vá-llalfkozás
-, ,,al.kal-mazottak", végrehajtók. ppen azért szakszervezeti tagok,
mert nem tudnak önálllóan, eredményesen válılalkozni, s így kilépni
a hieraroh-iálból, s autonóm személyiséggé - azaz nem szaıkszerve-
zeti taggá, munkaadóvá - avanzsálfni. Természetes tehát a konzer-
vativizmusuk, a -hierarchia-zmegörzési ambíoiójuk.

«A magyar szakszervezetek azonbân f-ura helyzetbe ker-ültek, ép-
pen a modernázációs lemıanadás okán: egyszerre kell valódi, hat-
hatós, ,,-konzervatí-v” érdekvédelmi szervezetté fejlődniıük, s ön-
ellentmondásban, a modernizáció szolgálatában kötelesség-ü~k a vál-
lalkozói, awtonóm szeınéluiségi eszmények terjesztfme. Ez a végre-
hajtott önelflentmond-ás egyébként még jól jöhet a magyar szak-
szervezeteknek: ezáltal nem válhatnak mozdízthıatatlanul rögzült
konzervativoklcá.

Ezen- új „kettős funkció” lbetöltésıéhez azonıbah tisztségviselőıilk-
nek soıkkaıl több életvilági értéloismerettel kellene rendelkezniilk.
itt a leg-nagyobb a h-ifá-ny: a .tagsági pánbeszéd alig kezdődött el, s
a felszínen változott hatalmi értékek próbálják elfedfni az életv-ilági
űrt.

ELETVILAG-MENTES FÓRUM «

Enre sajnálatosan sok példa-t hozott a szakszervezeti országos ér-
tekezlet, különösen annak első két napja. (Azóta több ágazati ta-
nácskozás erósítette meg, hogy nen véletlen jelenségről van szó.)
Igen nagy a szalkszenvezetdr többségének a fordwlımól mért távol-
sága" . .

A ,,mi~ntát” az orszá-gos értekezlet -példájávaıl szemléltetem. A ta-
námkozás ˇ sokban a sztálini modell hagyományainak megfelelően
kezdődöıtt,. zajlott. Többen előre elıkäzistett hozzászólásokat-hoztak
maguıkkaıl, -pontos forgatókönyv, drama-turgia szerint követték egy-
mást a beszédek. Az értekezlet megnyitását követően történt ugyan
egy :kis zavar -- „minden hozzáıszólót ~ha'll-gassanak meg” - java-
solta egy lküıldöitt, s ennek megszavazása »járt néháany baklövéssel- -,
de a beavatott rendezők ennek még örültek is: porszem került a
gépezetbe, így még demokzraıtifkusaıbbnak tűnik az egész ,,a'kció".

.A hozzászólások zömét halll-va lehetett érteni, hogy miért jött jól
egy kis ,,demolkmtikus zavar". A hozzászólók többsége ugyanis -nem
tagsága véleményét tolzmácsolta, még csak a sajátját sem. he-
lyüftt központi vezetőségeık, .ti-tkıárságolk, elnöıkségek hagyták jóvá a
beszédeket, s igy a hatalmi kontroll, hatalmi oktrojáció továbbra
is érvényesült. ~('Em-lékszem a legutóbbi -kongresszus időszakára. Tu-
dósitóként -vettem részt az egyik ágazat tanácskozásán. A sajtószo-
bában folyamatosan vehettük kézhez a felszóla-lásokat-, délután
kettőkor már tudtuk, hogy mi lesz ötkor. Később rájöttünk, hogy
a leirt szöveget sem kell összevetni az elhaıngzottaıl: minden kılap-
polıt, minden egytforma. Mint egy előre eltervezett, megrendezett
szi-nielőadásoın. Sajná-ltam viszonrt az amatőr szereplőket. . .)

1988 -utolsó hónapjában znem`k~ü1lön»ben varrónő, más fizikai mun-
kás olvasott fel olyan hozzászólást, amely - a szóhasználatból, a
fordu-latokfból 'következtet-hetően - nem volt a saját fogalmazványa.
Az életvilág ilyen szűrőrendszerrel alig juthat fórumhoz, így kizá-
rólag a hıaıtnılrmi értékek kerülhetnek ki győztesen a csatából. Az
országos szalloszervezeti tanácskozás első hapjáh úgy tűnt, hogy nem
a :tagság lelkébe látunk, csak néhány vezető ,,sokszorq,sitott” kopo-
nyájába.

De a hwtaılmi éntékrenden belül -nagy volt a szőródás. Kifeje-
zetten sztálinista, 'ókonzervaıtív hangok is fmegszólalha-ttaık. Egyik-ü`k
a demokrata szót sem kífvıánta a szakszervezet nevébe, mások -
apologetikus módon - egy totális válságba jutott országban az
eredmények fontosságára -hívtálk fel a figyelmet. A fizikai munka,
fizikai munkás .centrifkfuss-ág nemkülönıben jellemző, mifközben szer-
te a fejlett világban ennek aránya a visszaszoruló, s a szellemi há-
nyadé a jövő. Az éntelmiségellenesség sem múlt el, a .bányászok
például nem -hajlandók felváılılalni értelmiségieiık védelmét. (Az
effajta ellenıtrnonıdásokból érdekes füzér olvasható a Jelző 1-es szá-
máıban.)

A példákat hossza-n sorolhatnám - -tisztelet a kivételeknek! -,
a-melyek azt bizonyítják, -hogy a szakszervezetek megújítási tanács-
kozása mind fonmáj-áıban, ımódszerében, mind tartalmában bennma-
rad-t a -(lazuló) szt`áliıni modellben. Hiába ker-ü.`l a traınszparensre a
,,demokrácia, szövetség, konszenzus" »új és vallőbafn haladó eszmé-
nye, -ha e díszek alatt nem tört -be a tanácskozásra az életvilág, a
tagság manipulálatlan igénye.

HATALMI IDÕNYERÉS

A -szaıkszervezet, a politikai .intézményrendszer többi szereplõjé-
hez - a párthoz, a kormányhoz, az országgyűl-ésfhez - hasonlóan
kik-erillte a demokratikus fordulatot. Időt nyert a hatalmi beren-
dezkedésnek, az új uralmi magnak. Azt az időt znyerte meg, amely-
lyel a 'leg-többet veszíthetj~ü'k: látszatváltoztmtásokkal tovább kon-
zerváúunık egy súlyosan defici-tes modellt, miközben még -inkáıbb el-
száguld tőlünk a világ, leírnak bennünket a fejlett országok. Az el-
adósodással már felélftülk a fiatal generációk jövőjét, a mostani
,,időnyeréssel” még »távolabibra toljufk alig létező jövõjüiket.

A valóságos tagsági igény-ek, az életv-ilág béengedése nélkül pa-
radox helyzet állhat elő: egy alulról építkezõ, nem centrális-ta, nem
parancsuralıni, hanem demokrata, szolidaritásra épitõ, konszenzusra
törekvő 'címkéjű sznikszervez-et miközben önmaga ell-entetztjébe for-
duä vaıiosagosan, tartalmában, minőségében nem vagy csak kevéssé
.va Ozı _



 SZÓŠZÓLÓ Í 1989 február
I A Regionális Kutatások Központja
(HKK) az MTA egyetlen vidéki központú
társadalomtudományi kutatóhelye. Jelen-
legi formájában 1984-től müködik, viszont
jogelõdje, a Dunántúli Tudományos Inté-
Zet 1943-ban alakult, amely 1955-ben ke-
rült át az MTA-hoz. Jelentős átszervezés-
re és profilgazdagitásra 1973-74-ben ke-
rült sor, melynek nyomán az intézet a te-
rület-, és településfejlesztési kutatáãûk
akadémiai bázisintézete lett. Kutatói gár-
oaısı, belsõ szervezeti rendje: muıuaısz-
ciplináris alapon alakította ki: földrajza-
sok, történészek, közgazdászok, jogászok,
szociológusok alkotják ma a szellemi stá-
b0%. A körülbelül 110 fõs központnak 8
fele a kutató. A cég hat telephelyen mû-
ködik: központja Pécsett a Dunántúli
Tudományos Intézet (DTI), mintegy 50
munkatárssal, osztályai működnek Békés-
csabán, Budapesten, Kecskeméten, Mis-
kolcon és Győrben.

A költségvetése mintegy 26 millió Ft,
amelyből kb. 11 millió Ft az állami tá-
mogatás, a többi szerzõdéses munkákból,
illetőleg a számtalan ATA-, AKA-, Ts- és
OTKA-pályázatokból származó saját be-
vétel (!). Jelenleg 53 téma kutatása fo-
lyik. A központ önálló folyóiratot ad ki
- Tér és társadalom címen -, több ma-
gyar és idegen nyelvü periódikája van.

Az RKK szakszervezeti titkára 1986 óta
lírubi László tudományos munkatárs,
közgazdász. 1974 óta dolgozik a DTI-ben.
Fõ kutatási területe a regionális fejlődés
egyenlõtlenségének vizsgálata, amely ál-
tala vezetett OTKA-pályázati téma 1991-ig.
Rendszeresen részt vesz és előad nemzet-
közi konferenciákon, angol nyelvü kuta-
tási füzetsorozatot szerkeszt

- Ellentétben néhány fővárosi
akadémiai társadalomtudományi
intézet szinte filléres gondjaival,
Önök az elmúlt években is di-
namikus fejlődésről számolhat-
nak be!

- Már a 70-es évek végétől az
intézményben születő kutatási ered-
mények iránt a tudományos keres-
let mellett megél-énkült a társadal-
mi-gazdasági kereslet is, ami nyil-
vánvalóan közrejátszott. Hogy ho-
gyan sikerült a visszafejlesztések és
forráshiányok időszakában a kutatói
létszámot növelni, és kiépíteni, lét-
rehozni a mai intézetet, erre azt
mondhatom, hogy a forrásokat el-
sődlegesen külső szervezetek jelen-
tették. A győri, a kecskeméti és a
miskolci osztály, sőt tulajdonképpen
a békéscsabai osztály is a helyi me-
gyei tanácsokkal való együttműkö-
dés során finanszírozódik. Ennek
fejében kutatási és egyéb szakértői
jellegű tevékenységet folytatnak és
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évi meghatározott összegű támoga-
tásban részesülnek. Igy például a
győri és a miskolci osztályokon aka-
démiai státusban csak az osztályve-
zető van. A többiek tulajdon-
képpen a helyi tanács, illetőleg a
különböző témákra kapott finanszí-
rozásokból dolgozik . ..

- Tehát mint munkavállaló is
H a tanács alkalmazottja?
- Nem, mint munkavállaló a cé-

günk alkalmazottja, de a helyi ta-
nács keretszerzödesek alapján éven-
te bizonyos kutatási feladatokkal
bízza meg a csoportot. A 100 mun-
katársból csak 64-en vannak az
akadémiai költségvetésből fedezett
státuson, a többiek szerződéses
munkákon dolgoznak. Ez azt jelen-
ti, hogy különbőző kutatási felada-
tok vannak, azt finanszírozza a cég,
és ebből a bérköltségből kapja a fi-
zetését.

- A kedvező feltételek: akkor a
l megyék segitségének köszönhe-

tök?
- Igen. Az érintett megyék segít-

ségének is köszönhető. Hozzá kell
tennem, hogy a maga lehetőségén
belül, sőt gyakran a lehetőségeink
határán túl az Akadémia segítsége
is nagyon lényeges volt.

- Az előzőekben elmondottak-
ból úgy tűnik, hogy az RKK
munkatársai kedvezőbb anyagi
és bérhelyzetben is vannak. Fel-

i merül a kérdés, mennyire jár-
tak ugyanabban a cipőben, mint
ami elindította a tudományos
dolgozók körében az új szak-
szervezeti formák keresését?

- Nincs kedvezőbb bérhelyzet.
Nemrégiben próbáltunk egy össze-
hasonlítást végezni. Még csaltfa ke-
reseti lehetőségek - tehát nemcsak
a bér - sem jobbak, nem maga-
sabbak a jutalmak, a prémiumok
stb. Amiben talán jobb helyzetben
vannak a mi kutatóink, hogy ná-
lunk gyakorlatilag nincs lakásprob-
léma. Ez ma óriási dolog. Bér- és
jövedelemszint tekintetében kb. az
akadémiai átlagon vagyunk, a tár-
sadalomtudományi átlagnál valami-

A titkárok tanácsa előtt

Birüuyeink, sıüvelsiui kapcsolataink  
Ü Disputára invitáltattak 1989. ja-
nuár 13-án a Tudományos Dolgozók
Szakszervezetének alapszervezeti tit-
-kárai. A pénteki késő estébe nyúló
tanácskozás legkitartóbb részvevői
egyszer csak azon kapták magukat,
-hogy határozatképtelenné lettek.
Emiatt csak két témakör megvita-
tását abszolválhatták, a többi napi-
rendet pedig későbbre halasztották.

A titkárok tanácsa először a szak-
szervezeti bérbizottság eddigi mun-
kájáról szóló jelentést vitatta meg.
Kuti László előterjesztését a hozzá-
szólások tömkelege követte. Patkós
László, Vidóczy Tamás, Spira
György, Bálint László, Makai Mi-
hály, Tóth Attila, Ács Kató, Baka
András, Bata Lajos, Németh Gábor,
Akszentievícs György, Kalinka Gá-
bor, Horváth -Gábor, Kovács László,
Wacha Imre, Szerdahelyi György
megnyilatkozásai után kristályoso-
dott ki a ,,TUDOSZ bérkoncepciója".
E szerint: a dolgozók jelentős élet-
színvonal-csökkenése ellenében a
kormánynak valódi és komoly ga-
ranciát kell vállalnia, hogy az így
elvont összegek hosszú távon a la-
kosság javára és ne a ráfizetéses
vállalatok fenntartására szolgálja-
nak.

Szakszervezetünk követeli, hogy
az éves béremeléskor ne csak az
emelés elvi lehetőségét adják meg
az intézetek számára, hanem bizto-
sitsák a költségvetésből az emelés
,forrásait is az érintettek teljes kö-
rére, függetlenül attól, hogy milyen
munkaviszonyban vagy forrás terhé-
re (kinevezett, szerződéses stb.) van-_
nak foglalkoztatva.

-A TUDOSZ szerint érvényes kor-
mányhatározat van a műszaki értel-
miség bér-ének az országos átlagtól
nagyobb mértékű emelésére. Ezért
kéri-k, hogy a kormány már az év
elején garantálja. ennek ez évi mér-
tékét és pénzalapját. Mivel a mü-
szaki értelmiség, a pedagógusok, a
közművelődésben dolgozók egyaránt
kiemelt béremelési kategóriába ke-
rültek, javasoljuk, hogy a tudomány
egységes megítélése érdekében a
még mindig kimaradt, -más kutató-
íntézetí értelmiségi csoportok, első-
sorban a kis létszámú humán tudo-
mányágak képviselői szintén része-
süljenek hasonló kiemelt béremelés-
ben. -

Más szakszervezetekhez hasonlóan
és velük összefogva, -követeli a TU-
DOSZ is a mielőbbi általános bérre-
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formot! Általános vélemény, hogy a
szakszervezeti tagdíj-hoz hasonlóan a
nyugdíjjárulék is legyen adóalap-
csökkentő.

A bérbizottság javaslatát a titká-
rok tanácsa elfogadta: a TUDOSZ
mielőbb dolgozza ki saját tudo-
mánypolitikai _ stratégiáját! Minden
lehetséges eszközzel hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a fogyasztás bér-
vagy bérarány-csökkentéssel törté-
nő visszafogása már nem járható
Európában. A fogyasztást ösztönöz-
ni, növelni kell, mert csak ez ve-
zethet a kívánatos gazdasági növe-
kedéshez.

A testület fel-kérte a bérbizottsá-
got, hogy folyamatosan kisérje figye-
lemmel a bérek alakulását, és en-
nek alapján dolgozza kí javaslatait
a következő évi minimalbérekkel
kapcsolatban és ezeket juttassa el az
alapszervezetek-hez.

A -bérbizottság jelentésében foglal-
kozott a nyugdíjasok problémájával
ıs:
- az alapszervezetek kísérjék fi-

gyelemmel nyugdijasaik helyzetét;
- a TUDOSZ is -követeli, hogy

Magyarországon ne legyen létmini-
mum alatti nyugdíj;
- bizonyos minimál nyugdíj - a

létminimumon - állampolgári jo-
gon járjon;
- a nyugdíjtörvény mindenkire

egyformán voıriaıtíkozzon. .(ıA Lkzirvételes
nyugdíjak kifizetését azért is igaz-
ságtalannak tartják, mert vélemé-
nyek szerint - leginkább azok ré-
szesülnek belőle, akik az országot a
jelenlegi hullámvölgybe juttatták.)

A bérproblémák után a TUDOSZ
jövőbeni szövetségi kapcsolatainak
alapelvei ker.ültek terítékre. E té-
makörhöz szintén sokan szóltak hoz-
zá, közöttük többen olyanok, akik
három-négy alkalommal is bekap-
csolódtak a vitába. A megnyilatko-
zók népes hada Szabó Endre, Spira
György, Kuti László, Tóth Attila,
Fokas R. Dimítrios, Kalinka Gábor,
Vanicsek Zoltánné - jelezte a szö-
vetséggé alakulás kérdés-köre iránti
kitüntetett figyelmet.

Napjainkban az átalakuló szak-
szervezeti mozgalom egyik legjelleg-
zetesebb vonása -kell legyen, hogy az
egyenjogú szakszervezetek saját so-
raikból szakszervezeti szövetségeket
hoznak létre. Nem mindegy tehát a
TUDOSZ-nak sem, hogy az ilyen tí-
pusú új működési formácíók-ban mi-
ként vesz részt.

vel egy icipicit jobban. Meg kell
még említenem a viszonylag jó
munkakörülményeket is. Sajnos
bennünket -is érzékenyen érint min-
dënfajta költségvetési elvonás. S
még valami: miután mi döntően
nem az állami támogatásokra apel-
láltunk vagy támaszkodtunk, hanem
külső erőforrásokra, nem voltak
olyan élesen felvetődött gondjaink,
mint a finanszírozásban egy lábon
álló intézeteknek.

- Visszatérve az előző kérdés-
re: akkor mégsem jártak egy
cipőben?'

- Ezt nem mondanám, mert a
tudományos kutatóíntézetí dolgozók
bizottságában érzékeltük, hogy ve-
szélyesen megnövekedett a közal-
kalmazottak és benne a tudományos
kutatóknak a szakszervezeti mozgal-
mon belüli helyzetromlása.
| - Egymással szemben?

Nekünk az érdekvédelmi tevé-
kenys-égben egyik hadszíntér két-
ségtelenül, a többi rétegekkel való
csata is. Tehát ennek az egyik ve-
tülete az, ami értelmiségellenesség-
ként vagy kutatóellenességként
megjelent a szakszervezeti mozga-
lom keretében is. Éppen ezért a kez-
detektől támogattuk a közalkalma-
zottakon belüli új szervezeti formá-
ciók keresését.

- Az RKK végiil is a TUDOSZ
alapszervezete lett. Hogyan tá-
jékozódtak arról, hogy a tagság
melyik szervezettel szimpatizál?

-_ Amikor a közalkalmazottakon
belül körvonalazódtak az alternatí-
vák, akkor ezt tagsági vitára bocsá-
tottuk, sőt még meg is toldottuk egy
alternatívával, azzal, hogy minden
maradj-on a régiben. Bár magunk
sem híttük, hogy ez egyáltalán al-
ternatíva lehet. Tehát volt a tago-
zati formáció, az önálló szakszerve-
zeti formáció és a TDDSZ, mint kí-
vülálló formáció. A tagság kb. két-
ha-rmada az önálló szakszervezet
(TUDOSZ) mellett voksolt, többen
voltak, akik nem foglaltak állást és
volt egy kb. 15% körüli hányad, aki
a TDDSZ-re szavazott.

A TUDOSZ eddigi működése so-
rán számos -kapcsolatot keresett és
talált a hasonló profilú szakszerve-
zetekkel. Például a Felsőoktatási
Dolgozók Szakszervezetével egyre
szorosabb munkakapcsolatra lépett.
Együttműködési épített ki a Vasas,
a vegyész és a MEDOSZ tervező-,
fejlesztő-, kutatóíntézetí szakszerve-
zetek csoportjaival. Jó a viszonyunk
a Tudományos Dolgozók Demokra-
tikus Szakszervezetével - állapítot-
ta meg a napirend-et előterjesztő Ba-
ka András. Referátumában emlé-
-keztetett arra: a TUDOSZ már a
megalakulásakor, az alapokmányá-
ban elkötelezte magát amellett, hogy
elősegíti a majdani közalkalmazot-
tak szakszervezeti szövetségének
megalakulását. Kifejtette, hogy a
TUDOSZ egy olyan szilárd talajon
álló szövetségbe szeretne belépni,
amelyet az egyenjog-úság és a köl-
csönös tolerancia alapértékei vezé-
relnek. Különösen a kis taglétszámú
szakszervezeteknek létfontosságú,
hogy a szolidaritásban rejlő e1`ő le-
hetőségével. megsokszorozzák saját
politikai súlyukat. Hangsúlyozta
ugyanakkor azt is, hogy az új mű-
ködési formák nem sérthetik a szö-
vetséghez csatlakozók önállóságát.

A közalkalmazottak szakszerveze-
ti .szövetséggé válásának előzetes el-
képzelései közül - bár e szövetség
alapelveivel egyetért - néhány rész-
letkérdést a TUDOSZ fenntartással
fogad. Vitatj-a például a szövetség
tisztségviselőinek választási rnetódu-
sát, s nem tartja elfogadhatónak a
vagyonmegosztás szabá_lyait sem, a
kizárás vagy a -kilépés esetében. A
konkrét formált kialakítása az elkö-
vetkező időszak tárgyalásainak függ-
vénye lesz majd.

A szövetségbe tömör-ülő szakszer-
vezetek ettől a működési formátčl
joggal várnák el, hogy különféle
szolgáltatásokat biztosítson: munka-
jogi segítségnyújtást, különféle elő-
terjesztések szakmai előkészítését,
technikai-gazdasági szolgáltatásokat
stb. `

A tit-károk tanácsa úgy foglalt ál-
lást, hogy támogatja a konszenzus
elvén felépülő, a tagszervezetek
egyetértésével és beleegyezésével
működő hatékony szolidaritási nyúj-
tó szakszervezeti szövetségi forma
életrehívását, olyan formáét, amely
egyben nem zárja ki a szövetségen
kívüli szakszervezetekkel való
együttműködést sem. D. L.

_. - Hogyan kommentálná a vá-
' lasztás végeredményét?
- Hogy a dolgozóink nagy több-

sége a TUDOSZ-ra voksolt, annak
oka az volt, hogy az emberek úgy
látták. az a fő kérdés, hogy ne csak
a kormányzati szerveknél és az aka-
démiánál erősítsük munkavállalói
pozí-ciónkat, hanem a szakszervezeti
mozgalmon belül is. Minden szerve-
zeti formáció legitimációját vagy
jogosságát csak az eredményessége
dönti .el. A tagot nem az érdekli,
hogy független vagyok, vagy milyen
szervezeti formációban múködök,
hanem...

- hogy mit tudok fölmutatni?
- Pontosan. Úgy láttuk, hogy

olyan szervezeti formációt kell ki-
alakítani, amely lehetővé teszi, hogy
a szakszervezeti mozgalmon belül
megmaradjon a tömegsúly, ami
alapján el tudjuk érni, hogy érde-
keink egy egyeztetett szakszervezeti
értékrendszerbe illeszkedjenek, és
ott megjelenjenek. Másrészről pedig
alkalmassá kell tenni a szervezetet
arra, hogy a saját kapcsolatrendsze-
rében a közvetlen tárgyalás és a
közvetlen ráhatás lehetőségével ren-
delkezzen.

- Előfordult, hogy a megalaku-
ló TUDOSZ- és TDDSZ-szak-
szervezetek szembekeriiltek a
korábbi szakszervezeti bizottsá-
gokkal. Önöknél ez nem volt
jellemző?

Ez nálunk nem fordult elő.
Már kezdetben látszott, hogy a két
szervezet között koncepcióban, tehát
alapvető c-élokban és eszkőzökben
lényeges különbség nincsen. Még ma
is feszegetik a sajtóban, hogy való-
jában mi is az alapvető különbség
a TDDSZ és a TUDOSZ között.
Megítélésem szerint a, különbségek
a lehetõségek felfogásából következ-
nek. Kezdetben a TDDSZ koncep-
cíójának mint gondolkodásmódnak

Szú-ár-mint

nagy volt a népszerűsége. Mégpedig
azért, mert olyan szakszervezeti
munkavállalói érdekvédelmi progra-
mot hirdetett meg, amelyik bosz-
szabb távon ténylegesen a haladás
irányát jelentette. Amikor a TU-
DOSZ mint önálló szakszervezet
alakulóban volt, közös nyomvona-
Ion haladt a TDDSZ-szel. Egyébként
ebben a .megosztottságban ma is in-
kább a hasonlóságot értékelem,
mint a különfbözőséget. Lényegében
érdekvédelmi kérdésekben nincse-
nek alapvető nézeteltérések. A
TDDSZ-nek volt egyˇolyan szárnya,
csoportja, amely a szakszervezetben
egy olyan szerveződési lehetőséget
látott, amely helyettesített egy má-
sik formációt. amire akkor nem volt
lehetőség. A szakszervezet volt az
egyetlen jogi formátum, amely lét-
rejöhetett mindenfajta engedély
nélkül. Tehát mint szervezeti for-
máció a hiányzó lehetőséget pótolta.
A TDDSZ-be kezdetben bekerültek
olyanok is, akik nem kifejezetten
szakszervezeti célokat hangoztattak.
Nehéz egyébként elválasztani, hogy
egy szakszervezeti mozgalomnak
csak hagyományos értelemben vett
szakszervezeti vagy politikai jellegű
elemei .is vannak.

- Az intézetnek a TUDOSZ
létrejötte előtt is Ön volt az
szb-titkára.

- Tulajdonképpen nem vált-ozott
a TUDOSZ megalakulásával az
RKK szakszervezeti alapszervezeté-
nek szervezeti rendje. Elsősorban a
budapesti osztályon dolgozó munka-
társaink között jellemző, hogy a
TDDSZ szervezetével azonosulnak
inkább, bár egyelőre nem jelezték
kilépési szándékukat a TUDOSZ-
ból. s

Még valamit hozzá kell tennem
ehhez. Miután magam is vidéki va-
gyok, senki ne vegye tőlem rossz né-
ven. Vidéken az újabb politikai
gondolkodások, szervezeti formációk
mindig egy kicsit késleltetve jelen-
nek meg. Es ha késleltetett, akkor
már megfontoltabb, átgondoltafbb -az
egész. Sokkal inkább hatnak rá a
saját viszonyaiból, az érzelmektől
mentes értékelés során kialakuló
minősítések, mintha az ember első
hevületében dönt.

SOMOSI SAROLTA
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J Egy küldött `I. .

Ü Valaki nemrégiben azt mondta egy gyűlésen a hosszúra nyúló vita
ellen morgolódók-nak, hogy sorsfordulók idején mindig is sokat kellett
találkozniuk azoknak, akik vala-mi újat akartak létrehozni. De vajon
érzi-k-e az emberek, hogy sorsfordulót élnek át?

Az aktívabbak biztosan, vagy legalá-bbis reménykednek valamiben,
mert különben mivel lenne magyarázható, hogy január 14-én reggel
kilenctől délután négyíg, szabadszombatjukat feláldozva, s a gyönyö-
rüen hívogató szabadsághegyi napnak ellenállva, kétszázan - küldöt-
tek és meghívottak - vállalták, `-hogy a TUDOSZ KFKI működési és
szervezeti szabályzatát megvitassák.

-No, azért nem ilyen szép a menyasszony. A szünetben jó néhányan
házamentek, s I-nemcsak azért, mert a gyerek, az ebéd vagy más efféle
fontos dolog varta volna őket, hanem mert belefáradta-k a szóáradatba.

Mi is érdekli az embert? - H`át például az, hogy mi lesz az intézet-
tel, .a munkahelyével, mennyit osztanak és hogyan; mi lesz_az üdülés
és mennyiért stb. Arról azonban már nehezebb érveket mondani és fő-
ként hallgatni, hogy kit és hogyan válasszunk meg, ki kit képvisel és
hol . ..

De a többség maradt, és rendii-letleniil és körülményesen megrágta
mindazt a fon-tos kérdést, amit ilyenkor meg kell. _

A KFKI-nak tizenegy alapszervezete van, a titkárok teljes jogú tag-
jai a TUDOSZ-titkárok tanácsának, így az alapszervezetek közvetlen
képviselete -biztosított az országos fórumon. Csakhogy a KFKI kétezer
fos kutatóközpont is egyben, a főígazgatótól az már _mégsem várható
el, hogy mind a tizenegy titkárral személyesen tartsa a kapcsolatot; va-
lamint az alapszervezeteknek egymással is kell kommunikálniuk, egyez-
kedniük. Erre szolgálhat a KFKI-s titkári tanács, csakhogy a területek
aránytalansága miatt előfordul, hogy az egyik titkár -hatvan főt, a má-
sik négyszázat képvisel. Ez szélsőséges esetben problémákat okozhat.
,Ezért tehát létre -kell hozni egy létszámarányos testületet is, a K-FKI-s
kuldöttek tanácsát (KT). Mindebből viszont következik, hogy kell egy
elnok, aki a főigazgató partnere, valami-nt egy-két fős apparátus is.

Az elmúlt negyven év tapasztalatai azonban jogos óvatosságra és ké-
telkedésre szoktatták az embereket, nem csoda, ha a fönti szervek és
tisztség-ek létrehozatalakor a demokrácia sériiléseitől tartanak. Termé-
szetes tehát, hogy a vita a --küldöttgyűlésen akörül forgott, hogyan kell
elnököt választani, milyen jogai legyenek, hogyan hívható vissza, me-
lyik a KFKI legfelső szakszervezeti szerve stb.
_ De mire eljött a páros debreceni kolbász és a második -feketekávé
ideje, a küldöttértekezlet átesett a leg-fontosabb döntéseken. Megköny-
nyebbülve eszegettünk: az elnököt majd a KT választja; a KT-ba a tit-
károk a létszámarány fölött, de szavazati joggal kerülnek; a KT lesz a
legfelsőbb szerv, és így tovább... Egy-két vitás kérdésen kívül mindenki
elfogadhatónak tartja az írásos anyagot. Jó munkát végeztünk! - Az ebéd
körüli pihenőben gondolkodva viszont meglepődvejöttünk rá, hogy majd'
egy éve zajló reformfolyamat végeredményeként a régihez nagyon ha-
sonló szezvezetet alkottunk. Úgy látszik, el'-re voltunk képesek, nem volt
más példank, vagy egyszerűen erre van szükségünk...

Nyitfottunk egyálta`lán?. 1- Vég-ül is, igen. Az elnök -nem egy felső
apparátus fizetett munkatársa, a titkárok tanácsa is közvetlenebb kép-
viselet az szb-nél, nem beszélve az országos szervezethez való kapcso-
lodásun-król. A program - amit később készítünk el - még sok új ele-
met tartalmazhat,. megvan rá a lehetőség. Végül is, miért romboltunk
volna le mindent? Hiszen a K-FK-I-ban az előző szakszervezet is jobb
volt az átlagosnál, sok mi-ndent megőrizhetünk belőle. Ugyanakkor nem
ártott a _frissítés, a megmerevedett keretek szétfeszítése sem. A tagság
ugyan kissé közömbös -maradt, az aktí-vabbak meg kifáradtak az elő-
készítő munka huzavonájában, értetlenségében. Inkább óvatos lépések, a

` kivárás a jellemző. Közben bíznak abban, hogy az elfogadott új szabá-
lyok megfelelnek akkor is, ha bárhogy is változnak majd a feltételek.

Miről esett még szó délután? Természetesen a nyilvánosságról, a helyi
és a szakszervezeti újság fórumiként használásáról. Szólta-k arról is, hogy
a KFK-I-ban nagy létszámmal működő TDDSZ-nek és a TUDOSZ-nak
közösek az érdekei, sõt várhatóan talán egy éven belül elképzelhető a
két szervezet egyesüle-se.

Beke Margit
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Egy régi-új fogalom

Šzociólisg partnerség
Ü A szociális partnerség fogalmi
körének -pontos megzhúzása még vi-
szonylag jelentékeny tudományos
szakapparátus birtokában se'm túl-
ságosan egyszerű feladat, hiszen az
elmúlt évtizedek nyugati szakirodal-
má-ban ez az eredetileg német ki-
fejeza az osztályviszonyok megje-
lölésének ,,varázsszavá"-vá nőtte »ki
magát. Ez persze távolról sem azt
jelenti, hogy a mi viszonyaink kö-
zött a ,,partnerség" vagy a még
jobban -hangzó „társadalmi partner-
ség" ne lenne haszná1i'ıa~tó terminus
tech-nicus, azonban mielőtt széles
körben „használat-ba vennénk", ér-
demes lenne röviden áttekinteni a
kifejezés eredeti jelentéstartamának
néhány elméleti és gyakorlati ele-
mét.

A szociális partnerség fogalma -
amint azt az imént is említettem -
eredeti formájában szorosan kötődik
a német' nyelvterület (Ausztria és
főként az NSZK) hatalomfilozófiá-
jának konszenzuskeresõ és konszen-
zusteremtő politikai orientációjázhoz.
Ennek nyomán a Partnerschaft ma
már nem csupán egy viszonylag kor-
látozott hatókörű államszervezési-
államépitési alapelv, hanem integ-
ráns része a szóban forgó országok
politikai-jogi kultúrájának, sőt bi-
zonyos fokig az egész társadalmi
közgondolkodást is meghatározza.

Ez a jogi-politi-kai kategória mai
értelmezése szerint egyre inkább al-
kotmányos alapelvévé kezd válni az
érintett országoknak, ami tekintettel
a térség államalakulatıai korporális
vonásainak, szüntelen erősödésére és
az ehhez szükséges politikai intéz-
ményrendszer egyre karakterisztiku-
sabb kiépülésére, egyáltalában nem
tűnik véletlennek. Megítélésem sze-
rint egyetlenegy korporális jellegű
modern hatalmi rendszer sem mű-
ködıhet életképesen anélk-ül, hogy a
,,szociális partnerség"-et, mint a
társadalmi kapcsolatok leg-főbb ren-
dezőelvét ne próbálná törvényi szin-
ten is megjeleníteni. Ehıhez termé-
szetesen az szükséges, hogy a tár-
sadalom demokratizálódása ne csak
a politika, ha-nem a munka világá-
ban is me 'nduljon, s - termé-
szetesen f-iëylelembe véve az adott-
hatalmi struktúra osz-tálymeg~hatá-
rozottságát - ez a demokratizálódás
hatást gyakoroljon .az egész - politi-
kai döntéshozatali rendszerre.

Ez a folyamat jól nyomon követ-
hető a inyugatnıémet Mitbestim.-mung,
azaz az „együttdön-tés” szisztemati-
kájának fejlődésében, hiszen az em-
litett korporális hatalmi berendez-
kedés fokozatos megerősödése törté-
nelmi keretbe foglalta az alkalma-
zotti beleszólási jog fejlődését is.
Így míg az 1952. évi V. 21-i tör-

vényen alapuló „paritásos együtt-
döntés” viszonylag széles körű bele-
szólási jogokat biztosított jóformán
valamennyi közép- és nagyüzem
dolgozóinak, addig az 1976. évi V.
4-i törvényben foglalt „paritásos
együttdöntési rendszer” a jogok lát-
szólagos kiterjesztése mellett komoly
korlátozást jelentett e jogszabály a
,,lemaradó" iparágak (értsd vas- és
acélipart, valamint a bányászatot)
foglalkoztatottjai számára.

A „szociális partnerség” norma-
tív megjelenítése, demokratikus vo-
násainak törvényi szintű legrögzíté-
se csak akkor vezethet el tényleges
partnerséghez, ha a korporális hata-
lomgyakorlási szisztéma „alkati”
centralizmusát - helyesebben cent-
ralisztikus jegyeit - megkíséreljük
újból és újból fellazítani, képvisele-
ti vagy közvetlen demokratikus
kontroll alá venni.

Mindazonáltal a partnerség véle-
ményem szerint szocialista viszonyok
között is „jól használlıató" fogalom,
hiszen az állam- és a társadalmi ér-
dekképviseleti szervezetek közötti,
jogilag rendezett kapcsolat partne-
ri vonásainak felerősítése nagymér-
tékben hozzájárulhat egy demokra-
tikus, elveken nyugvó alulról-felfelé
szerveződő, korporális jellegű jogál-
lam megsziiletéséhez. Most már csak
az a kérdés, hogy melyek azok a
politikai-társadalmi feltételek, ame-
lyek lehetővé tehetik valódi partner-
kapcsolatok kialakítását, egyrészt a
szakszervezetek, másrészt az állam
és a párt között.

Egy Pirityi Ottó vezetésével tevé-
kenykedő kutatói team nemrég be-
hatóan ,foglalkozott a szocialista
társadalmi partnerség szakszerveze-
ti as-pektusaiv-al. A partnerség ter-
mészetéről egy sokdimenziós foga-
lom körvonalazódott ki, amelynek
számtalan jogi, politikai, közgazda-
sági és szervezetszooiológiai vonat-
kozása van, amelyek primér megkö-
zelítésben nemcsak a szóban forgó
alrendszerek, hanem a ,,sima” szer-
vezetek »közötti viszonyulásokat is
áthatják. Vagyis a partnerség bár-
mennyire nehezen is formalizálható
társadalmi-politikai jelenség, végső-
soron ugyanolyan „techni-kai” lépé-
sek összességeként is felfogható,
mint a szervezetközi folyamatok
bármelyiıke. Ennek megfelelően ne
ret-ten-j-ünk meg a „partnerség” szé-
les körben való Ihasználatától, az eb-
be a fogalmi körbe tartozó érdek-
egyeztetési módszerek alkalmazásá-
tól, hiszen ez minden direkt politi-
kai napi orientációtól függetlenül is
megtöltıhető eleven, „tömegközeli”
érdekvédelmi-érdekképviseleti tar-
talommal.

Tóth Antal

alapszervezefeínk  
- - ` ı 1 V

Uavszõuax z Tunosz :sim-
rához csatlakozó új szakszer-
vezeti alapszervezeteinket!

Ü 1988. december 14-én megalakult
az MTA Geodéziai és Geofizikai Ku-
tató Intézet TUDOSZ-alapszervezete.
A kb. 100 fős soproni székhelyű in-
tézet dolgozói korábban a Pedagó-
gusok Szakszervezetéhez tartoztak,
s most részben a TUDOSZ, részben
a TDDSZ tagjai lettek.

Az intézet geofizikai főosztályán
a regretonfére és az iononfére kuta-
tásával. valamint felszín alatti geo-
lógiai szerkezetek elektromágneses
vimgálatával foglalkoznak. A geo-
déziai főosztály tudományos témái a
matematikai és fizikai geodézia té-
makörébe tartoznak. Jelentős az in-
tézet geodéziai és geofizikai műszer-
fejlesztési tevékenysége. A soproni
intézet része a budapesti székhelyű
aeizmológiai osztály is.

\

A TUDOSZ-alapszervezet titkára
a 34 éves SZARKA LÁSZLÓ geofi-
zikus-mérnök, a földtudomány kan-
didátusa, az intézet tudományos fő-
munkatársa, aki 1985-88 között tit-
kára volt a Pedagógusok Szakszer-
vezetéhez tartozó alapszervezetnek
is.

*
Ü 1988. december 8-án a Magyar
Filmintézet szakszervezeti taggyűlése
úgy határozott, hogy a Művészeti
Szakszervezetek Szövetségének kö-
telékét elhagyva, kollektíven -
nyolcvanöt ember -» .belépnek a
TUDOSZ-ba. Ezzel egyidejűleg a
tagság az intézetben megtalálható
különféle szakmáknak megfelelően
egy 6-tagú szakszervezeti tanácsot
választott. A tanácstagok egyben te-
rületük bizalmijai, s a tanács egyen-
rangú tagjai is. Az ügyvivő titkár
DEBRECZY MÁRTA.

A Magyar Filmintézet a Magyar
Filmtudományi Intézet és Filmar-
chívum jogutodja, és Balázs Béla
intezetalapıtási koncepciójának örö-
köse. A szervezetében müködő film-
tár révén betölti a magyar nemzeti
filmarohívum funkcióját, gyűjti, őı`-
zi, gondozza, nyilvántartja és gya-
rapítja a magyar filmállományt, .be-
leértve a határainkon túli magyar
filmkultúrát is. Tudományos kutató
tevékenységet végez, elsősorban a
magyãr filmkultúra tudományos fel-
dolgozása a célja. Vezető szerepet
játszik sa magyarországi filmokta-
tásban. Szervezetében országos fel-
adatkörű film-szakkönyvtárat mű-
ködtet. Saját filmszinháza, a Film-
múzeum révén részt vesz a filmkul-
túra terjesztésében, a filmtörténeti
értékek megismertetésében, de egy-
re fontosabb szerepet vállal az al-
ternatív filmforgalmazásban is.

"JF
Ü Az EGSZI Kutató és Szervező
KFT 1988 októberében alakult, az
Epitésgazdasági és Szervezési Inté-
zet több főosztályából. A megalaku-
lással egyidejűleg 21 dolgozó elhatá-
rozta, hogy az EF-ÉDOSZ szakszer-
vezeti tagságát megszünteti és a
TUDOSZ-hoz csatlakozva új alap-
szervezetet alakít. A tisztségviselők
megválasztásáig ERDÉLYI MÁRTA
szervezi a helyi alapszervezet mű-
ködését.

1989. január 1-jével a KFT-ben
öt főosztály szerveződött. Fő profil-
ja elsősorban építäi és háttéripari
tevékenységek fejlődését elősegítő
műszaki-gazdasági mutatók készíté-
se; az építőipari szervezetek részé-
re történő szolgáltatások; költség-
és árkalkulációs módszerek fejlesz-
tése, a vállalati! ármunkák segítése;
munka- és termelésszervezési mód-
szerek kidolgozása, valamint a tele-
pülések fejlődését elősegítő műsza-
ki-gazdasági, valamint lakáspoliti-
kai kutatások.

Hérlirkiıı készül a kulalúiıılıãzelekhen
Ü „Mlndenáelőtt azt hangsúlyoz-
tam, hogy elsõsorban az intézeti ta-
gok jólétét fogom szem elõtt tartani.
mert teljes munkaerőt csak akkor kí-
vánhat meg az igazgató, ha az anya-
gi gondok nem őrlik fel az intézeti
tagok erejét.” Báró Nopcsa Ferenc
dr., a Magyar Királyi -Földtani Inté-
zet igazgatói állásának elfoglalása
alkalmából 1925. június 12-i prog-
rambeszédében mondotta el a fentie-
ket. Elgondolkodtató mondat ez, ame-
lyet valamennyi állami vezető ma-
gáénak érezhet. Hiszen _munkaválla-
lók ezrei, legyenek kétkezi dolgozók
vagy tudományos kutatók, tudják:
ha napi gondokkal kell megküzdeni-
iik, bizony nehezebben megy a rájuk
bízott munka.

A TUDOSZ-titkárok tanácsának
októberi ülésén viharos vita alakult
ki a szakszervezethez tartozó kutató-
intézetek bérhelyzetéről. Úgy határo-
zott akkor a testiilet, hogy bérbizott-
ságot alakít, amelynek azt a felada-
tot adta, hogy részletes, minden in-
tézetre és minden rétegre vonatkozó
bérvizsgálatot készítsen. A bérbizott-
ság vezetője Kuti László, a Földtani
Intézet szb-titkára. ,Tőle kértünk tá-
jékoztatást a bérbizottság munkájá-
ról.

- Munkánk .során minden TU-
DOSZ-hoz tartozó lntézettõl k-ér-
tünk béradatokat, besorolási kategó-
riánkénti bontásban, tehát vala-
mennyi dolgozóról. Kiindulva abból,
hogy amíg nem rendelkezünk egy
tisztességes, részleges béradat-bázis-
sal, addig érdemben nem nyilatkoz-
hatunk a kutatóíntézetí dolgozók
bérhelyzetéről.

- Milyen általános következteté-
sek vonhatők le a felmérésekből?
Valóban lényeges különbség van-e
a társadalomtudományi, illetve a
természettudományi intézetekben
dolgozók keresetet között? `
- Az adatok értékelése után a

bérbizottság megállapította, hogy az

Beszélgetés
Kuti Lászlóval, `

" O bérbizottság elnölıével

intézetek egészére vagy vala-mely
csoportjaira általános megállapítá-
sokat nem lehet tenni. A problémák
konkrétak, intézetenként mások és
mások, tehát megoldásukat is első-
sorban az intézeteken belül kell ke-
resni. Nem igaz pl. az a közhely,
hogy a társadalomkutatók általában
kevesebbet keresnek a természettu-
dományi intézetek munkatársainál.
De az igaz, hogy a társadalomkuta-
tók többsége a rossz fizetésűek kö-
zött van. Ugyanakkor a természet-
tudományi intézetek sem dicseked-
hetnek. Például a Szegedi Biológiai
Központ átlagbérei sokkal alacso-
nyabbak, mint több társadalomtudo-
mányi in-tézeté. Természetesen hang-
súlyoznom kell, hogy mi csak szigo-
rúan az alapbéreket vizsgáltuk.

- Nem mindegy, hogy milyen ci-
men jut jövedelemhez a dolgozó?

-- Nem mindegy, mivel a szaba-
dal-makért, a jutalmakért, a _szak-
könyvekért például kiilön kell meg-
dolgozni, tehát plusz munkáért kap
plusz jövedelmet. Úgy gondoljuk,
hogy ezt a pénzt nem szabad azono-
sítani az alapbérekkel. Mi azt vall-
juk, és szeretnénk, is elérni, hogy
az alapbérek biztositsá-k az egyén,
illetve a családok megélhetését, hogy
az azon felüli jövedelmeket kultúrá-
ra, művelődésre, sportra, kényelmük
növelésére stb. fordíthassák.

- Miért nem elégedtek meg az
intézeti átlagok vizsgálatával?

- Az átlagolás azért nem jó,
mert összemossa a dolgokat. Mögöt-

te van az igazgató, a ta-karítónő és
a kutató pénze is, tehát nem derül-
het fény a valós problémákra. Pél-
dául a természettudományi intéze-
tekben a dolgozók kb. egyharmada
diplomás, míg a társadalomkutató
intézetekben általában 90 százalék
körül van ez az arány.

- Személyekre szóló bérkigyűj-
tést végeztek?

- Nem. Személyekre szólóan az
alapszervezetek titkárainak, illetve a
nagyobb intézetekben a bizalmiak-
nak kell ismerniük munkatársaik
bérét. Nekünk a rétegek alapfizeté-
sének megfelelő módszerekkel törté-
nő figyelemmel kísérése a felada-
tunk, hogy jó alapot szolgáltassunk
a remélhetőleg esedékessé váló bér-
alku-tárgyalásokhoz. Valljuk: tár-
gyalni csakis a reális alapokról le-
hetséges. Fontos feladatunk, hogy
meghatározzuk a TUDOSZ-hoz tar-
tozó intézetek részére a besorolási
kategóriánkénti minimálbéreket.
Ezek kötelezőek lesznek minden
alapszervezet számára, azaz .alap-
szervezeteink nem járulhatnak hoz-
zá, hogy intézetükben az adott kate-
góriában ez alatt foglalkoztassanak
dolgozót vagy vegyenek föl új be-
lépőt.

- Nem ütköztek falakba az adat-
gyűjtések során?

- Általában nem, de voltak, akik
kikerültek minket. Nem akartak
vagy nem tudtak adatokãt szolgál-
tatni, mondván: nem szabad, hogy
az intézet falain kívül jussanak a
bérhelyzetet tükröző számok. Ez hi-
bás szemlélet, hiszen csakis a reális
kép -birtokában van és lehet mó-
dunk képviselni munkatársaink ér-
dekét. Csak így tud szakszerveze-
tünk megfelelő módon elõrelépni a
kutatóíntézetí dolgozók béreinek ja-
vítása érdekében. `

(nógrádi)

Ü A néhány hónap múlva előter-
jesztendő` lakáspolitikai koncepció-
nak immár az országgyűlés által
frissiben szentesitett rendszere képe-
zi a kiindulópontját. E nagy attrak-
ció elő-készítésével párhuzamosan
zajlott a különböző lakáspolitikai el-
képzelések lázas egyeztető tevékeny-
sége.

.A KISZ önálló lakáspolitikai kon-
cepcióval rukkolt elő. Úgy vélik,
hogy a lakáshozjutás, illetőleg a la-
kásterhek 'finanszírozásának rend-
szerét a „Lakni kell!" kényszerből
indíttatva - önálló lakáspolitikai
reform keretében is végre lehet haj-
tani, .s nem »kell várni az egyre tá-
volabbi ködbe vesző bér- és szociál-
politikai reformokra, mert a helyzet
gyorsuló ütemben romlik. ,,-Nekünk
van koncepciónk, de nincs laká-
sunk, nektek van lakásotok, de
nincs koncepciótok” jelszavuk szin-
te már elképzeléseik eszenciáját is
magában rejti. A ma még családi
szinten zajló generációk közötti teher-
átcsoportosítást - mely a szülők,
nagyszülők anyagi viszonyainak, te-
herviselő képességének, de nem kis
mértékben hajlandóságának, szándé-
kának is függvénye - társadalmi
méretekben kellene intézményesíte-
ni. A KISZ javaslatának lényege:
az ,,önkéntes adományokat" ezentúl
- a teherviselő-képesség központi
megállapítása mellett -. kötelezővé
kellene tenni. Ez azt jelentené, hogy
a ma már önálló la-káshasználattal
rendelkezők terhelt kellene olyan
mértékben megemelni, mely társa-
dalmi méretekben nyújtana fedeze-
tet a családalapító fiatalok lakáshoz.
jutásának támogatására, immár
csökkentve a családi háttér diffe-
renciáló hatását.

Bár a KISZ javaslatai megfogal-
mazásakor hangsúlyozza, hogy a la-
káspolitikai fordulat alapvetően
azon múlik, hogy hogyan alakul e
szektorban a termelési, kínálati ol-
dal, s az ehhez kapcsolódó árszín-
vonal-emelkedés, támadásuk össztü-
zét mégsem a problémákat legin-
kább gerjesztő infláció visszaszorí-
tásában, illetőleg a reális lakáster-
hek fedezetet is tartalmazó bér- és
szociálpolitikai rendszer megvalósí-
tásában, hanem a lakásterhek lakos-
ságon belüli „paszírozásában” lát-
ja.

A SZAKSZERVEZETEK ezzel
szemben más úton járnak. Már a
döntéselőkészítési folyamat során
felhívták a kormányzati szervek fi-

gyelmét arra, hogy a lakáshelyzet
feszültségeinek éleződésében az inf-
láció kulcsszerepet játszik. A bér-
ből, fizetés-ből, illetőleg a társada-
lombiztosítási jövedelmekb-ől élő
háztartások ma már ,,önhibájukon
kívül" legalább olyan deficitesek,
mint az állami költségvetés, s hogy
a lakóházak éppúgy a nemzeti va-
gyon részei, mint a gyárak, a föld,
az űthálózat stb., vagyis állagmeg-
óvásuk, fejlesztésük legalább olyan
mértékben a kormány kompetenciá-
jába tartoznak. Ezt a deficitet pedig
a háztartásgazdaságok túlnyomó
többsége csak további családi és ön-
kizsákmányoló többletmunkával ké-
pes csökkenteni vagy kompenzál-
ni (amiből viszont egyre nagyobb
darabot hasít ki az állami költség-
vetés). A szakszervezetek úgy vélik,
hogy a családi lakásterhek nagyság-
rendjéből adódóan különösen elvi-
selhetetlen, ha az - a mozgó ka-
matláb miatt - még kalkulálhatat-
lanná is válik, vagyis egyik évről a
másikra akár ezer forintos nagyság-
renddel is növekedhet havonta, hogy
ma Magyarországon nincs olyan
számottevő réteg, melytől a lakás-
terhek növelésével megfelelő össze-
get lehetne átcsoportosítani annak
érdekében, -hogy a lakáshozjutás
ideje ilyen inflatórikus körülmé-
nyek között - érdemben csökkent-
ihető lenne stb. Sőt, a javaslatok túl-
nyomó többsége kifejezetten inflá-
-ciógerjesztő. .

A szakszervezeti észrevételek lé-
nyege tehát az, hogy a lakásgaz-
daság önmagában nem reformálha-
tó meg, mivel finanszírozási rend-
szere nem szakítható ki a mai ma-
gyar társadalmi-gazdasági -viszonyok
-keretei közül. Tehát lkizárólag
komplex, konzisztens társadalmi-pm
litikai-gazdasági reform keretében,
összehangolt, arányos lépéssoroza-
tok együtteseként valósítható meg.
Minden ettől eltérő próbálkozás a
lakásviszonyakat nem javítja, ha-
nem - rövid és hosszú távon egy-
aránt - rontja, tovább élezve a
már ma is robbanásveszélyes fe-
szilltségeket.

A lakáspolitika minősítésének két
legfontosabb dimenziója a lakásál-
lomány összetételére gyakorolt ha-
tás, illetőleg a népesség egyes réte-
geinek eloszlása e la-kásállományon
belül. A kormányzati szervek ma-
guk is leírják, hogy az 1989-től -^
a törlesztési támogatás rendszerével
együtt - bevezetésre kerülő konst-
rukció hatására tovább szélesedik a
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lakossági jövedelmek és a lakáster-
hek közötti szakadék. A lakásállo-
mány összetételét illetően pedig az
egyik legszélsőségesebb hatás a Mis-
kolc -külvárosába tervezett ún. csök-
kentett használati értékű lakások
építése.

A mai magyar feltételrendszer ta-
laján nem képzelhető el olyan bér-
alkú, mely a sztálini szocializmus
modell gyökeres átalakulását ered-
ményezheti. Ez ugyanis a kizsák-
mányolás olyan sajátos válfaját
hozta létre, hogy megfosztották a
dolgozókat nemcsak az általuk ter-
melt értéktöbblettől, hanem a mun-
kaerejük újratermelési költségeit
fedező munkabérektől is. Az egyé-
nek, családok lakásviszonyait -
mint a következő generációk élet-
esélyeit alapvetően differenciáló té-ˇ
nyezőt - elszakította azok jövedel-
mi helyzetétől, költséghányadát pe-
dig kiemelte a munkabérekből. E
kisajátított hányadnak pedig alig
töredékét használták fel a munkaerő
újratermelé.si költségeinek megfele-
lő színvonalú finanszírozására, illet-
ve szociális biztonsági háló kialakí-
tására. _

Ennek eredményeként állt elő
Magyarországon - az elmúlt évtize-
dek gazdaságpolitikájának, illetőleg
az érdekérvényesítési mechanizmu-
sok sajátos lenyomataként - az a
közgazdaságilag 'abszurd helyzet,
hogy az egy főre jutó GDP-nek
megfelelő szinttől messze elmarad a
lakáskörülmények színvonala. .

A szakszervezetek mint a bérből
és fizetésből élők érdekképviseleti
szervezete nem engedheti meg ma-
gának, hogy az embert pusztán a
termelés egyik tényezőjévé degra-
dálja. A mai magyar lakásviszonvok
jellemzőif illetőleg a változások vár-
ható tendenciái alapján azonban
nem nevezhető minimál program-
nak egy olyan szakszervezeti köve-
telményrendszer megfogalmazása,
mely szerint legalább azt az állapo-
tot el kellene érni, hogy a XXI.
század küszöbén toporgó ember a
kor „beszélő szerszám"-ának minő-
ségi szintjén lakhasson.

Az a rendszer azonban, ahol ez
nem a gazdasági racionalitás termé-
szetes velejárója, hanem szakszer-
vezeti követelményként kell megfo-
galmazni - még mindig a feje tete-
jén áll.

Ernst Gabriella
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1 KOVÁCH ÁDÁMOT,

az elnökség tagját

Ü Kovách Ádám 1933-ban
született Nyíregyházán. Kö-
zépiskolai tanulmányait a
nyíregyházi Kossuth Lajos
Gimnáziumban végezte, 1955-
ben fizika-matematika sza-
kos középiskolai tanári képe-
sítést szerzett a debreceni
Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem természettudomá-
nyi karán. 1955 óta az MTA
Atommag Kutató Intézetének
dolgozója, tudományos fő-
munkatárs, jelenleg az intézet
tudományos főtitkára. 1963-
ban egyetemi doktorrá avat-
ták. 1967-ben a fizikai tudo-
mány kandidátusa fokozatot
érte el. Cimzetes egyetemi do-
cens. a TMB fizikai-csilla-
gászati szakbizottságának tag-
ja, az MTA Debreceni Akadé-
miai Bizottsága matemati-
kai-fizikai szakbizottságá-
nak titkára. Kutatási területe
a tömeg-spektrometriai eljá-
rások földtani alkalmazása,
közelebbről a ,ıföldtani kép-
ződmények fiz kai módsze-
rekkel v-aló kormeghatározá-
sa. Ezen belül elsősorban a
Kárpát-medence idősebb kris-
tályos képződményei korvi-
szonyainak tisztázásával fog-

- lalkozik, az úgynevezett rubi-
dium--stroncium kormegha-
tározási módszer felhasználá-
sóval.

1955 óta szakszervezeti tag,
1968 óta elnöke az ATOMKI-
ban müködő munkaügyi dön-
tőbizottságnak. A TUDOSZ
megalakulásakor az elnökség
tagjává választották, aholı el-
sősorban_a munkajogi kérdé-
sek tartoznak felelősségi kö-
rébe.,
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Ü Köznapi életünk alakulását egy
kettős spirálmozgás határozza meg.
Mennek fel-felé az árak, és tekintet-
tel arra, hogy ezt az ármoˇzgást a
legkevésbé sem követik a bérek, vé-
szesen hanyatlik az élet minősége,
csökkennek a lehetőségeink. Mint
hallom, a legutóbbi áremelések ré-
szét képezik annak a köz-ponti terv-
nek, amely 15 százalékos mértékben
irárıyozza elő a hazai infláció növe-
kedését, ami várhatóan keresőként
havi nyolcszáz (mások szerint buda-
pesti viszonylatban ennél jóval
több) forint kiadási többletet jelent.

Ha meggondolom, ennek a kiadási
többletnek nincs meg a fedezete, il-
letve ezt a kiadási többletet részben
a családi költségvetés művelődési,
utazási, beruházási hányadának,
részben a köznapi fogyasztás erőtel-
jes csökkentése által kell előterem-
teni. Az új program tehát ez lesz:
ne vásárolj könyveket, ne menj
színházba - és egyél kevesebbet!
Ez a-kimondatlan gazdasági kény-
szer ezentúl milliók mindennapi éle-
tét árnyékolja be: mint egy tévé-
müsorból értesültem róla, Magyar-
országon 1988-ban két és félmillió
ember élt a társadalmi létminimum
alatt, nos ezeknek a száma várha-
tóan tetemesen növekedni fog. Há-
rommill-ió koldus? Négymillió?
nem szívesen képzelem el a közel-
jövő fejleményeit.

Azt is tévében hallom - az
Anyag- és Árhivatal elnökének szá-
jából -, hogy az áremelések most
elsősorban a „gazdagabb rétegeket”
sújtják. Nem tudom, milyen való-
sági.smeret és logika birtokában ju-
tott erre a megállapításra, csak azt
tudom, hogy az úgynevezett „gazdag
rétegek" - a magángazdaságban
dolgozók, a hála-pénzek, csúszópén-
zek, borravalók és egyéb „láthatat-
lan” jövedelmek haszonélvezői -
nem fognak tönkremenni az áreme-
lések következtében, ők ugyanis a
költségeket nyomban át tudják és
fogják is hárítani vevői-kre, ügyfe-
leikre, lekötelezetteikre, s e sajátos
„védettség” nyomán többnyire kö-
zömbös is számukra :bármilyen ár-
emelés. Akiket az áremelés sújt,
azok a bérből és fizetésből élő réte-
gek, vagyis nem a gazdagok. Talán
e nagyhatalmú hivatalnak az elnö-
ke is tudja, hogy Magyarországon a
bérből és fizetésből élők nem tar-

Számomra tulajdonképpen átlát-
hatatlan az a közgazdasági koncep-
ció, amelynek jegyében a menet-
rendszerűen bekövetkező áremelések
és a nyomukban érkező forintleér-
tékelések végbemennek. (A forintle-
értékelés tudniillik az import drá-
gulását, következésképp újabb ár-
emelést jelent!) Azt azonban sejtem,
hogy nem valamiféle ésszerűsítés
következménye mindez. Az ember
ugyanis minduntalan tapasztalja:
ami az egyik oldalon pénzügyi meg-
szoritás, az a másikon pazarlás, és
ha a.pénzügyi -kormányzat egyik
kezével l-erángatja az emberről a
ruhát, azt a -másik kezével kidobja
az ablakon. Így aztán aligha meg-
győzőek azok a magyarázatok, ame-
lyeket az állami támogatások leépí-
tésének üdvös voltáról hallunk.
Egyrészt, mint -mondják, olyan áru-
cikkek is drágábbak (esetleg megfi-
zet-hetetlenek) lesznek, például a
marhahús, amelyeken nem is volt
számottevő ártámogatás, másrészt
minden „glásznoszty” ellenére is
homályban maradnak olyan gazdál-
'kodási vagy adminisztratív szekto-
rok, amelyek állami támogatását
valóban lehetne csökkenteni.

A költségvetési megszorítások és
az áremelkedések mindenkit leg-
alábbis (majdnem) minden bérből és
fizetésből élőt érintenek, hadd szól-
jak mégis néhány szót a tudomá-
nyos kutatásban dolgozók (tehát
nemcsak a kutatók) helyzetéről. A
tudományos kutatás az általam is-
mert tervek és elképzelések értel-
mében, semmiféle anyagi kompen-
zációt sem kap az idén.- Illetve a
néhány százalékos költségvetési nö-
vekedés messze el-marad a tervezett
áremelések és infláció mértékétől.
Nyilvánvaló, hogy ennek a társadal-
mi rétegnek súlyosan fizetnie kell a
hosszú évek óta tartó rossz gazdál-
kodás, a hibás tervezés, az esztelen
gazdaságpolitika, a nyakló nélküli
kölcsönfelvétel következményeiért.
Tehát mindazért, amit nem támoga-
tott, sőt általában ellenzett és bírált,
hogy talán, :ha meghaíllgatják, lettek
volna hasznosítható javaslatai. A
dolgozóknak ez a rétege természe-
tesen nem háríthatja át másra a
most nyakába zúduló terheket: éle-
tének minősége, alkotókedve és
munkateljesítménye - nem kell eh-

toznak a gazdagok közé. *hez nagy előrelátás - tovább fog
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'Ű/' szabályok
Ü Az Atya pontosan tudta, hogy
családja max. százezer forintig adó-
sodhat el. Amikor elérték az egy-
milliót, az Anyával együtt érezték,
hogy itt a krach. Összehívták hát
népes családjukat - két gyermekü-
ket -, s áttételesen érzékeltették
velük a hiányt, hiányosságot, hiá-
tust, megközelítően bajt, de legin-
kább a kilábolás első lépéséről be-
széltek.
- Gyerekek, mostantól nincs fa-

gyi. Megérthetitek, hogy igy kell
döntenem. No nem azért, mintha
azt a néhány forintot nem tudnánk
nektek adni, még csak azért sem,
mert megfázik a jeges krémtől a
torkotok, hanem mert a fagyi nem
megy a szemetek színéhez...

- Most őrültek a szülők először,
hogy gyermekeik piros szemúek. A
kicsik tudomásul vették az indok-
lást.

Az Atya és az Anya néhány héten
belül látta, hogy költségvetésük a
megspórolt fagyipénztõl csak nem
javul, hát újra egybehivták a népes
gyűlést. '
- Gyerekek, szükséghelyzetben

lévén, kénytelenek vagyunk a heti
zsebpénzeteket húsz forintról tizen-
hét ötvenre kisebbíteni. Nem mint-
ha ez a bevétel oly jelentős volna,
de benneteket sem dönt nyomorú-
ságba. A megértésetekre számítunk.

Még pár hét, s a szülõk draszti-
kusabb intézkedésre kényszerültek.
- Gyerekek, sajnos nem lehettek

itthon ingyenélők. Igen súlyos
ugyanis a parke-ttakoptatásotok. Ne
nyissunk erröl vitát: ha baina cipő-
ben jösztök be a szobába, egy forin-
tot, ha feketében - mert nem va-
gyunk a fajgyülölet hívei -- ötven
fillért kell betennetek a családi
kasszába.

A gyerekek valamit morogtak alig
létező bajuszuk alatt, de a szabál az
szabál. Kijátszásul azt találták ki,
hogy mezítláb járnak. Igy viszont
hihetetlenül, növő körmük karcolta
fel a parkettát.

Néhány nap múltán újabb szabá-
lyozás vált szükségessé.
- Gyerekek, belátom, hogy nek-

tek sem könnyü. Ezért tizenöt fo-
rintra apadt heti zsebpénzeteket fel-
emelem .tizenhat ötvenre. Meg kell
azonban értenetek, hogy heti há-
rom nyolcvanat visszakérünk, mert
fagyialapot akarunk teremteni, ami
az esetleges nyári nyalakodásotok
pénzügyi fedezetét teremtené meg.

A gyerekek a parkettát karistolva
hallgatták.

Mivel a családi adósságból még
visszavolt kilencszázkilencvenki-
lenc-ezer forint, plusz az újonnan
felvett néhány tízezer hitel, a ka-
matos kamatokkal, plusz az illeté-
kekkel, újabb szabályt hozott az
Atya és az Anya.
- Gyerekek, a fagyialapot őssze-

vonjuk a parkettakarbantartási fe-
dezettel. s akkor - jogosnak tünik
- a tizenhat ötvenből tizenhárom
huszat kell levonnunk. S nem
mondhatunk le a cipőhasználat
után járó hetvenöt fillérről sem.

A gyerekek_a hallgatásban meg-
nőtt hosszú-hosszú fülüket vakar-
gatták. Meg sem lepődtek, hogy a
szózat tovább folytatódott.
- Gyerekek, az étkezésetekhez is

hozzá kell járulnotok. Mi napi négy
tizet tudunk garantálni, a többit
természetben szedjétek össze.

A gyerekek vakkantottak néhá-
nyat, de eloldalogtak. A kukákból
fonnyadt salátaleveleket, spenótszá-
rakat, pudvás retkeket csórtak, ezt
rágicsálták. Igaz, ettől viszont a fo-
guk nőtt irdatlanul.

Meglepő, de a családi adósság
csak nem csökkent. Igaz, a piros
szemű, körmös lábú, hosszú fülú, le-
veleket rágicsáló népes gyülekezet-
tel egyre kevesebb baj volt. A Szü-
lők elégedetten nézték teremtmé-
nyeiket:
- Milyen kedves nyuszik.

F. P.
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csökkenni az egyre rnostohább vi-
szonyok között. `

Mi, akik ezeket a lapokat írá-
sainkkal megtöltjük s egyáltalán a
Tudományos Dolgozók Szakszerveze-
tében valamilyen munkát végzünk,
kollégáink: a tudományos kutatás-
ban dolgozók érdekeit tartjuk szem
előtt. Erre kötelez bennünket a sze-
mélyünkbe helyezett bizalom. Éppen
ezért eléged-etlenek vagyunk a SZOT
elırııöksıégéınek -első -ál.Lásıfoglalás.á-
vall, amely a lkıözpoıniti ázr-eım»elés»ek-
re reagált. ,,Az elnökség - hangoz-
tatja a nyilatkozat - jogosnak ítéli
a dolgozók széles körű felháborodá-
sát a tervezett jelentő_s áremelkedé-
sek hírére. Ugyanakkor felhívja a
figyelmet arra, hogy senkinek sem
áll érdekében olyan tiltakozási hul-
lám, mely tömeges munkabeszünte-
tésekbe torkollik és veszélyezteti az
ország gazda-sági, politikai stabilitá-
sát.” Ez így -kevés, a helyzet sokkal
súlyosabb! Mind többet hallom,
hogy a helyzet a ,,tűrőképesség, az
elviselhetőség határához érkezé'tt".
Nos, ezt a körülményes óvatossággal
megfogalmazott kijelentést én úgy
helyesbíteném, hogy túl vagyunk
azon a határon, ami még elviselhe-
tő. Ha a szakszervezetek mindezt
nem hozzák nyomat-ékosan az illeté-
kesek tudtára, tevékenységük értel-
méről és moráljáról mondanak le.

Egy kettős spirálmozgás áldozatai
vagyunk - mondottam az elébb. A
„kettős spirál” mint a modern tudo-
mányos gondolkodás jelképe vonult
be gondolkodásunkba: a most ná-
lunk kiailakuló -kettős spirál nem ép-
pen az értelem diadalának szimbó-
lu-ma.
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O önmagát nyilvánosan megneveınl
nem akaró olvasónk írásban kereste
meg ızerkesıtõıegflnketz kltogtıolil„
hogy az 1988. szeptember 8!-1 titkárok
tanácsa ülésen egyáltalán telınerñflıe-
tett annak gondolata, hogy „a TU-
DOSZ flltakoızon e »Szocialista lla-
ıáerh- kitüntetéssel rendelkezők Mül-
teteeenek protekelonietı 'kezelése el-
len”. Levelében többek között ezt ir-
Ja: „Milyen utókor ıı; amely megte-
gadja az elõdõkot. . ., ki tıgadlııüı
meg ezt a *jogot a Ságvári Ilndrûliı
a Rajk Lászlok hareostárıaltol, miután
vıııııogy eıeumı mıı-ıoiıır Ez oıoı-
ná meg az üdülés problémáit? MI,
amikor 8 SZOT üılülõket ajánl fel az
egyházak sıeretetakelójánakf'

O...,, -- Klnyûiwfit kezünket ama-
gyıırorezégl katolikus, retorınáñlll.
evangélikus egyházak, a magyarorszá-
gi izraelita felekeıet es a magyaror-
szág! szalııdegyháıık képviselő! egy
közös szociálpolitikai munka elvégze-
sere elfogadták - mondta Kósáné dr.
Kovács llıgdıı, a - A
mozgıloınnık vállalnia. kell ı_ı_ı- ideoló-
giollıg sokıılnñ tıllil

ıepeııem unga-
ıunlı tel
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E számunk grafikáit Macskássy Izolda készítette

Ü Az év elején ránk parancsolt ár-. / z .
A Z emelés újabb százezreket szor-ított a

szegénységbe, tászított a mélybe.
Mára milliók küszködnek egyre re-

'ménytelenebbül megélhetési gondokkal. Családok százezrei süllyed-
nek évtized óta egyre mélyebbre, a nincstelenek közé. Szüleinknek
pedig már a csirkeláb is sokba kerül. A gyógyszerek drágulása -
amelynek könyörtelen végrehajtását csak néhány hónapra tudta el-
odázni a szakszervezet - kilátástalan nyomorba döntheti a -betege-
ket. (Vajon összeszámolható-e, hogy 1989 januárjában hányan let-
tek azrnıiaıtt súlyos betegelk, vagy szövődımény „á-ldoza-tali, mert az ál-
laım Lköınyörtelleınül lbezá.-raıtta m leltárrozásıra loäıyszerilteıtte gyógy-
szerıtáraiıt a tetőző i.n~t`luenzza.já.r-váıny ıkelılős lcıözwérfl) `

A szakszervezetek csak az emberek jogos panaszát, feljajdulását
visszhangozzák, amikor tiltakoznak a drasztikus intézkedések ellen.
Az áremelések a mindennapi élet fenntartásához szükséges árucik-
kek széles körét érintik és nem ellentételezi őket olyan intézkedés,
amely a bérből és fizetésből élőket legalább részben kárpótolná.
Mindez az ország népének tekintélyes részét elviselhetetlen sze-
génységbe fogja taszítani. Ma a hivatalos becslések szerint is honfi-
társaink milliói élnek a kormány
alatt.

által deklarált létminimum szintje

Tiltakozunk az áremelések értelmetlensége ellen is, hiszen ezzel
továbbra is a korábban elkövetett gazdaságpolitikai hibák számláit
próbálják a társadalommal megfizettetni. Az állami többletbevéte-
leket ugyanis ugyanaz a bürokratikus gazdasági és hivatali struktú-
ra nyeli el, amely már a korábbi években is oly sok felesleges áldo-
zatot kívánt a társadalomtól. A meghirdetett reformfolyamatok még
nem hoztak olyan alapvetõ változásokat, amelyek megfelelő biztosí-
tékul szolgãlnának a megnövekedett állami jövedelem hatékony fel-
használására.

A kiáltás jogát s a tiltakozás kötelességét éppen ezért senki sem
vonhatja meg a szakszervezetektől! Vissza kell utas-ítani, hogy az
életszínvonal további csökkenését elviselni nem tudó százezrek ne-
vében szólókat reformellenesnek bélyegezzék. A bérkövetelések tel-
jesítését nem lehet megtagadni jugoszláviai és lengyelországi analó-
giákra való hivatkozással, hiszen a magyar gazdaságban nem a bér,
hanem egyebek mellett az állami nagyberuházások a meghatározó-
ak. A szakszervezeti tagság nem tűrheti el szótlanul, hogy az ország
miniszterelnöke (az 1989. január 14-i budapesti pártaktíván) a szak-
szervezeteket azzal vádolja, hogy ,,a régóta esedékes és határozott
szerkezet.-átalakításta dolgozók érdekvédelmére hivatkozva, hosszú

Ilyen vagy ehh z hasonló állítások hallatán manapság is felidéz-
ideig éppen a szalíííırvezetek hátráltatták". `

heftő a oicerói `bö l-et: Est én-ifm propri-ufm sftultitiae: aılioruım vi
tia cernere, oblivisci suorom. (Jellemző az ostobaságra: mások hi-
báit észrevenni, a magáét elfeledni.) Á

(dura)
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o tudományos dolgozók
helyzetével kopcsololbon*
Ü Az UNESCO Kömyűlıése 1974.
október 17-től november 23-ig Pá-
rimban megtartott 18. illetve
1974. noveınber 20-án fogadta el az
alábbi javaslatokat: '

Emlékeztetve arra, hogy az UNESCO
Alapokmánya bevezetésében, annak
utolsó- bekezdésében - többek között
a világ népei közötti tudományos
kapcsolatok előmozdítása érdekében
- utal arra, hogy az UNESCO törek-
szik a nemzetközi béke célkitűzései-
nek elérésére és az emberiség közös
jólétére, amelynek érdekében az
Egyesült Nemzetek Szervezetét meg-
alapították.
Figyelembe véve az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatát, amelyet az

'ENSZ Közgyűlése 1948. december 10-
én fogadott el és különösen annak
27.1. cikkelyét, amely szerint min-
denkinek joga, hogy szabadon részt
vegyen a közösség kulturális életé-
ben és részesedjék a tudomány ha-
ladásából és annak előnyeiből.
Felismerve, hogy

a) a tudományos felfedezések és az
azokkal kapcsolatos technológiai ered-
mények és alkalmazások hatalmas
lehetőségeket nyitnak meg különösen
a tudomány optimális hasznosítása
és a tudományos módszerek alkal-
mazása útján az emberiség javára, a
béke megőrzésének és a nemzetközi
feszültség enyhítésének érdekében,
azonban ugyanakkor bizonyos veszé-
lyeket is előidéznek, amelyek fenye-
getést jelentenek, különösen azokban
az esetekben, amikor a tudományos
kutatás ˇ eredményeit az emberiség
életbe vágó érdekei ellen tömegmé-
retű pusztulással járó háború előké-
szítésére, vagy egyik nemzetnek a
másik által való kizsákmányolása
céljaira használják fel, s hogy ezek
minden esetben bonyolult etikai és
jogi problémákat vetnek fel;

b) ezzel a kihívással szembenézve a
tagállamoknak ki kell alakítaniok,
illetve létre kell hozniuk a megfelelő
tudományos és technológiai politika
elveit és gyakorlatát, más szóval
olyan intézkedéseket kell hozniuk,

e amelyek a lehetséges veszélyek elke-
rülését célozzák és kihasználják
mindazokat a pozitív kilátásokat,
amelyek a felfedezésekben, a techno-
lógiai fejlesztés eredményeiben és
azok alkalmazásában rejlenek;
Felismerve továbbá, hogy

a) a tehetséges és képzett személyzet
az adott ország kutatási és kísérleti
fejlesztési kapacitásának alapköve és
nélkülözhetetlen a másutt folyó ku-
tatás alkalmazásában és hasznosítá-
sában is; -

b) az eredmények, feltevések és véle-
az „akadémiai (tudományos) szabad-
az „akadémiai (tudományos szabad-
ság" fogalma sugallja - a tudomá-
nyos folyamatok lényegétől elválaszt-
hatatlan és ez nyújtja a legerősebb
biztosítékot a tudományos eredmé-
nyek pontosságához és objektivitásá-
hoz; '

c) a kutatási tevékenységhez és a kí-
sérleti fejlesztéshez megfelelő támo-
gatást kell nyújtani és el kell látni
a szükséges berendezésekkel.
Megjegyezve, hogy a politika alakí-
tásának ez az aspektusa növekvő
fontossággai bír a tagországok szá-
mára a világ valamennyi részében.
figyelemmel a jelen ajánlás függelé-
kében összegezett kormányközi kez-
deményezésekre, amelyek demonstrál-
ják, hogy a tagországok felismerték
a tudomány és technológia növekvő
szerepét a különböző világméretű
kérdések széles körű nemzetközi
alapon történő megoldásában, s ezál-
tal erősítik az együttműködést a
nemzetek között, s egyszersmind elő-
mozdítják az egyes országok fejlődé-
sét; bízva abban, hogy ezek a ten-
denciák arra késztetik a tagországo-
kat. hogy konkrét lépéseket tegye-
nek a megfelelő tudomány- és tech-
nológia-politika kialakítására és foly-
tatására.
Meggyőzödve arról, hogy az ilyen
kormányzati cselekvés jelentős mér-

° A bevezető szöveget írta: Kovácb
Adam. Az angol nyelvü UNESCO-dokw
mentumot fordította: Udvaros Miklós.

tékben hozzájárulhat az olyan körül-
mények megteremtéséhez, amelyek
ösztönzik és előmozdítják az adott
országban folytatott kutatást és kí-
sérleti fejlesztést az ember és kör-
nyezete iránti fokozott felelősség
szellemében.
Meggyőzõdve arról, hogy mindezek-
nek a feltételeknek egyik legfonto-
sabbika, hogy biztosítsák a méltá-
nyos helyzetet azok számára, akik
kutatásokat és kísérleteket folytatnak
a tudomány és technológia területén,
megfelelően figyelembe véve a mun-
ka elvégzésével járó jogokat és köte-
lezettségeket.
Figyelembe véve, hogy a tudományos
kutatási tevékenységet kivételes mun-
kakörülmények között végzik és az
a tudományos kutatóktól kiemelt,
felelősségteljes hozzáállást igényel
mind munkájuk, saját hazájuk, a
nemzetközi ideálok és az ENSZ cél-
kitűzései iránt, s ennek megfelelően
az ebben a tevékenységi körben mú-
ködő munkatársaknak méltó státust
kell biztosítani. _
Meggyõzödve arról, hogy a kormány-
zati, a tudományos és a közvéle-
mény jelenlegi klímája megfelelő
pillanatot teremtett ahhoz, hogy a
tagországok kormányai számára a
segítségként a Közgyűlés megfogal-
mazza azokat az elveket, amelyek
alkalmazása kívánatos a szóban for-
gó munkatársak méltó helyének meg-
teremtéséhez.
Emlékeztetve arra, hogy e területen
milyen értékes munkát végeztek már
általában a munkavállalók és a tu-
dományos kutatók vonatkozásában
különösen, nevezetesen az ebben az
előszóban, valamint a jelen ajánlás
függelékében említett nemzetközi
méegállapodások és egyéb anyagok ré-
v n. ~ ~
Tudatában annak, hogy az ,,agyel-
szívás"-nak nevezett jelenség a tudo-
mányos kutatók körében a múltban
széles körű nyugtalanságot keltett és
bizonyos tagországokban továbbra is
jelentékeny gondokat okoz; e tekin-
tetben figyelembe véve a fejlődő or-
szágok alapvető szükségleteit, és en-
nek megfelelően kívánva, hogy adas-
sék a tudományos kutatóknak erő-
sebb .ösztönző erő arra, hogy olyan
országokban és területeken szolgál-
janak, ahol legnagyobb szükség van
tevékenységükre.
Meggyőzõdve arról, hogy a tudomá-
nyos kutatók státusa tekintetében
hasonló kérdések merülnek fel vala-
mennyi országban és mindezek a
kérdések közös megközelítésre, to-
vábbá addig a mértékig, ameddig
célszerű közös elvek és rendszabá-
lyok alkalmazására tarthatnak szá-
mot, amelyek kialakítása érdekében
ez a javaslat is készült.
Mindazonáltal teljes mértékben fi-
gyelembe kell venni e javaslat elfo-
gadása és alkalmazása tekintetében
a törvények, jogszabályok és szoká-
sok rendkívüli változatosságát, ame-
lyek különböző országokban a tudo-
mány és technológia területén foly-
tatott kutatás és kísérleti fejlesztés
szervezisét és irányítását meghatá-
rozzák.
Figyelembe véve mindezen okokat,
kívánatos, hogy azok az előírások és
ajánlások, amelyeket minden egyes
ország törvényei és jogszabályai tar-
talmaznak, szokások szankcionálnak
vagy amelyekre ez a bevezető utal,
illetve a jelen ajánlás kiegészítésé-
ben található, kiegészüljenek a tudo-
mányos kutatók ,szempontjából el-
sődleges jelentőségű kérdésekkel kap-
ãsolatos szabályozott állásfoglalások-

a .
A napirend 26. pontjának megfelelő-
en a javaslatok a tudományos kuta-
tók helyzetére vonatkoznak. A 17.
ülésszak döntése szerint ezek a ja-
vaslatok a tagországoknak megkül-
dendő ajánlások formáját öltik.
A Közgyűlés javasolja, hogy a tag-
országok a következő előírásokat al-
kalmazzák, megtéve saját területü-
kön mindazokat a törvényhozási vagy
egyéb lépéseket, amelyek a jelen
ajánlásban lefektetett elvek és nor-
mák érvényesítése tekintetében szük-
ségesek.
A közgyűlés javasolja, hogy a tagor-
szágok hozzák a hatóságok tudomá-
sára ezeket a javaslatokat, tájékoz-
tassák azokról a kutatásokért és kí-
sérleti fejlesztésekért, az eredmények
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alkalmazásáért felelős intézményeket
és vállalatokat, valamint azokat a
különböző szervezeteket, amelyek a
tudományos kutatók érdekeit képvi-
selik vagy mozdítják elő szervezeti
keretek között, továbbá más érde-
kelteket is.
A Közgyűlés javasolja, hogy a tag-
országok meghatározott időben és
formában tegyenek jelentést a javas-
lat érvényre juttatása érdekében tett
lé`péseikről. -

I. ALKALMAZÁS! KÖR
1. E javaslat szempontjából

(a) (i) A „tudomány” szó olyan vál-
lalkozást jelent, amely által
az emberiség, egyénileg vagy
kisebb-nagyobb csoportokban
tevékenykedve, szervezett erő-
feszítést tesz észlelt jelenségek
objektív tanulmányozására,
hogy feltárja és megismerje az
oksági kapcsolatok láncát;
koordinált formában összegzi
az ennek eredményeként ki-
alakított részismeretek rend-
szerelt, azok egybevetése és -
gyakran matematikai szimbó-
lumokkal kifejezett - koncep-
cionális formába öntése által,
s ezáltal ellátva magát annak
a lehetőségével, hogy a ter-
mészetben és társadalomban
lejátszódó folyamatokat és je-
lenségeket megértve, azokat
saját előnyére hasznosítsa.

(ii) A „tudományok” kifejezés a
tények és hipotézisek komple-
xumát jelenti, amelyben az el-
méleti elem adott esetben ér-
vényesíthető és eddig a mér-
tékig a tudományoknak a tár-

- sadalmi tényekkel és jelensé-
gekkel foglalkozó részét is fel-
öleli.

(b) A „technológia” kifejezés azt
az ismeretanyagot jelenti,
amely közvetlen kapcsolatban
van a javak vagy szolgáltatá-
sok termelésével vagy fejlesz-
tésével;
„A tudományos kutatás" kife-
jezés jelenti mindazokat a ta-
nulmányozási folyamatokat,
kísérleteket, koncepciók kiala-
kítását és az elméletek kipró-
bálását, amelyek a tudomá-
nyos ismeretek `megteremtésé-
re irányulnak, amint azt az
1/a(l) és az 1/a(ii) pontok fen-
tebb megfogalmazták.

(ii) A „kísérleti -fejlesztés azt az
alkalmazási folyamatot. kipró-

. bálást és továbbfejlesztést je-
lenti, amely a gyakorlati al-
kalmazhatóság állapotáig ve-
zet.

(d) (i) A „tudományos kutatók" kife-
_ jezés azokat a személyeket je-

lenti, akik valamely szociális
tudomány -vagy technológiai
terület kutatásáért felelősek:

(ii) E javaslat előírásai alapján
minden egyes tagállam maga
állapíthatja meg azokat a kri-
tériumokat, amelyek alapján
a tudományos kutatókat ma-
gába foglaló kategóriákat ki-
alakítják (mint pl. a diploma,
a tudományos fokozatok, tu-
dományos címek vagy funk-

(0) (Í)

" ciók), valamint a megenged-
hető kivételeket.

(e) A ,,státus" szó a tudományos
kutatókkal kapcsolatban úgy
értendő hogy az jelzi helyze-
tüket, megbecsültségüket, ami
megmutatkozik a funkciókkal
járó kötelezettségek és fele-
lősség és ezek ellátásában va-
ló kompetenciájuk elismerési

_ szintjében, másodsorban pedig
- a jogokban, munkakörülmé-

nyekben, anyagi segítségben és
erkölcsi támogatásban, ame-
lyet feladataik ellátása fejé-
ben élveznek.

Ez az ajánlás valamennyi tudomá-
nycııs kutatóra vonatkozik, függetle-
nü : .
(a) munkáltatójuk jogi helyzeté-

től, annak a szervezetnek
vagy intézménynek jellegétől.
amıflynek keretében működ-
ne ;
tudományos vagy technológiai
szakterületüktől : -

(bl
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lüıırenuések a zsákulcálıan
Írta : Nyikos László
KORSZAK-KAVALKÁD `

[Z] Az elmúlt két év-tizedet - némi önkénnyel- négy (vagy öt) korszak-
ra oszthatjuk. Az 1968. január elsején debıütálit „új gazdasálgi mechaniz-
_mus” első öt esztendeje -aranykor volt: .gyors ütemű gazdasági növekedés.
viszonylagos egyensúly párosult a (ked-vező világ-gazdasági feltételekkel. E
-nosztalgia-zkorszafkot zánta le az első olajár-robbanás, rniegnyitva egyben
az illúziók korát, amelylben - a 70-es évek közepén _- az ország vezetői
Valkon hitték: ihozzánlk ,,-nem gyűrúzik be” a vilá-ggazdaságot megrázó
energiaválság. E korszak (új) voluntarizmusa 1975 márciusában tetõzött,
az MSZMP (máig sem visszavont, tehát érvényes!) programnyilatkozatá-
val, amely a 90-es -évek elejére :többek *között a munkából származó jö-
vedelmek zreáléretékének megduplázásáıt ígérte. A vilá.gszínvona\l.tól gyor-
swló ütem-ben elmaradó gazdasági struktúra feneketlen zsákként nyelte
az ország jövedelmıét, a külföldi kölcsönöket. Azok egy részét - mi-nt a
sivatagi patavkot a végtelen homok - felszívták a korrupció lálthatatlan
gyökerei. 1978-ban már nem lehetett továblb fleplezni az ország ingatag
gazdasági helyzetét; innen számíthatjuk a loijózanodás kor-át, a „hét szűlk
esztendõt”, utána viszont »harmonikus gazdasági fejlődést ígérő kurzust.
Egyszerre szerették volna vezetõink helyrebillenteni az egyensúlyt és
megőrizni az életszínvonalaıt, a szocialista ,,vívmányOkat”. Az ún. máso-
diık -gazdasági .reformot nem vállalt-áfk, i'nlk.áIb.b kézi vezérléssel próbálták
lendületbe -hozni a „sem terv, sem piac" áilapotáıban stagnáló gazdaságot.
Az 1984--ben meghirdetett -gazdaság-élénk~íftő politika kudarcát már a kö-
vetkezõ év jelezte, azt azonban még ,,kalku,-k«k«tojásnak” könyveit-ék el,
mígnem a következõ két éwben adósságállományunk megduplázódása je-
lezte: az ország a gazdasági összeomlás határához közeled-iík. In-nen szá-
mítha-tjuk a tanácsta.lıansá«g korszalkát, ami a múlt év májusi fpárztértekez-
letig -tartott. Az utóbbi háromnegyed év tapasztalataiit :tekintve azt mond-
hatjuk, hogy ma a „ıki tudja, merre . . korszakban él-ün-k.

ALATTVALÓBÓL PARTNERRÉ VÁLNI

Mozgásba jött a társadalom évtizedeken áft megmer-evített, a haftallom-
nalk alárendelt poli-tikai rendszer. -Az „arccal a piacgazdaság felé” mottó-
val jellemezhető gazdaságpolitiõkával párhuzamosan megszűnőben van a
szakszervezetek identitás-zavar ;-már nem a le-ni-nli ft-ranszmissziós szíj
hajtásáıban, a hatalom szolgáläában, a .pártvezetéshez való jó viszony
ápolásában, a *kommunizmus iskoláj-álba járásban, a gazdálkodás segítésé-
ben, a munkaverseny szervezésében, hanem a munkavállalói érdeke-k
képviseletében és védelmében látják létülc értelmét. Nem könnyű azon-
ban alattvaflóból a lha-taılom egyenrangfú »partnerévé válni, nem könnyű a
napi politika harci eszközévé -tenni olyan hagyományos mumkásmozgalmi
értékeket, mint a szdlidaritás. Az érdekérvényesítés eszköztárában év-
tizedekig kiemelt fonitovsság-uk volt a vadásztársaságok-ban, füstös -hivata-li
szobálk .párnázoltt ajrtaüai -mögött létrejött egyezségek-nek. Ezt váltotta fel
a nyíl-tszíni érdekegyeztetés, a retorika, a sajtópolémia. Közben azomban
a pénz ,,elment”, iflılet-ve matenializálódott soha meg nem .térülõ beruhá-
zásokfban, külföldi utak-ban. Millliárdok nyugszanak a hazai föld alatt az
Adria kõoılajvézetékben, a nagyravágyó eocén-„prog-ramban, milliárdos
veszteségeket temetetıt el a sivatag homolkja Észafk-Afrikában, milliárdo-
kat emészt napjafinkban is a bõs-nagymarosi építkezés. Felelős nincs, a
felelősség feloldódott a kollektív feflelőtlenségben, aminek következmé-
nyeit az új kormány is a lakosságra hárítja. Igaz egyébként, hogy
ez 'kényszerű lépés. De micsoda különbség úgy megnövelnzi a terheket,
hogy fátylat boríıtu-nık a múltra, a jótékony feledés homályá-ba zburkolva
a dilettáns döntnökölket (akzilk egy része magas 'kitüntetések -birıtokosalként
élvezi ,,-megérdemelt” nyugdíjá-t, más része - refor-mköntösbe bújva -
új idők új daõlait zengi), vagy pedig .kiállni a nép, .a szak-szervezeti tag-
ság el-é és *bemutatni a vaılós helyzetet: mi van (pontosabban: miért
nincs). Cezúra nélkül ill-úzió új konszenzust remél-ni; ezt kellene belát-
nıiolk a lkorımáıny új vezetőinek Mert ımerc-edeszbőıl nézvést -megvolna az
ország, hi-szen az .iıgazság - rtudjrulk - relat-í«v. De ,,ımit -érlel annak a sor-
sa”, aıki a ftáırsıadalımi vagy za ıl«élırnıin.iırnum alla-»tt vegetál? ,,Etetni »kell a -ju-
hot, ıha nyi-nn.i aıkarj~uk”, látta be már egyıkori Lkináflynőnk is. A mostani
koınmzány vagy nem ismeri e korımányzati elv-et vagy (ami valószinűbfb)
nem alkar »tudomást szerezni róla. »Pedig jó 'lenne még egy másikat »is fi-
gyelembe 'vemni-e; nevezetesen Kossuth ıkorrmányzóét: „szolzgáıi -és nem urai
vagyumk a ~n»emzetlnek”. ' ˇ

SZAKSZERVEZETI CÍMKEK

Jelenlegi kormányunlk már nem ígér semmit, :legkevésbé jót. Bölcsen
teszi, -tanult az elődök bakılöv-éseiből. Csakhogy: ha a kormány nem tud,
vagy nem mer ígérni, aldkor ki_~íg-érjen helyette? A piacgazdaságban ver-
seny van, a versenyben ped-ig vesztesek is. A munkavállalók - a nem-
zetközi .ta-paszta-la-tok szerint - többnyire nem a nyertesek csa»pa~tá«hoz
tartoznak. Ígéretek helyett lehet viszont cízmıkéket gyúj`tögetni. Ha a szak-
szervezeti vezető .manapság kiáll az életszínvonal megőrzése -mellett, ak-
kor ımegzkaphatjaı olcsó népszerüségre -tör, demagóg. Ha piaci fbéreket kö-
vetel a piaci árak melllıé, atkk-or szemére vetilk: inflációt gerjeszt a bér-
ár spirál működés-be -hozaftalával. Ha az i-nffláció -megfékezését, a munka-
nélküliség elkerülését szorgalmazza, akkor reformellenes.

A MUNKAERO is ARU: `
` .

Lássuık már be végre, Lhogy alulfizetet-t munková-llctlókkal nem lehet
korszeñ gazdaságot épite-ni! Nem ıkell kiművelt Lközgazdána-k lenni ah-
hoz, hogy -tudjulk: piacot áfhító -társadalmunkban o mun-lcaerő is áru.
Olyan áru, amelynek árát, a -m-u~n|ka„bért az újratermeléshez .társadalmilag
szükséges költségek határozzák meg, tehát nem valamely üzem, munka-
hely rentabiliıtása. A paternalista -állam minden lehetséges jövedelmet
központosított, majd pazarló módon elköl-tötte. A gazdaságtalan üzemek
százai vegetálnak ma is azon az áron, -hogy mesterségesen alacsonyan
tartjáfk a mun-kabéreket. 1989 közepétől 3700 Ft lesz a minimális bér, ami
alatti összegért ma 350 ezer ember vállal munkát (Ikény-telen vállalni).
Norm-állis lkörül-mények [között a munlkaerő árát minden munkáltatónak
ki kell fizetnie. (Az energiát sem kapja .a munkáltató alacsonyabb áron
azért, mert a-lacsony hatásfokkal hasznosítja, mint ahogy a rokkan-t nyug-
díjas sem kapja olcsóbban a tejet, senki nincs .tekintettel alacsony jöve-
delmére.) Ha a munkavállaló 'bére a-társadalmi (horribile dictu: a lét)
minimumot sem éri el, akkor õt - manapság szemérmesen került kife-
jezéssel - kizlsákmá-nyoljáik.

ÚTBAN A SZEGÉNYHÁZ FELE . . .

Évente 60 milliárd forintot vagyunık -kénytelenek .fzizetn-i csak a külföldi
loaimzaıtok fejében. »Ha .ez a teher nem volna, kb. 15%-kal lehetne maga-
saıblb az átlagos bérszírwonol. Ki tudja, hányszor 60 milliárdot kell még
évrõıl évre fikiıf-izetni, hiszen adóssá-gálëloımáfnyfunık egyelőre még mi-ndig
nő. A fizetóképesség fenntartása a kormány gazdaság~politi.k-ájánaık elsö
szám-ú szempontja. Mellékesen kezelt *kérdés az orszá-g jövedelmének, a
felszeletellhető tontáriak a növelése éppúgy, mint az: meddig hfúzható még
összébb a nadzrágszíj. A *bruttó hazai termék (GDP) a 80-as évek végén
stagnál, miközben a fejlett .tőkés országok tavaly 3%-os fejlõdés-t értek
el. Nálfuınık az egy .főre jutó GDP 2500 dollár fkörüıli, Görögországé ennek
1,7-s-zerese. Spaınyolofrszágé ~2,5-szerese, Ollıaszorszáıgé 3,5-szerese, nem is be-
szélve a -németalílöldıi vagy a skandináv országok hasonló adata-iról. Ha
nem tud-unfk elmozduzlni a holtpontról, akkor Európa szegényházáıba ke-
rülünık, nem a *közös európai házba.

TÁRSADALMI OPTIMUMOT

Gazdasági növekedés nélkül még semmilyen gazdaságpolitika nem ve-
zetett siker-re! Meg .kellene bécs-ül-ni a belső piacot: a szolgáltatásokat,
ahol egy nagyságrenddel kevesebb az új munkahelyek létesítési -költsége.
mint az lipanbaın; az inflirastruktúrát, a lakás- és az ú-tépítést. (Ezek a te-
rületek kevésbé imzportigényesek). Ma a gazdaságpol-itiıka egyoldallúan fis-
káılis, illetve monetáris szemléletű, ugyanalkıkor rövidlátó. Társadalmi op-
timwmra kell törekedni, a-.mi arra fkészteti a szaıkszerfvezeteket, hogy ma.-
guk is mielőbb vázoljá-k fel egy új gazdaságpolitika kontúrjafizt. Olyan
gazdasáıgpolrtiıkáét, ami nem eg újabb zsákutcába vzisz, hanem esélyt ad
arra, hogy az ország eli-nd-ulıhasson a modernizáció útján.
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attól a motivációtól, amely az
általuk végzett tudományos
kutatás és kísérletező fejlesz-
tés alapja;
attól az alkalmazástól, amely-
hez az általuk végzett tudo-
mányos kutatás vagy kísérle-
tező fejlesztés legközvetleneb-
bül kapcsolódik.

Azoknak a tudományos kutatóknak
az esetében, akik tudományos kuta-
tást és kisérletező fejlesztéseket rész-
idős tevékenységként végeznek, mind-
ezek az ajánlások csak abban az
időtartamban és abban a vonatko-
zásban alkalmazandók, amelyben tu-
dományos kutatással és kísérleti fej-
lesztéssel foglalkoznak.

II. TUDOMÁNYOS KUTATOK
AZ ORSZÁGOS POLITIKA
ALAKITASABAN
4. Az egyes tagállamok törekedjenek

arra, hogy a tudományos és techno-
'lógiai ismereteket állampolgáraik
kulturális és anyagi jólétének elő-
mozditására használják fel, támogas-
sák az Egyesült Nemzetek ideáljai-
nak és célkitűzéseinek megvalósítá-
sát. E cél elérése érdekében minden
egyes tagállamnak gondoskodnia kell
arról a személyzetről, intézmények-
ről, mechanizmusokról, amelyek egy
olyan nemzeti tudomány- és techno-
lógiapolitika kidolgozásához és való-
ra váltásához szükségesek, amely a
tudományos kutatás és -műszaki fej-
lesztés törekvéseit a nemzeti célok
elérésére irányítja, miközben megfe-
lelő helyet biztosít magának za tudo-
mánynak is. A tudomány- és tech-
nikapolitilıai álláspontjukkal, azzal,
ahogy a tudományt és technológiát
felhasználják az általános politika
kialakításában, s különösen a tudo-
mányos kutatókkal való bánásmód
tekintetében a tagállamoknak azt kell
demonstrálniuk, hogy a tudomány és
technika nem olyan tevékenységek,
amelyeket elszigetelve kell végezni,
hanem részét képezik a nemzetek in-
tegrált erőfeszítésének, hogy olyan
társadalmat hozzanak létre, amely
emberségesebb és valóban igazságos.
Az országos tervezési folyamatok
valamennyi időszakában általánosság-
ban, különösen- pedig a tudomány és
technológia terén folyó tervezésben a
tagállamoknak a következőket kell
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tenniük: `
(a) a tudományos kutatási és kí-

sérleti fejlesztési tevékenysé-
gek közpénzen való támoga-
tását egyfajta közberuházás-
nak kell tekinteni, amelynek
eredményei zömükben szük-
ségszerűen hosszú távon je-
ıentkeznek:
minden intézkedést meg- kell
tenni annak érdekében, hogy a
közvélemény előtt állandóan
hangsúlyozzák, biztosítsák az
ilyen kiadások elengedhetetlen
mivoltát és szükségességét.

A tagországoknak .meg kell tenniük
minden erőfeszítést, hogy a nemzet-
közi politikában és gyakorlatban ér-
vényesítsék felismeréseiket a tudo-
mány és technológia alkalmazásának
szükségességéről, a nemzeti érdeke-
ket túllépő, számtalan sajátos terü-
leten, nevezetesen az olyan óriási és
átfogó problémák vonatkozásában,
mint a nemzetközi béke megőrzése,
az ellátatlanság megszüntetése és a
kizárólag nemzetközi alapon megkö-
zelíthető problémák megoldása, mint
a szennyeződés ellenőrzése és kéz-
bentartása, az időjárás-előrejelzés és
a földrengések jelzése.
A tagországoknak támogatniuk kell
a lehetőségeket a tudományos kuta-
tók számára, hogy részt vehessenek
az országos tudomány- és műszaki
fejlesztési politika kialakításában.
Különösen biztosítania kell a tagál-
lamoknak azt, hoógy ezeket a folya-
matokat megfelel intézményes me-
chanizmusok támogassák, amelyek
élvezik s tudományos kutatók és
azok szakmai szervezeteinek taná-
csait és támogatását.'
Minden egyes tagállamnak a saját
igényekhez igazodó eljárásokat kell
kidolgoznia, amelyek biztosítják, hogy
a közpénzekből támogatott tudomá-
nyos kutatás és kísérleti fejlesztés
során a tudományos kutatók tiszte-
letben tartják a köz iránti felelőssé-
get, ugyanakkor bizonyos autonómiát
élveznek feladatukhoz méltó módon,
a tudomány és technológia fejleszté-
se érdekében. Teljes mértékben fi-
gyelembe kell venni, hogy a tudo-
mányos kutatók alkotó tevékenységét
az országos tudománypolitikának az
autonómia és a tudományos haladás-
hoz szükséges kutatási szabadság leg-
messzebbmenő tiszteletben tartásával
kell támogatnia.
A fenti célokat figyelembe véve és
tiszteletben tartva a tudományos ku-
tatók mozgásszabadságának elvét, a
tagországoknak arra kell töreked-
niük, hogy megteremtsék az általá-
nos légkört mindehhez és megadják
a tudományos kutatók számára az
erkölcsi és anyagi támogatást biz-
tosító, bátorító sajátos -lépéseket.
amelyek:
(a) biztosítják, hogy a kiemelke-

dő tehetségű fiatalok- megfele-
lően vonzódjanak a tudomá-
nyos pályához és kellően bíz-
zanak abban, hogy a tudomá-
nyos kutatás és műszaki fej-
lesztés karrierként biztató le-
hetőségeket nyújt számukra a
létbiztonság kellő szintjén. ez-
által fenntartva a nemzet tu-
dományos és műszaki gárdájá-
nak állandó megújulását;
saját állampolgárai körében a
tudományos kutatók egy olyan
körének kialakulását -és meg-
felelő növekedését segíti elő,
amelyet saját maguk és a vi-
lág különböző részén élő kol-
légáik a nemzetközi tudomá-
nyos és műszaki közösség ér-
tékes tagjának tartanak;
ösztönözzenek és mozdítsanak
elő olyan állapotot, amelyben
a tudományos kutatók több-
sége vagy azok a fiatalok,
akik tudományos kutatói pá-

' lyára készülnek, megfelelő
ösztönzést kapjanak arra,
hogy -hazájuk szolgálatában
dolgozzanak és- visszatérjenek
oda, ha tanulmányaik, képzé-

. sük vagy tapasztalataik egy
részét külföldön végzik és
szerzik.

III. A TUDOMÁNYOS KUTATOK
KEZDETI OKTATÁSA/KÉPZÉSE
ÉS TOVA-BBKÉPZÉSE
10. A tagországoknak figyelembe kell

venniük azt a tényt, hogy a haté-
kony tudományos kutatás tisztessé-
ges és érett tudományos kutatókat
igényel, akikben a magasfokú erköl-

(bl

6.

7.

B.

tb)

(0)

Í ıı.

12.

csi és intellektuális képességek egye-
sülnek.
A tagállamoknak az ilyen kiemelke-
dő képességű tudományos kutatók
nevelése érdekében a következő in-
tézkedéseket kell tenni: _ _
(a) biztosítani kell, hogy fajra,

színre, nemre, nyelvre, vallás-
ra, politikai vagy más néze-
tekre, valamint a gazdasági
helyzetre vagy születésre való
tekintet nélkül minden állam-
polgár egyenlő lehetőséget él-
vezzen az alapoktatásra és ar-
ra a képzésre, amelyre a tu-
dományos kutató munkához

- való kvalifikáció érdekében
szükség van, valamint bizto-
sítani kell, hogy minden
olyan állampolgár, aki sikere-
ket ér el ebben a kvalifiká-
cióban, egyenlő esélyt kapjon
a tudományos kutatás terüle-
tén elérhető foglalkoztatásban;

(b) ösztönözni kell a közösség-
szolgálat szellemét, mint a tu-
dományos dolgozók oktatásá-
nak és képzésének lényeges
elemét.

Amennyiben összeegyeztethető az ok-
tatók szükséges és kellő mértékű
szabadságával, a tagállamoknak tá-
mogatást kell nyújtaniuk minden ok-
tatási kezdeményezésnek, amely a
következők ösztönzését célozza:
(a) a természettudományokkal és

műszaki képzéssel kapcsolatos
tantervekbe és oktatási folya-
matokba be kell illeszteni a
társadalmi és környezeti tudo-
mányok elemeit;
fejleszteni és alkalmazni kell
az oktatási technikákat annak
érdekében, hogy felkeltsék és
ösztönözzék az olyan személyi
kvalitásokat és gondolkodás-
módokat, mint

(i) az érdek és részrehajlás mel-
lőézése és intellektuális tisztes-
S S: -
annak képessége, ~ hogy egy
problémát vagy helyzetet pers-
pektívikusan és arányaiban
szemléljenek, annak valameny-
nyi emberi vonatkozásával
együtt;
az a képesség, hogy szétvá-
lasszák az állampolgári és eti-
kai vonatkozásokat az új is-
meretek kutatását célzó tevé-
kenységekben és amelyek első
látásra kizárólag technikai
természetűnek tűnnek:
az éberség, hogy felismerjék a
tudományos kutatás és a kí-
sérletező fejlesztési tevékeny-
ség lehetséges társadalmi és
környezeti következményeit:
a hajlandóság arra, hogy má-
sokkal eszmét cseréljenek,
konzultáljanak s ne csak a
tudományos és műszaki kö-
rökben. hanem azokon kívül
is, ami jelzi a csapatmunkára
való készséget és a több fog-
lalkozást felölelő szemlélet-
módot.

(D)

(ii)

1 (ill)

(lv)

(V)

IV. A TUDOMÁNYOS KUTATÓ
SZAKıMÁJ~A `
lá. A tagországoknak figyelembe kell

venniuk, hogy a tudományos kutató
hivatastudata szamottevöen erosítne-
to, ha arra ösztönzik, hogy saját
munkáját annak a szolgálatnak ke-
retében lássa, amelyet egyrészt saját
honfitarsainak, masreszt általában
embertársainak végez. A tudományos
kutatók kezelésében és a velük kap-
csolatos attitűdben a tagországoknak
ki kell fejezniük ösztönző bizalmukat
a közszolgálat szellemében folyó tu-
dományos kutatás és műszaki fej-
lesztés iránt.

A tudományos kutatás
állampolgári és etikai sspektusai
ll.
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A tagországoknak 'olyan állapotok
megteremtésére kell törekedniük,
amelyben a hatóságok segítségével a
tudományos kutatóknak megvan a
kötelességük és joguk arra, hogy:
(8). a szellemi szabadság légköré-

ben dolgozzanak a tudomá-
nyos igazság keresése, terjesz-
tése és megvédése érdekében,
ahogyan ök látják;

(b) hozzájáruljanak a közreműkö-
désükkel megvalósítandó prog-
ramok céljainak és célkitűzé-
seinek megfogalmazásához, va-
lamint az alkalmazandó mód-
szerek megállapításához, ame-
lyeknek emberségesnek, társa-
dalmilag és környezeti vonat-
kozásban felelősségteljeseknek
kell lenniök;
szabadon fejezzék ki vélemé-
nyüket bizonyos projektek
emberi, társadalmi és környe-
zeti értékeiről és végső soron
visszavonulhassanak ezektől a
célkitűzésektől, amennyiben
lelkiismeretük így parancsol-
la:
pozitív és konstruktív módon
járuljanak hozzá a tudomány,
kultúra 'és közoktatás építmé-
nyéhez saját hazájukban, ezen
túlmenően fáradozzanak a
nemzeti célok megvalósítása,
állampolgáraik jóléte, valamint
az Egyesült Nemzetek céljai és
a nemzetközi ideálok előmoz-
dítása érdekében.
Megállapodtunk, hogy a tagál-
lamok, amikor a tudományos

` kutatók munkaadóiként lép-
nek fel, a lehető legpontosab-
ban és legszűkebb körben kell
hogy meghatározzák azokat az
eseteket, amelyekben szüksé-
gesnek vélik az (a)-(d) pon-
tokban lefektetett elvektől va-
ló eltérést.

A tagállamoknak minden szükséges
lépést meg kell tenniük, hogy arra
ösztönözzék a tudományos kutatók
összes többi munkaadóját is, hogy a
14. pontban felsorolt ajánlásokat te-

e ma áévá

(0)

(0)

gy 8 -A tudományos kutatás
nemzetközi aspektusai
16.

ı7I

18.

A tagországoknak fel kell ismer-
niük, hogy a tudományos kutatók
mind gyakrabban találkoznak olyan
helyzetekkel, amelyekben az .általuk
végzett tudományos kutatást és mű-
szaki fejlesztést nemzetközi dimen-
ziókban kell szemlélniük; és támo-
gatást kell nyújtaniuk a tudományos
kutatóknak abban, hogy az ilyen
helyzeteket a nemzetközi béke,
együttműködés és megértés erősítése,
az emberiség` jólétének közös ügye
érdekében használják fel.
A tagországoknak különösen meg
kell adniuk minden támogatást a tu-
dományos kutatók olyan kezdemé-
nyezéseihez, amelyeket az emberiség
túlélését és jólétét érintő tényezők
jobb megértése érdekében tesznek.
Minden egyes tagállamnak meg kell
nyernie azoknak az állampolgárainak
tudását, szorgalmát és idealizmusát,
akik tudományos kutatók - különö-
sen az ifjú generációt - annak ér-
dekében, hogy az erőforrások által
megengedett mértékben hozzájárulja-
nak a világméretű tudományos és
technológiai kutatások erőfeszítései-
hez. A tagállamoknak üdvözölniük
kell mindazt a tanácsadást és segít-
séget, amelyet a tudományos kutatók
nyújthatnak a társadalmi és gazda-
sági folyamatokban. amelyek hozzá-
járulnak az autentikus kultúra és a

19.

k SZOSZOLO I 1989. február
nemzeti szuvérenitás megszilárdításá-
hoz. ,
Annak érdekében, hogy a tudomá-
nyos és technológiai ismeretek egész
skálája azonnal rendelkezésére álljon
valamennyi nép javára, a tagorszá-
goknak arra kell ösztönözniük tudo-
mányos kutatóikat, hogy vegyék fi-
gyelembe a 16., 17. és 18. pontokban
lefektetett elveket.

A SIKERES TUDOMÁNYOSV.
KUTATÁS FEL 

20. A t&gáI1&m0kfl8k

Megfelelő
és
21.

figyelembe kell venniük, hogy
mind a közösség, mind a tu-
dományos kutatók érdeke meg-
követeli azt az erkölcsi támo-
gatást és anyagi segítséget,
amely a sikeres teljesítmény
előfeltétele a tudományos ku-
tatók által folytatott tudomá-
nyos kutatásban és a műszaki
fejlesztésben; _
fel kell ismerniük, hogy eb-
ben a vonatkozásban a tudo-
mányos kutatók munkaadói-
-ként elsőrendű felelősség ter-
heli őket és meg kell kísérel-
muk, hogy példát mutassanak
a kutatók többi munkaadójá-
nak;
arra kell ösztönözniük a tu-
dományos kutatók összes töb-
bi munkaadóját, hogy kellő
figyelmet szenteljenek a tudo-
mányos kutatók számára szük-
séges kielégítő munkakörül-
ményeknek, tekintetbe véve je-
len részben foglalt minden
feltételt;
biztosítaniuk kell, hogy a tu-
dományos kutatók státusukkal
és teljesítményükkel arányban
levő munkakörülményeket és
fizetést élvezzenek. nemre,
nyelvre, életkorra, vallásra,
vagy nemzeti származásra va-
ló tekintet nélkül. ~
karrier-fejlesztési kilátások

létesítmények
Minden tagállamnak, lehetőleg az át-
fogó országos munkaerő-gazdálkodási
politika keretében, olyan foglalkoz-
tatáspolitikai intézkedéseket kell ki-
alakítani, 'amelyek megfelelnek a tu-
dományos kutatók igényeinek, külö-
nösen a következőkben;
(a) a tudományos kutatóknak köz-

'vétlen munkakörükben élet-
pályájuk megfelelő alakí-
tását biztosító körülményeket
és létesítményeket kell bizto-
sítani, bár nem szükségkép-
pen kizáróag a tudományos
kutatás és műszaki fejlesztés
területein, s arra kell ösztö-
nözniük a nem kormányzati
munkaadókat, hogy hasonló-
képpen tegyenek;
meg kell tenniük minden
szükséges erőfeszítést, hogy
olyan módon tervezzék a tu-
dományos kutatást és műszaki
fejlesztést, hogy pusztán mun-
kájuk természete folytán a
tudományos kutatók ne legye-
nek kitéve elkerülhető nehéz-
ségeknek; _
az új feladatokhoz' történő
adaptációt és az alkotóerõ
megújulását biztosító létesít-
ményekhez szükséges pénzala-
pok élőterémtését a tudomá-
nyos kutatók vonatkozásában
állandó munkahelyükön, a
tudományos kutatási és kísér-
leti fejlesztési tervezés integ-
ráns részeként kell tekinteni,
különösképpen, de nem kizá-
rólagosan _a korlátozott idő-
tartamra tervezett programok
esetében; amennyiben ezek a
lehetőségek nem biztosíthatók,
megfelelő kompenzációs intéz-
kedéseket kell tenni;
a fiatal tudományos kutatók-
nak ígéretes esélyeket kell
felajánlani, hogy képességük-
höz mérten fontos tudomá-

- nyos kutatási és kísérleti
munkákban vegyenek részt.

(3)
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Állandó önművelés
22. A tagállamoknak ösztönző módon

Mobilitás
és
23.

24.

törekedniük kell arra, hogy
(a) más, hasonló problémákkal

találkozó dolgozók rétegeihez
hasonlóan a tudományos ku-
tatók is élvezzék annak lehe-
tőségét, hogy naprakészen
tartsák tudásukat saját és ah-
hoz kapcsolódó tudományterü-
leteken, konferenciákon való
részvétel, a könyvtárakhoz és
más információs forrásokhoz
való szabad hozzáférés révén
és azáltal, hogy részt vehet-
nek oktatási vagy szakmai
tanfolyamokon; ahol szüksé-
ges, a tudományos munkatár-
saknak lehetőséget kell bizto-
sítani a tudományos tovább-
képzésben való részvételre,
azzal a kilátással, hogy áthe-
lyezhetők legyenek más tudo-
mányos területekre is;
megfelelő létesítményeket kell
biztosítani e célokra.
általánosságban

különösen a közszolgálatban
A tagországoknak intézkedéseket kell
tenniük, hogy a magasan képzett
munkaerőre vonatkozó átfogó orszá-
gos politika részeként ösztönözzék és
megkönnyítsék a tudományos kuta-
tók kölcsönös cseréjét és/vagy mobi-
litását a tudományos kutatás és mű-
szaki fejlesztés között az állami
szférában, valamint a felsőoktatás-
ban és a termelő vállalatok körében.
A tagországoknak figyelembe kell
venniük, hogy az államgépezet min-
den szintjén élvezheti a tudományos
kutatók által képviselő speciális kép-
zettségek és képességek hasznát. Ep-
pen ezért minden tagország előnyök-
höz juthat az olyan tagországokban
szerzett tapasztalatok gondos össze-
hasonlító tanulmányozásából, ahol a
tudományos kutatók számára sajátos
fizetési lépcsőket és más alkalmazá-
si feltételeket vezettek be, abból a
szemszögből, hogy eldöntsék: milyen
mértékben segíthetik elő ilyen intéz-
ményrendszerek a nemzeti igények
kielégítését. Az e tekintetben külö-
nös figyelmet érdemlő szempontok a
következők:
(a) a tudományos kutatók opti-

mális igénybevétele a maga-
san képzett munkaerőre vo-
natkozó átfogó nemzeti poli-
tika keretében:

(b) annak igénye, hogy a szük-
séges biztosítékokat tartalmazó
eljárási rendszer tegye lehe-
tővé a tudományos kutatók
anyagi körülményeinek időkö-
zönkénti felülvizsgálatát annak
érdekében, hogy biztosítsák
azok méltányos szinten tartá-
sát az azonos tapasztalatokkal

képzettséggel rendelkező
.zıás dolgozókéhoz, figyelembe
véve az ország életszínvona-
lát: ˇ
annak lehetősége, hogy kielé-
gítő életpálya-fejlesztési lehe-
tőségeket biztosítanak állami
kutatóintézetekben, valamint
legyen lehetőség a tudomá-
nyosan vagy műszakilag kép-
zett kutatók számára, hogy a
tudományos kutatási vagy kí-
sérleti fejlesztési állásból

(D)

(0) `

25.
0

,-

közigazgatási pályára lépjenek
át.

A tagországoknak ezen túlmenően ki
kell aknázniuk annak a ténynek elő-
nyeit, hogy a tudományt és techno-
lógiát fejlődésre ösztönzi a közeli
kapcsolat az országos tevékenység
más területeivel és _ez fordított
arányban is igaz. Ennek megfelelően
a tagországoknak gondoskodniuk kell
arról, hogy ne vegyék el azoknak
a tudományos kutatóknak a kedvét,
akiknek érdeklődésük és tehetségük
kezdetben a tudományos kutatás és
műszaki fejlesztés- területein fejlő-
dött, majd más, rokon tevékenységi
kör felé irányítódott. Éppen ellenke-
zőleg, a tagországoknak bátorítaniuk
kell azokat a tudományos kutatókat,
akiknek eredeti tudományos kutatási
és műszaki fejlesztési képzettsége és
szerzett tapasztalatai lehetőséget ad-
nak olyan területeken mint a tudo-
mányos kutatás és műıšzaki fejlesztés
irányítása vagy a tágabb értelemben
vett tudomány- és műszaki politika,
hogy ezekben az irányokban bonta-
kozhasson ki teljes képességük.

ltévétel a nemzetközi tudományos
és technológiai rendezvényeken
26.

27.

A tagországoknak aktív módon kell
elősegíteniük a tudományos kutatók
eszme- és információcseréjét az
egész világon, mivel ez életbevágóan
fontos a tudomány és technológia
egészséges fejlődése szempontjából;
e célból minden szükséges intézke-
dést meg kell tenniük, hogy ' bizto-
sítsák a tudományos munkatársak
számára életpályájuk folyamán a
nemzetközi tudományos és technoló-
giai találkozón való részvétel és a
külföldre utazás lehetőségét.
Ezen túlmenően `a tagországoknak
gondoskodniuk kell arról, hogy min-
den olyan állami vagy állami jelle-
gű szervezet, amelynek égisze alatt
tudományos kutatás és kísérletező
fejlesztés folyik, költségvetésének
egy részét rendszeresen fordítsa ar-
ra, hogy az általa alkalmazott tudo-
mányos kutatók az ilyen nemzetközi
tudományos és műszaki rendezvénye-
ken részt vehessenek.

A tudományos kutatók hozzáférése
1. nagyobb felelősséggel és jövedelemmel
járó pozíciókboz
28.

Az

A tagországoknak gyakorlatban kell
torekedniük arra, hogy a tudomá-
nyos kutatókat a nagyobb felelősség-
gel és ennek megfelelően magasabb
jövedelmekkel járó pozíciókba helye-
ző döntései a szóban forgó személy
képességeinek jelenlegi vagy a kö-
zelmúltban nyújtott teljesítményére
alapozódjanak, tisztességes és való-
sághű felmérésén kell alapuljanak, a
megszerzett képzettség vagy az álta-
la demonstrálható szaktudás formá-
lis vagy tudományos bizonyítékait is
figyelembe véve.
egészség és szociális biztonság

védelme `
29.

*(3) A tagországok mint a tudomá-
nyos kutatók -munkaadóinak
vállalniuk kell azt a felelőssé-
get, amely - összhangban
azokkal a nemzeti jogszabá-
lyokkal és nemzetközi megál-

' lapodásokkal, amelyek általá-
ban a dolgozók védelmét szol-
gálják az ellenséges vagy ve-
szélyes környezettõl -- rájuk
hárul, nevezetesen, hogy a le-
hető legnagyobb mértékben
garantálják az általuk alkal-
mazott tudományos kutatók,
továbbá minden olyan sze-
mély egészségét és biztonsá-
gát, akiket a szóban forgó tu-
dományos kutatási és műszaki
'fejlesztési tevékenység vala-
milyen módon érint. Ennek
megfelelően biztosítaniuk kell,

- hogy a tudományos intézmé-
nyek vezetése érvényt szerez-
zen a megfelelő biztonsági
előírásoknak, az alkalmazott
személyeket` kiképezzék a
szükséges biztonsági intézke-
désekre, ellenőrizzék és óvják
a kockázatnak kitett vala-
mennyi személy egészségét,
időben reagáljanak a tu-
domásukra jutott ,új (vagy le-

. hetségessé váló) /kockázatokra,
különösen, ha ,azokat a tudo-
mányos kutatók maguk hoz-
zák tudomásukra és ennek

f megfelelően cselekedjének ;
biztosítsák, hogy a munkanap
és a pihenőidők, ezen belül a
teljes fizetéssel járó évi *ren-
des szabadság ésszerű időtar-
tamúak legyenek.
A tagországoknak meg kell
tenniük minden megfelelő lé-
pést annak érdekében, hogy
hasonló gyakorlatra ösztönöz-
zék -a tudományos kutatók
összes többi munkáltatóját is.

(U)

30. A tagországoknak gondoskodniuk
kell arról, hogy (az összes többi
munkavállalóhoz hasonlóan) a tudo-
mányos kutatók is kielégítő és mél-
tányos, koruknak, nemüknek, csalá-
di helyzetüknek, egészségi állapotuk-
nak és az általuk ellátott munkakör-
nek megfelelő társadalombiztosítási
juttatásokat élvezzenek.

Előléptetés, teljesítmény-értékelés
és az alkotó munka elismerése
Előléptetés
all A tagországoknak aktív módon kell

gondoskodniuk arról, hogy ösztönöz-
zék valamennyi kutató alkotó tevé-
kenységét a tudomány és technológia
területein.

Teljesítmények értékelése
32.

33.

34.

A tagországoknak az általuk foglal-
koztatott tudományos kutatók vonat-
kozásában a következőket kell ten-
niük:
(a) A tudományos dolgozók mun-

kája alkotó jellegének felmé-
résére irányuló eljárások al-
kalmazása során figyelemmel
kell lenni azokra a nehézsé-
gekre, amelyek egy személy
képességének megítélésében
jelentkeznek, mivel az alkotó-
készség ritkán jelentkezik fo-
lyamatos és nem ingadozó
formában;
Lehetővé kell tenni és célra-
vezetően ösztönözni kell azo-
kat a tudományos kutatókat,
akiknek e tehetsége eredmé-
nyesen ösztönözhető a követ-
kezőkre:

(i) arra, hogy a tudomány vagy
technológia új területeire for-
dítsák figyelmüket;

(ii) vagy a tudományos kutatás és
műszaki fejlesztés területéről
más foglalkozásra váltsanak
át, ahol az általuk szerzett ta-
pasztalatok és bizonyított sze-
mélyi képességeik új keretek
között jobban hasznosíthatók.

A tagállamoknak hasonló gyakorlat
kialakítására kell bírnia a tudomá-
nyos kutatók egyéb muhkaadóit is.
Az alkotó tevékenység felmérésének
lényeges elemeit tekintve a tagálla-
moknak arra kell törekedniük, hogy
biztosítsák a tudományos kutatók
számára a következőket:
(a) akadály nélkül juthassanak

hozzá a világ különböző ré-
szeiből kollégáik által hozzá-
juk intézett kérdésekhéz, bírá-
latokhoz, az ilyen kapcsola-
tokkal járó intellektuális ösz-

01)'

tönzéshez, és az előbbibői kö-
vetkező eszmecserékhez;

(b) nyugalomban élvezzék ,a tu-
dományos eredményeik foly-
tán őket méltán megillető
nemzetközi hírnevet.

Kiadványok megjelentetése .
35.

36.

37.

Elismerés
38.

39.

ml

Ésszerű

A tagországoknak ösztönözni kell és
meg kell könnyítenie a tudományos
kutatók által elért eredmények nyil-
vánosságra hozatalát, azzal a céllal,
hogy segítsék őket a megérdemelt
megbecsülés megszerzésében, vala-
mint előmozdítsák a tudomány és
technológia, közoktatás és kultúra
fejlődését.
E cél érdekében a tagországoknak
biztosítaniuk kell, hogy a tudomá-
nyos kutatók tudományos és műsza-
ki tanulmányai megfelelő jogvéde-
lemben részesüljenek, különös tekin-
tettel a szerzői jog által nyújtott vé-
delemre.
A tagországoknak a tudományos ku-
tatók szervezeteivel folyamatosan
konzultálva és a rendszeres gyakor-
lat részeként ösztönözniük kell a tu-
dományos kutatók munkaadóit és sa-
ját magukat is (mint munkaadókat)
a következőkre:
(a) szabálynak tartsák azt, hogy

a tudományos kutatók szaba-
don nyilvánosságra hozhassák
munkájuk eredményét és eh-
hez ösztönzést kapjanak;
csökkentsék minimálisra a
korlátozásokat a tudományos
kutatók jogával kapcsolatban,
hogy eredményeiket közöljék,
összhangban a közérdekkel,
valamint munkaadóik és mun-
katársaik jogaival;
a munkaszerződés megkötése-
kor írásban rögzítsék azokat
a körülményeket, amelyek
megléte esetén e korlátozások
feltehetően alkalmazásra ke-
rülnek; .
hasonló módon tisztázzák azo-
kat az eljárásokat, amelyek
révén a tudományos kutatók
meggyőződhetnek arról, hogy
vajon az ebben a pontban
emlitett korlátozások alkalma-
zandók-e egy adott esetre, és
hova fellebbezhetnek az ellen.

(D)

(0)

(G)

A tagországoknak hangsúlyozniuk
kell, hogy nagy fontosságot tulajdo-
nítsanak annak, hogy a tudományos
kutatók munkájuk során tanúsított
alkotó erőfeszítéseikért megkapják a
megfelelő morális támogatást és
anyagi elismerést.
Ennek megfelelően a tagállamoknak
a következőket kell figyelembe ven-
ni:

(i) Azt a szintet, amelyen a tu-
dományos kutatókat és bebi-
zonyított képességeit elisme-
rik, ami befolyásolja megelé-
gedettségüket a jelenlegi fog-
lalkozási területükkel;
az állással való megelégedett-
ség valószínűleg általában is
befolyásolja a tudományos tel-
jesítményt és különösképpen
érinti a teljesítmény elemeit:
fogadják el és ösztönözzék a
tudományos kutatók bebizo-
nyítottan alkotó jellegű tevé-
kenységére alapozott megfele-
lő elismerését.

Hasonlóan a tagállamoknak általános
gyakorlatként el kell fogadniuk és
sürgetniük'kell a következő intézkedé-
sek elfogadását:
(s) a tudományos kutatók mun-

kavállalásának írásos doku-
mentumaiban, azok fetételei
között írásban rögzíteni kell
azokat a jogokat,_ amelyek (ha

- Vannak ilyenek) ˇóket...(m.l-:8i2-leiő esetben egyéb érdekelt
feleket) megilletnek minden
felfedezés, találmány avagy
technikai know-how-ban elért
fejlesztés nyomán; _
a munkaadónak minden eset-
ben fel kell hívni a tudomá-
nyos kutatók figyelmét ezekre
az előírásokra, mielőtt még a

_ tudományos kutatók munkába
lépnének.

rugalmasság

(ii)

(U)

(Ü)

a tudományos kutatók
lllllnkavállalásának feltételeit tartalmazó
:zövegek értelmezésében

s
ül

A

alkalmazásában
A tagországoknak annak biztosításá-
ra kell törekedni, hogy a tudomá-
nyos kutatás és műszaki fejlesztés
ne legyen tisztán rutin jellegű fel-
adatokra csökkenthető. Ezért gondos-
kodni kell arról, hogy a munkavál-
lalás feltételeit és a tudományos ku-
tatók munkavégzésének körülmélräyeit
rögzítő valamennyi szöveget a vá-
natos és a tudomány és technológia
követelményeinek megfelelő rugal-
massággal fogalmazzák és értelmez-
zék. E ruga-lmasságot azonban nem
szabad olyan módon értelmezni,
hogy a tudományos kutatókra olyan,
rájuk nézve hátrányos körülménye-
ket kényszerítenek, amelyek kedve-
zőtlenebbek a velük azonos képzett-
séggel és feladatokkal rendelkező
egyéb dolgozók körülményeihez ké-
pest.

tudományos kutatók érdekeinek
egyesületi védelme ,
42.

VI

A tagországoknak teljesen törvényes-
ként és nyilvánvalóan kívánatosnak
kell elismerni azt, ha a tudományos
kutatók egyesületekbe, olyan testü-
letekbe tömörülnek egyéni és kollek-
tív érdekvédelmük előmozdítására,
mint a szakszervezetek, szakmai
egyesületek és tudományos társasá-
gok, összhangban a munkavállalók
általános jogaival és az e javaslat
függelékében található nemzetközi
egyezményekben kijelölt elvekkel.
Minden olyan esetben, amelyben
szükséges megvédeni a tudományos
kutatók jogait, e szervezeteknek meg
kell hogy legyen a joguk arra, hogy
az ilyen kutatók indokolható kérel-
mét támogassák. -

. A JELEN JAVASLAT
HASZNOSITASA
É-S AIAILALMAZÁSA -
43.

44.

45.

A tagországoknak arra kell töreked-
ni, hogy tevékenységükkel kiterjesz-
szék és kiegészítsék a tudományos
kutatók státusára vonatkozó rendel-
kezések körét, együttműködve vala-
mennyi olyan nemzeti és nemzetközi
szervezettel, amelynek tevékenysége
é javaslat célkitűzésének körébe esik,
különösen az UNESCO Nemzeti Bi-
zottságaival, nemzetközi szervezetek-
kel, a tudományos és műszaki okta-
tással foglalkozó képviseleti szervei-
vel, a munkaadókkal, a tudományos
társaságokkal, szakmai szervezetek-
kel, a tudományos dolgozók szak-
szervezeteivel, a tudományos szak-
írók egyesületeivel és az ifjúsági
szervezetekkel.
A tagországoknak,az arra legmegfe-
lelőbb módon támogatniuk kell a
fent említett testületek munkáját.
A tagországoknak gondoskodniuk
kell a tudományos kutatókat képvi-
selő valamennyi szervezettel való élő
és aktív együttműködésről, ezáltal
biztosítva, hogy e szervezetek a köz-
érdek szellemében hatékonyan vé-
gezzék feladataikat, vállaljanak fele-
lősséget, élvezzék a jogokat és érjék
el annak a státusnak elismerését,
amelyet e javaslat magában foglal.
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E] A KORKOSTOLÓ című rádlóműsont Simkó János akkor .találta ki,
amikor már itthon is meglódulhatott a „koı-szellem". Tudomány-politika-
társadalom és e fogalmak fpeı-mu-táeiói határozzák meg azt a teret, amely-
ben a szerkeszñ mélyfúrásait készítette. Simkó tudós beszélgető partne-
rei - miközben hun sokat törődnek fényesre csiszolódott zaıkójuk ujjá-
vaıl, jówkán letaposott - cipősarkwkzkal, bom-lott szálló pulóverei-kkel (ami
persze nem róluk állít ki bizonyítványt, s a rádióhallgató amúgy sem lát-
hatja.) - ahelyett, hogy végignéznének magukon és egymáson, messzebb-
re néznek. A Korkóstoló adásai tehát senkinek sem szolgálnak könnyen
emészthető falatokkal. E helyett Simkó János - akit nem aktuálpolitikai
szempontok befolyásolnak - keserű ízelítőt tálal fel a rádió hallgatóinak
a tudományos kutatás világából, a kutatók köriilményeiből. Nehéz lenne
eldönteni, hogy a felidézett interjúalanyok realisták vagy utópisták. Re-
méljük, az előbbiek. De saját tapasztalataink alapján van bennünk szkep-
szis. Lehet, hogy mégis többségünk utópista? Egyikük egyszer Habermast
idézte: „Ha az utópia oázisai kipusztulnak, a banalitás és a tanácstalanság
sivatagjai fognak elteı'peszkedni.”

»IL 'fU°°MÁNY°S KU'-=`^T°K §<.:;ı“*:“1*en . _
Az ORSZÁGDS POLITIKA Nem csak a hétköznapi közvéleményALAKITÁSÁBAN”

Huszár Tibor akadémikus

A 70-es évek második felét - amikor

számára, de a gazdaságpolitikusok szá-
mára sincs lefordítva az, ami a tudo-
mány berkében készül, és ami szerin-
tem sokkal nagyobb hasznosságú, mint
amennyire ezt ma sokan gondolják.

Hátrányban vagyunk a fejlett iparielkezdődött a magyar pangás időszaka 0 á k 1 tö é é 1 b
_ az jellemzi' h°gy túuqglal-k°zta“ă'k alıiszızl ãoviláeggslıegjêııegiésâeíeããbäedolããrrliocgry
3 t“d°menYt° Az Énóhábefulek a tude' egy egyetemi tanár az miniszter lesz vagy
mány is egy esZk°Ze lett- A kerdesek el' nemzetbiztonsági tanácsadó . .. nálunk eznapolásának egy intelligens formája volt nem jeuemzú Az ugyan előfordul. hogy
ez- S bÍZ°nY°5 efielemben ma is ez- Ha miniszterből egyetemi tanár lesz, de eznincs valamire válaszunk, akkor bízzuk a nyugdfiwássaı egyené,.tékű_ (_ _ _)
meg a tudománytzdolgozzanak rajta, ér-
leljék . . . Bizonyos elnapolt döntések le-
gitimálásának így a tudomány óhatatla-
nul eszközévé lett . . . Megmámorosodtunk
attól, hogy fontos társadalmi kérdések-
ben döntési alternatívákat dolgozunk ki.

4

, 1987. október 28.
Kossuth Rádió, 17 óra

Kiss Imre,
Ez magával hozta, hogy elkezdődött a az MKKA Matematikai Számítástechnikai
szakértelemmel egy sajátos manipuláció.
Hovatovább most már minden fajta
szakértői csoportok véleménye arra hi-

Intézet osztályvezető professzora

A sorozatos áremelkedések egyik alap-
vatott, hogy a döntést legitimálja. Minél vető 039' az Ü1f°1'm3Üka hiáñya- Nem
szuverénebb és függetlenebb helyzetben azert Van nálunk ?Se1`ea1`á“Y1`°m1áS Dél'
lesznek az értelmiségi csoportok, annál
szuverénebb és függetlenebb vélemények
fognak születni. A döntést azonban csak
a politikai testület hozhatja meg és ott
nem értelmiségi kompetencia kell, ott
mindenkinek állampolgárként kell je-
lenlennie. A kérdés tehát az, hogy
mennyire vált demokratikussá maga a
döntési folyamat, mennyire nyilvános a
döntés.

1988. december 15.
` Kossuth Rádió, 20.50

lnotai András, `
a Világgazdasági Kutató Intézet
osztályvezetője

`A közgazdászok - velem együtt - azt
szokták meg, hogy egy szakértő-körben

° A Korkóstoló című rádíómüsor hang-

dául, mert a kapitalista termékek na-
gyon drágák, a mi termékeink pedig
nagyon olcsók, hanem azért, mert nincs
meg az informatikai alapja a magyar
gazdaság irányításának. Az informá-
ció hiánya, az információ feldolgozat-
lansága, az információ rossz értelmezé-
se vezet az áremelésekhez. (. . .)

A távol-keleti országokban az állami
költségvetésből például az oktatásra for-
dított hányad 20-25, vagy még maga-
sabb százalékát költik. Összehasonlítás-
ként: nálunk ugyanez a hányad 6 szá-
zalék körül van. Vagyis, hogy a fejek
milyenek, hogy miként vannak kimú-
velve -- bár ezt a kaput már Széchenyi
is döngette -, valójában nálunk nem
veszik komolyan. Miközben formálisan
az oktatás demokratizálásával, az általá-
nos iskolával látszólag lehetővé tettük,
hogy bizonyos információhoz az embe-
rek hozzájuthassanak, addig a ráfordí-
tások tekintetében nem bőviiitek a for-
rások. A távol-keleti sikerországok pon-
tosan ezt értették jól meg, hogy az ok-

archívumából összeállította Dura_ László. tatási beruházások nem elpazarolt pén-

zek, nem improduktív beruházások,
ahogy mi mondani szoktuk, hanem hosz-
szabb távon hasznot hajtó beruházások.
A közhely szerint mi sok mindenben
szegények vagyunk, de a magyar szür-
keáliomány értéke óriási. Éppen az ok-
tatás szegényes állapota és lerobbantsá-
ga miatt ezt egyre kevésbé mondhatjuk
el, s nem kell hozzá hosszú idő, hogy a
lakosság értelmi szintje is leépüljön, hi-
szen a modern gépeket nem fogják tud-
ni működtetni.

1987. május 13.
Kossuth Rádió, 17 óra

Juhász Gyula akadémikus

...tőlünk az aradi Nicolae Ceausescu
és Grósz Károly találkozójához háttér-
anyagot közvetlenül nem kértek, bár
szolgáltatni tudtunk volna ilyet. De le-
hetséges, hogy azoknak, akik a tárgyaló
delegációt felkészitették, megfelelő infor-
mációjuk van.

1988. szeptember 8.
Kossuth Rádió, 20.30 óra

,,lV. A TUDOMÁNYOS KUTATÓ
SZAK-MÁJA”
_ „-MEGFELELŐ
KARJRIERFEJLESZTÉSI
KILÁTASOK” -

Simkó János,
a Magyar Rádió '
szerkesztő-műsorvezetője

A konvertálható tudású műszakiak je-,
lentős része külföldön igyekszik munkát
vállalni. Sokan hivatásuknak hátat for-
dítva a harmadik gazdaságban magán-
vállalkozói szférában keresik boldogulá-
sukat. Mémöki diplomával zsebükben
taxisofőrként, segédmunkásként dolgoz-

Kölfségvefési reform: mi leszel, ha nagy leszel? ll.

ll terhek úiraelosztása
D
--1*

. .ket-ai.1 s`íki-z.

hlfilt 1 í I
vısehıxiısi, amelyek... la y

- súlyos.,--1
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L] Rövid távon valószínűleg erről vitat-
kozunk majd a leghevesebben: az újra-
elosztás ugyanis közvetlenül érinti az
emberek pénztárcáját. Nehéz feladat elé
kerülnek a szakszervezetek, hogy ne he-
lyezkedjenek egyoldalúan elutasító, a
realitások miatt tarthatatlan álláspontra.
Sajnos ennek élnek a hagyományai: egy
évvel ezelőtt a SZOT lenyelt mindent,
amit nem kellett volna - az adőreform-
tól a bérbefagyasztásig -, majd győzel-
met aratott abban az egy kérdésben,
amiért teljesen felesleges volt síkra
szállnia - meggátolta a gyógyszerárak
emelését. (Természetesen nem a jelenlegi
átgondolatlan és agyonbürokratizált
gyógyszer-árrendezésre volt szükség!)

A költségvetés és a lakosság között a
terhek újraelosztása - kimondatlanul -
már hosszú évek óta folyik. Ennek leg-
szomorúbb példája a lakásépités és la-
káskarbantartás, amit a költségvetés úgy
hagyott ott, mint Szent Pál az oláhokat
(de legalább nem egy magát szocialis-
tának nevező országban tette). A lakos-
ság nem kapott az égvilágon semmit,
még olyan pénzbe nem kerülő minimá-
lis biztosítékokat sem, hogy nehezen
összegyűjtött pénzét ne sikkaszthassák
el problémamentesen a különböző vál-
lalkozók vagy a csődbe menő építőipari
vállalatok. Sőt, a kötségvetés derekas
sápot húz a lakásínségből: a tanácsok
élére álltak a telekspekulációnak (ahe-
lyett, hogy azt tompítani igyekeztek vol-
na), a lakásárakban bizonyosan sokkal
több a különbözõ címeken felszámított
adó, mint az egész OTP-kölcsön, amely-
nek kedvezményes kamatai ugyancsak
súlyos gondokat okoznak a költségvetés-
nek.

Mivel a költségvetés rendkívül nehéz
helyzetben van, kormányunk úgy dön-
tött, hogy Magyarországon ma jött el az
oktatás és az egészségügy ingyenessége
felülvizsgálatának a történelmi pillanata.
Erdekes lenne rákérdezni, milyen tudo-
mányos felméréseken, elemzéseken alap-
szik ez a döntés? Az utóbbi években a
kormány alkotó intuiciója néhányszor
már hibásnak bizonyult. Az egyik bök-
kenő az, hogy miért éppen ma fogják
az emberek igen nehezen megszerzett
jövedelmük egy részét tanulásra fordí-
tani? Eppen ma, amikor a tudás annyi-

ra leértékelődött, mint még soha! Bizo-
nyos vagyok abban, hogy az 1920-1930-
as években, amikor a falusi tanító is
nagyságos úr volt, bármelyik parasztem-
ber sokkal inkább hajlandó lett volna
áldozatot hozni gyermeke tanittatásáért,
mint ma. Hasonló a helyzet az egészség-
üggyel: fizettethetnek velünk külön ki-
egészítő biztosítást (a jelenlegi kötelező
53 százalékon túl), ettől még változat-
lan marad a paraszolvencia, az elavult
kórházi felszerelés, az elszomorító álla-
potban levő kórházak és egészség-
ügyünk többi ismert jelensége.

Valamiféle térítéses rendszer bevezeté-
sére mégis két okból is szükség van.
Egyrészt az emberek tényleg nem be-
csülik meg azt, ami ingyenes, másrészt,
az egészségügyet és az oktatást is -
hasonlóan a költségvetés többiintézmé-
nyéhez - végre valamiféle gazdálkodás-
ra kellene szorítani, mert ma a pazar-
lás - a szegénység állandó hangoztatá-
sa mellett - óriási, A tandíjköteles is-
kolákban valamilyen szülői felügyelő bi-
zottság jóval aktívabban szólna bele az
iskola életébe. Mindez sokat segíthetne
abban, hogy végre felszámoljuk azt a
tűrhetetlen porosz szellemet, amely kü-
lönösképpen az egészségügyet és az ok-
tatást uralja. ~ -

Vannak más területek, ahol az ingye-
nesség vagy minimális térítés megszün-
tetése a mainál sokkal reálisabb válasz-
tási lehetöség. Például az óvoda, vagy
a napközi reális térítési díja (amelynek
mértéke a mindenkori családi pótlékhoz
igazodhatna). választásra ösztönözne: va-
laki a gyermekét óvodába adja, a szom-
szédban lakó nyugdíjas nénire bízza,
vagy két-három gyermekkel esetleg ott-
hon marad. A többletbevételt természe-
tesen az utolsó fillérig a családi pótlék-
ra illik fordítani. Hasonló a helyzet a
kedvezményes üdültetéssel is, ami csak
akkor nevezhető annak, ha az a min-
denkori piaci árnál 10-20 százalékkal ol-
csóbb. Az „eszmei” térítési díj kizáró-
lag egy szűk réteg indokolatlan kedvez-
ményezéséhez és a beutalók elosztása
körüli folyamatos botrányokhoz vezet.

A dotációk, a különböző vállalati, fo-
gyasztói támogatások, alapjuttatások és
hasonlók - a költségvetési reform leg-
veszélyesebb területei. Az utóbbi 2-.E
évben az ország vezetése és a propagan-
dagépezet belesulykolta a lakosságba,
hogy minden baj oka a dotáciők rend-
szere. Ebből ered ma az a szemlélet,
hogy a dotációk gyors, teljes felszámo-
lásával gondjaink megoldhatók, ez azon-
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ban messzemenően nem igaz. Hivatkoz-
hatunk a világgazdaságra, ahol igen jól
prosperáló államok dollár tízmilliárdok-
kal támogatnak - igen változatos for-
mában - különböző tevékenységeket.
iparágakat, az_ország elmaradottabb kör-
zeteit, csaknem mindenütt a mezõgazda-
ságot és sok minden mást. Úgy tűnik,
hogy nem feltétlenül a dotáciők ténye
tesz tönkre egy országot. Másrészt ná-
lunk e területet sem jellemzi a tisztán-
látás: az illetékesek gyakran elfelejte-
nek beszámolni arról, hogy ún. veszte-
séges vállalatok, ágazatok óriási össze-
gű adót fizetnek a költségvetésbe, sok-
szor többet, mint a felpanaszolt dotáció
összege.

Helyesebb lenne nálunk ma olyan jel-
szavakat megfogalmazni, mint ,,Ne az
erősebb kutya kapjon több támogatást!".
vagy ,,Ne a vadásztársaságokban osszuk
a támogatástl". A baj ugyanis inkább
itt keresendő.

A szakszervezeteknek óriási a felelős-
sége. A fogyasztói ártámogatások meg-
szüntetése közvetlenül érinti a lakossá-
got. A vállalati és ágazati támogatások
meggondolatlan leépítésének következmé-
nyei még súlyosabbak: munkanélküliség
és áruhiány. Azt kellene tisztázni, hogy
melyek Magyarországon a húzóágazatok
és miért gondoljuk róluk, hogy azok?
világpiaci mércével mérve valószínűleg
ráfizetéses a szénbányászat, de a sertés-
tenyésztés is. Kohászatunk semmivel
sincs távolabb a világszínvonaltól, mint
elektronikánk vagy finommechanikánk.
Lehet, hogy a méz, a vadnšúl, a téli-
szalámi és a libamáj igen j l exportál-
ható, de ezekből egy ország nem tud
megélni. A támogatások és a vesztesé-
ges vállalatok tényleges felszámolására
csak a sokat emlegetett szerkezetváltás
biztosíthatna reális keretet, ennek azon-
ban óriási tőkebefektetések nélkül - és
70 százalék nyereségadó mellett - sem-
miféle realitása sincs.
- Az államigazgatást kevesen kedve-

lik, pedig államigazgatásra szükség van.
Az utóbbi évtizedekben az éhbérekkel és
kontraszelekcióval, a bürokráciát elítélő
pufogó frázisokkal sikerült az államigaz-
gatást módszeresen lezülleszteni. Rend-
kívül nehéz', fájdalr. s és hosszú idõt
igénylő folyamat lesz ınindezt visszafor-
dítani, olyan államigazgatást létrehozni,
amelyben jól fizetett, kiváló szakembe-
rek magas szakmai ffinvonalon, tisztes-
ségesen intézik az ország és a lakosság
ügyeit. Ehhez a i"""`~legi államigazgatás
alapvető és 'te` rtékű átszervezése
szükséges. Ez a A-„ısegvetési reform leg-
nehezebb és legreménytelenebb folyama-
ta, mivel a jelenlegi apparátusoknak
kellene kimondaniuk saját feleslegessé-
güket és feloszlatásukat. Erre még a vi-
lágtörténelemben nem volt példa, így
nagyon érdekes lenne széles körű vitára
bocsátani, hogy hogyan képzeljük el az
államigazgatás átszervezését. Szükségünk
van-e például olyan pénzügyminiszte-
riumi apparátusra. amely évente 3,8
milliárd forintba kerül az országnak? (A

. Fóti Lázár rajza

nak. A műszaki értelmiség egy része
deklasszálódik, elveszíti értelmiségi jel-
legét. Fiatal, cselekvőképes emberek kö-
rében lemondás, perspektivátlanság, két-
ségbeesés tapasztalható.

1988. október 6.
Kossuth Rádió, 20.30 óra

,.IV. 14/-A A TUDOMÁNYOS
KUT-ATÁS . . .
ETLKAI ASPEKTUSAI”

Inotai András,
a Világgazdasági Kutató intézet
osztályvezetője

A tudománynak is az a legfőbb hibá-
ja, hogy azon belül erősen hiányzik a
tolerancia, hogy alternatív értékrende-
ket képes legyen elfogadtatni. Minden-
ki azon vitatkozik, hogy vagy ez igaz,
vagy az igaz, sajnos ezt nagyon belénk
nevelték, hogy csak egyfajta igazság,
egyfajta unilineáris fejlődés látszik. Tu-
domásul kell venni, hogy tarthatatlan
az, hogy nem lehet nekem is egy véle-
ményem és a másiknak is egy vélemé-
nye. Nem mehet tovább az a szemlélet,
hogy aki az én istenemet nem szereti,
az feltétlenül rossz ember, mint annak
idején az inkvizitoroknál vagy a nagyon
merev dogmatikus szemléletekben.

1987. október 28.
Kossuth Rádió, 17 óra

„IV. 16-19. A TUDOMÁNYOS
KUTATÁ-S
NEIVIZETKÖZI ASPEKTUSAI
Körner János és Nemetz Tibor,
MTA Matematika kutatóintézet

A magyar matematikusok külföldi
konferenciákon sok mindenbe bele tud-
nak szólni, különösen ha a nyugati

Pénzügyminisztérium 1989. évi támogatása
meghaladja a korábbi évekhez hasonlóan,
a Magyar Tudományos Akadémia támo-
gatását.)

Az államigazgatási kiadások tényleges
összegéről elég nehéz pontos képet kap-
ni. Egyrészt az államháztartási mérleg
- ami ismereteim szerint részleteiben
nem kerül nyilvánosságra - főösszegei
több mint 100 milliárd forinttal megha-
ladják a költségvetési főösszegeket. Az
1987-es állami költségvetés végrehajtásá-
ról szóló törvény 1. számú mellékletében
a központi költségvetési szervek kiadá-
sai csaknem 124 milliárd forintot tesz-
nek ki, ebből a 2. számú mellékletben
csak 89 milliárd forint támogatást rész-
leteznek tárcánként. A számokból az
sem derül ki, hogy a támogatáson be-
lül mennyibe kerülnek az apparátusok.
a háttérintézmények, a vadászházak, az
oktató központok, üdülők és egyéb lu-
xus-létesítmények, és mennyit fordíta-
nak az egyes tárcák ,,hasznos" célokra
kórház-, útépítésre, árvizvédelemre,`(

vagy kutatásra) .
Óriási összegekröl van szó. 1987. évi

adatok szerint a központi költségvetési
szervek kiadásai - a tanácsok nélkül -
124 milliárd forintra rúgnak, a tanácsok
működési és fenntartási kifizetései to-
vábbi 117,2 milliárdra. Erdemes ezeket
az összegeket összevetni a sokat pana-
szolt dotációkkal. A vállalati gazdálkodó
szervek költségvetési támogatása „mind-
össze” 39,6 milliárd forint, a teljes fo-
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konferenciaszervezők úgy hívják meg
őket, hogy kifizetik költségeiket. Mi,
szerencsére olyan helyet vivtunk ki ma-
gunknak, hogy ez elég gyakran előfor-
dul. Viszont azt szeretnénk, ha külföldi
kapcsolataink kölcsönösek lennének. Je-
lenleg az a helyzet, hogy mi egyáltalán
nem tudunk pénzt adni, vagy csak ne-
vetségesen kis összegeket a külföldiek-
nek, akik Magyarországra látogatnak.
Nálunk még a xeroxozás anyagi felté-
telei is problémát jelentenek. Ha az
úgynevezett elektronikus posta, azaz a
számítógépes információcsere elterjed, s
az veszi át a levelezés szerepét, akkor
félő, hogy mi ebbõl egyszerűen kimara-
dunk. Az OTKA-tól mi azt vártuk,
hogy ne kelljen az utcasarkon állva kö-
nyörögni, vagy elfogadni a könyörado-
mányokat . . . , ne kelljen lemondanunk
a vezető nyugati folyóiratokról, a köny-
vekről stb. Intézetünk, mielőtt az OTKA
megkönyörült volna rajta, olyan szegény
volt, hogy például amikor egy amerikai
folyóiratot szerkesztettem, és külföldi
kollégákkal kellett beszélnem, akkor
úgy hívtam fel őket, hogy R-beszélge-
tést kértem. . . . Az ember nem szívesen
kerül ilyen egyenlőtlen helyzetbe . . .,
számunkra ez belülről, azaz lelkileg is
elfogadhatatlan és megszégyenítő hely-
Zet.

1987. júlillfl '8.
Kossuth Rádió, 17 óra

Márta Ferenc akadémikus
Mintegy 10 évvel ezelőtt együttmûkö-

dési megállapodás született a szocialista
országok akadémiai között, hogy a ku-
tatáshoz szükséges műszerek gyártásá-
ban ne legyünk kiszolgáltatva a nyugati
országoknak. (. . .) Az elmúlt 10 év gya-
korlata azt mutatja, hogy itt sajnálato-
san lényeges előrelépést nem lehetett
megtenni. Egyszerűen azért, mert min-
den ország minden egyes műszer fej-
lesztésével foglalkozott. Ebből, érthetően,
nem jöhetett ki sok minden. Nem volt
tisztázva a kereskedelmi lebonyolítás
rendje sem, s jó néhány bürokratikus
akadály miatt sokszor egy-egy bőrönd-
ben egyszerűbb volt az alkatrészeket el-
hozni, mint a hivatalos csatornákon ke-
resztül egy műszer megrendelését meg-
ejteni. Addig sem jutottunk el igazába
véve, hogy tisztességes kimutatásaink
legyenek az egyes országokban elérhető
és gyártott műszerekről, márpedig nyil-
vánvaló, hogy egy fejlett nyugati cég
azzal kezdi tevékenységét, hogy az ál-
tala gyártott műszerekről kielégítő in-
formációt tartalmazó prospektusokat
küld szét a világ szinte valamennyi or-
szágának kutatóhelyeire, tudományos fo-
lyóirataihoz. .

1987. július 8.
Kossuth Rádió, 17 óra

Kihide Musakocsi,
a Nemzetközi Politikatudományi
Társaság japán elnöke

Jelenleg a világ globálissá válása so-
rán, adott az információszerzés lehetõ-
sége, de nem igazán tudjuk, hogy a kü-
lönféle információk, üzenetek alatt mit
kell érteni, mert a jelen világban a kü-
lönbözö kultúrák, társadalmi rendszerek
esetében különféle jelentés-tartalommal
bírnak az általunk használt fogalmak.

1987. június 10.
Kossuth Rádió, 17 óra

gyasztói árkiegészítés 66,7 milliárd, a fo-
gyasztói forgalomból származó adók ésa
fogyasztói árkiegészítés egyenlege pedig
csak 55,6 milliárd forint. Az államigaz-
gatás kiadásai mellett eltörpülnek az
olyan összegek, mint az agrártámogatás
- 15,2 milliárd forint -, vagy_ például
a magánerős lakásépítés segítése, amire
csak 7,5 milliárd forintot költünk. A
horribilis összegekkel az államigazgatás'
mindenféle érdekeltség, eredménykény-
szer nélkül gazdálkodik, bizonyosan nem
optimálisan.

Az államigazgatás gyökeres átszervezé-
se csak a mesterségesen kialakított ha-
talmi poziciók radikális szétzúzásával ér-
hetõ el.

A szakszervezeteknek tisztában kell
lenniük azzal, meg kell győzniük tagjai-
kat arról, hogy végső fokon minden ter-
het kizárólag a lakosság visel. Az ál-
sikerek, a rossz kompromisszumok kon-
zerválják a gazarlást vagy segítenek el-
kenni a val s helyzetet. Ennek jelentős
többletköltségét ugyancsak a lakosság
viseli majd, legfeljebb kicsit később. A-
vállalati adóterhek nyakló nélküli eme-
lése nem a lakosságot tehermentesíti,
éppen ellenkezőleg. Egyre jobban kitolja
a szerkezetváltást, ami a szakadékból
való kimászás egyetlen lehetséges fo-
gódzója. Növeli a csőd szélén egyensú-
lyozó vállalatok számát, ami a lakosság
számára stagnáló béreket, a munkanél-
küliség és az áruhiány veszélyét jelenti.
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Mu I-Mew OTKA-dilemmák I I_-
Ü Az akadémia főtitkárának kérésére
számos helyen vitatják az Országos Tu-
domanyos Kutatási Alap (OTKA) szere-
pét és működési módját. Az OTKA-nak
a TUDOSZ is rendkívüli jelentőséget tu-
lajdonít, éppen ezért elnökségünk állás-
foglalás-tervezetet készített és juttatott
el a TUDOSZ alapszervezeteihez. Tizen-
két helyről érkezett válasz. Ezek alap-
ján véglegesítettük állásfoglalásunk szö-
vegét, amit megküldtünk az akadémia fő-
titkárának. Most ebben az írásban is sze-
retném indokolni és magyarázni az állás-
foglalás szövegét.

Meglepett, hogy milyen nagy számban
kaptunk ,,támogatom, de" véleményt.
(Szegedi BKT, Debreceni ATOMKI, Tár-
sadalomtudományi Int. stb.) Konkrét*
szövegmódosítást senki sem javasolt, de
az általános megjegyzések széles érzelmi
skálát mutattak, ezért a tervezetben
szövegmódosításokat hajtottunk végre.

Nagyon sokan felvetették az alapellá-
tás kérdését: azaz az intézetek kapjanak
tisztességes alapellátást, az OTKA kiegé-
szítő támogatás legyen. A főtitkár is ezt
javasolta, mi is egyetértünk ezzel, így
szerepel az állásfoglalásban is. Jelenleg
nem ez a helyzet, ezt többen` jelezték
(erős érzelmi töltéssel).

Szeretnék kitérni a Természettudomá-
nyi Kutatolaboratóriumból érkezett véle-
ményre: ,,..;eleve támogatásos priori-

esnének ki olyanok, amelyek minden
szempontból megérdemelnék a támoga-
tást.

Az OTKA hozzájárult a nemzetközi
szintû kutatások fennmaradásához is, le-
hetővé tette, ha nem is nagy számban,
a nemzetközi konferenciákon való rész-
vételt. A szocialista országok tudomá-
nyos rendezvényein a kutatók részt ve-
hettek. A nyugati országok konferen-
ciáin való részvételt is nagymértékben
elősegítette azzal, hogy az útiköltséget
fedezni lehetett belőle. `~ A nemzetközi
szintű kutatócsoportok egyébként rend-
szerint meghívást kapnak ezekre a kon-
ferenciákra, ahol a részvételt és a -szál-
lást a meghívó fél fedezi. A részvétel-
hez .tehát az eredetinél lényegesen ki-
sebb valutáris támogatás és útiköltség
szükséges.

Az említett lehetőségnek olyan követ-
kezménye is lett, hogy a szabadabban
mozgó vezető kutatóinkat gyakran bevá-
lasztották a nemzetközi konferenciák
szervezőbizottságába. Mondanom sem

-ıkell, ez tovább növelte lehetőségeinket
és helyet biztosított újabb kutatóknak.

Véleményem szerint az OTKA-rendszer
számos olyan problémával küzd, aminek
a megoldása nem egyszerű! Tény, hogy
egyre több. kutatónk utazik rövidebb-
hosszabb külföldi munkavállalásra. Ez
jó dolog, erre minden kutatónak szük-
sége van. Az OTKA-nak ugyanakkor el-
sősorban a hazánkban folyó alapkuta-
tást kell támogatnia! (Mint ahogy ez a
fejlett országokban van!) Vegyünk egy
konkrét példát, s vizsgáljuk meg mi-
lyen dilemmákkal kerülünk szembe.
Mondjuk egy kutatás elnyer egy OTKA-
pályázatot, majd vezetője néhány (1-5)
évre külföldi munkavállalásra megy. A
külföldi munkavállaló támogatására
nincs szükség OTKA-ra! Mi legyen?
Küldje haza a kint, számos társszerzõ-
vel írt publikációkat? Valljuk be, ez
komolytalan lenne. Nézzük tovább, mi-
lyen helyzet állhat még elő. I-lazatér a
korábban külföldön dolgozó kutató, s
megpálváz egy OTKA-t. Ez eddig támo-
gatandó. De jönnek a kérdések: meddig

zen, ıanat ne ugyanazok kapjanak min- marad itthon? Heaven vegyük figyelem-
den forrásból, akkor ezzel egyetértünk. be 8 klnfírt cikkeket. 8 Pálllk ÍÖITČHŐ.

Az Orszá 05 Tudomán os KutatáS1A1a hivatkozásokat? Nem jut-e indokolatlan8 Y D
(OTKA) egyik fontos szerepe jelenleg -
az, hogy részben biztosítja a nemzetközi -
szintü alapkutatások továbbélését, ame-
lyek az elmúlt időszakban már kritikus
helyzetbe kerültek. E témák tovább-
élése nemcsak kulturális jelentőségű.
Számos olyan kutatás és -fejlesztés in-
dult a korábbi években (pl. az OMFB
támogatásával), melyek ipari alkalmazá-
sa, felhasználása a vállalatok helyzete
miatt megrekedt. A kutatások eközben
nemzetközi szintre emelkedtek. Úgy vé-
lem, az OTKA nélkül e kutatásokat is
le kellett volna állítani, annak ellenére,
hogy ezek továbbra is magukban hor-
dozták az ipari felhasználás lehetőségét.
A kutatást alkalmazó vállalatok sajnos Á .
sok esetben nem ismerték fel, hogy egy
új termék létrehozásáért komolyan meg
kell dolgozni. Bár valljuk meg, gyakran _ "
a lehetőségeik is hiányoznak ehhez. Is- _ `
mert, hogy a fejlett országokban az a
természetes, hogy a vállalatok is aktív '
kutató-fejlesztő bázist hoznak létre, s
maguk is „nyomást” gyakorolnak a ku- f
tatóintézetekre. Azt hiszem érdemes len- _

i ondolni ho e es magas
lyen méretben fent kellene tartani, mert _
ne vég es . sy sy
színvonalú kísérleti kutatásokat valami-

későbbi újra indításuk csak nagy költ-
ségek árán lehetséges.

Egy alapkutatási téma ideális finanszí-
rozási arányát a következőképpen kép-
zelem el:

35°'0 alapellátás, `
50°". OTKA, ` 1
1505 vállalati támogatás. & /
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előnyhöz az, aki importálja a külföldi
eredményeket? Tudniillik az nem triviá-
lis, hogy a pályázó szerepe a cikkek
megírásában jelentős volt! Olyan esetek-
ben, amikor itthon is dolgozott a pá-
lyázó, számomra viszonylag egyszerű a
kérdés; ketté kellene választani a pá-
lyázó cikkeit, amit kint és amit itthon
irt, így tennék összehasonlítást.

Ezek a kérdések elsősorban a kísér-
leti természettudomány esetében jelentő-
sek. Ha képesek lennénk valamilyen
arányt tartani hazai elméleti és kísérleti
kutatások között, akkor a megfogalma-
zott dilemmák csökkennének.

A másik probléma a pályázó tudomá-
nyos munkájának elbírálása. Mi eddig
túlságosan nagy jelentőséget tulajdoní-
tottunk a citatio indexeknek. Ez a vilá-
gon szinte sehol sincs így. Sok helyütt
jelentősebbnek tartják a témakör érté-
kelését. Ez például jelentkezik abban,
hogy hányszor hívták meg az illetőt
nemzetközi konferenciára előadónak,
hány konferencia szervezőbizottságának
vagy folyóirat szerkesztőbizottságának
tagja stb.

Összefoglalva: azon az állásponton va-
gyok, hogy az OTKA-nak elsősorban a
hazai nemzetközi szintü tudományos is-
kolákat kell támogatnia. Igy megoldó-
dik a fiatal kutatók támogatása is!
Ilyen iskolákból nemzetközi szintre
emelkedni (legalábbis az experimentális
természettudományok esetében) sokkal
könnyebb és biztositottabb, mint a szá-
mára kiírt külön OTKA-pályázattal. Ez-
zel válaszolnék a Geodéziai és Geofizi-
kai Kutató Intézet által felvetett kérdé-
sekre, nevezetesen „adjon lehetőséget
pl. fiatal kutatóknak arra, hogy a he-
lyi viszonyoktól függetlenül ki tudják
alakítani saját perspektivikus kutatási
területeiket".

Itt még meg kell magyaráznom egy
fogalmat. Sokan összetévesztik a nem-
zetközi szintű tudományos iskolát a
nemzetközi szintü professzor által veze-
tett csoporttal. A különbség a kettő kö-
zött az, hogy az előbbiben alkotó tudo-
mányos légkör van, családias a hangu-
lat. az emberek közötti kapcsolat egy-
mást támogató, míg az utóbbiban nem
feltétlenül ez a helyzet. Az előbblből

nyos iskolák további OTKA-támogatását
- nem tartjuk célszerűnek." Ha ezt úgy

értik,-hogy a nemzetközi szintü tudomá-
nyos iskolák támogatása kerüljön ki az
OTKA pályázati elbírálás használatos
módszere alól (tehát valamilyen forrás-
ból eleve kapjanak támogatást), akkor
ez bizonyos fokig összecseng más véle-
ményekkel is. Ez esetben növelni lehet-
ne a ,,független", azaz nem érdekelt
opponensek számát. De azt azért mégis
el kell dönteni, melyek ezek a tudomá-
nyos iskolák. Különben nem tudom,
hogy jelenleg vannak-e „eleve támoga-
tásos prioritásokat élvező intézmények".
Ha a véleményük azt jelenti, hogy a
témák támogatása célszerűséget élvez-
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konzultációs lehetőséget és nem eszköz-
` gyártást biztosítana. A témák sajátossá-

gai szerint lehetne eltérni ettől az ideá-
. lisnak csak vélt aránytól.

Az OTKA-bírálatok egy részének jo-
gosságát elfogadom, a megjegyzések

A vállalati támogatásért a téma csak Q _

\\

okát abban látom, hogy a nem megfe- \§ _
lelõ nagyságú összeget nem lehet igaz- \ ñ__`d_ ,
ságosan elosztanl. A megfelelő összeget
minimum a jelenlegi összeg kétszerese- _

K , `\ E számunk gmfıkaıtben szabnám~ meg. Természetesen min- -_„ z . j r - ~
dig lesmek *ám°gatás* épp” kap°“ és × ~\ -.-tar Mocskássil Izolda készítette

3--

4,1;
A/, 8

éppen nem kapott témák, de talán nem

\.

„ffMinisztertanácsi rendelet a tudományos minosıtes,
továbbképzés és a kandidátusi illetmény-kiegészítés
változásairólJ

` A _ j Ez természetesen nemcsak szervezet és mokratizmusának mélyítését pedig ezen-
D Az állami jogszabályok), elökészí- eljárás kérdése. A kandidátusi fokozat túl az is elősegíti, hogy a TMB bizott-
35,; güıygmatgmk; mgmgg, 3; elnyeréséhez ma az egyetemi doktori fo- ságaiban a szigorú rotáció elve érvénye-
nadeıetet kibocsátó .véleményt “kb kozaténál magasabb követelmények tel- sül.

ˇ tö kötelezettségének törvény szabta zããçésãogãzıâlfãıéagıfsä 7',ä)t0a1â2gãÍä§ı°:S? Megváltozott a kandidátusi fokozattal
ŠGUGGÍÜŐR- Ál PŠŠRÜÜWWÜWR számú' fokozattal rendelkezõnek a szakmai kép- rendãlkezõšš flfmyaégi ıäisnéıerããe is' A
ra e fontos állami obligációnak a zettsége és a tudományos munkássága ıäãfig dsáãëıãnt ffma nãfosãıgniszmesgoídársetgi
,jogızabály-,,alk0t6."_biüroktácia keny- magasabb szintü, mint a kb. 12000 egye- eltérően _ nem lehet életre szóló S
“,|.n.k,;|eflçn 93,5” gumi, A „gsm temi déoktorı fokozattal rendelkezõ szak- nem járhat a jogosult halála után 1s'ki_
fllbÜY'BlőRŐS2fiŐ_.. 33933550" Ö Va'-"" ãgıbãr ëtšãn mãããfgxfi zÍãl,%zŠÉ0tazt'álı;%äš vételes ellátással. Ezért indokolt az illet-
mgnynyuvggiggg ýglõızigıüleg bozaıian- egyúãäı a magasabb követeıméngeknek ménykiegészítés megfelelő emelése, de
tö kotnyeleıkedés pusztán. Ezért leg-',._, azzal, hogy az csak meghatározott időre
többször igen kevés időt engednek _ Á

is megfelel. k é szólhat
1 svéleményezés! weeemuı ssıllvfllflfie A m°Sta“1 t“d°má"y°s Í°k°zat° A maz- megszerzett jogokat az új ren-t ábbké és azonban jelenleg még nem

ra. ˇ f ocldhatók pfíl egymásban; egymáshoz kö- delkezések nem érintik: megvonásuk
zelítésük további kitartó érdemi munka
eredménye lehet. A járható út: a kan-
didátusokkal szemben támasztott köve-
telmények következetes. megtartása, egy-
idejüleg' az egyetemi doktorokkal kap-
csolatos követelmények emelése, a szín-
vonalban pedig megfelelő egyetemi dok-

« tori munkák andidátusi fokozattal való
elismerése az eddiginél lényegesen egy-
szerűbb eljárásban. Egyedi teljesítmény-
értékelésről lévén szó, ezt semmiképpen
sem indokolt ma általánosságban konst-
ruálni. A minisztertanácsi rendelet ép-
pen ezeket az elvi megoldásokat követi,
de számításba veszi a jelenlegi adottsá-
gokat is. ` `

A rendelet megkülönbözteti a TMB ál-
tal szervezett és az egyetemi tudomá-
nyos továbbképzést: a jövőben az egye-
temek is jogosultak a posztgraduális
képzés keretében tudományos tovább-
képzést szervezni.

A kandidátusi fokozat odaítélésében az
. _ V -~ új jogszab yok szerint az egyetemek
ahpkoncepcmunık mggiımuawn a szerepe - valamint az MTA osztályai-
VTUD°5z'“3“ñÍ_.Í_'_'ı" .I “ l ' nak a tevékenysége - jelentőségében

~ így volt ez „a -'tudományos mino-
zitéı és a tudományos ,továbbképzés _
korszerűsftéaét" célzó
ezt ı-aaaaıaı elõtt A .
ızoaaa ıaı-*go jagızımuyi több
dõı-e nyúló, be-_
künk az áttanulmányoilisra és Xafvé- H
ıeményezésre csak néhány ora 3}-Í--W
a karácsony előtti utáni nyıunákñ-j
napok. Miután a 'l"lJD08Z-tagokfitúal-
nyoıno .többsége ezekben a
családi ügyelve! yolt. ,elflltlllflı *fi
reııdelettervezet szövegét mindössze
egy-két ember olvaiıhattı csak el. E "
maroknyi kisebbségi gyakorolta 2 _;
„a -sııks=erveıetifi@ñı0ıeltı4s0t". lel- be
után - 8 várllıiš zfiiillilfllelll 10804*
tette ellenére -~ il!
skarva-akaratl_'an_f'* -e fon* _

- nıı rendelet inegızfilctóse. z.-lfclett. 06*
iunk - ha utéiät is -j 'za

méltán kelthetne, visszatetszést. Az új
rendszerre áttérés tervezett időpontja
1989. április 1. (Azok a kandidátusok
tehát, akik 1989. március 31-én nyugdí-
jasok, továbbra is havi 1000 Ft illet-
ménykiegészítést kapnak, időbeli korlá-
tozás nélkül, úgy, hogy nyugdíjukat ez-
zel az összeggel kell emelni.

A szerzett jogok fenntartása a már
ténylegesen megszerzett alanyi jogokra
vonatkozik. Ennek megfelelően azok.
akik 1989. március 31-én kandidátusi fo-
kozattal rendelkeznek, s nem nyugdíga-
sok, a TMB-től illetmény-kiegészítésk nt
még öt évig havi 3000 Ft-ot kapnak,
amely jövedelemadó-köteles, s ez az ösz-
szee illeti meg őket a mondott öt éven
belül akkor is, ha időközben nyugállo-
mányba vonulnak. Az öt év elteltével
illetmény-kiegészítésük megszűnik. E jo-
gosultságra nem épül elhalálozás esetére
különleges ellátás.

_Akik 1989. április 1-je után szereznek
kandidátusi fokozatot, a fokozatszerzés-
től számított 5 évig jogosultak havi 3000

_ , Ft illetmény-kiegészítésre; a fokozatszer-
» ' ' 'I ~f megnövekszik; egyfeıõı azzaı, 1-mgy az zésből nem keletkezik a hozzátartozók

arra alkalmas egyetemi doktori teljesít- l<Í1lÖl`lle8eS ellátása. be 82 l!le12f.!lël'lY-R1-
mény a jelenlegi eljárásnál lényegesen e'šëSZíliëS!`e 10308111* meghal- A kandidá-
egyszerúbben biı-áınató el kandidátusi tesi illetmény-kiegészítés szabályai között
teıjasıtmenykent, masfeıõı azzal. nagy a szerepel az a javaslat. hogy az 5 évre
kandidátusi fokozat odaítélésére jogosult SZŐÍŐ 111°ÉmŐ“Y"ki98éSZÍ'fiëS Úlflbb 5 évre
TMB-szakbizottságok létrehozatalában az YUGQUUSSZRUUÍÍÜGÍŐ legyen- he 62 erreegyetemek 3 nagyobb kutatóheıyek köz.. pályázó várhatóan ez idő alatt doktori
reműködnek. Változik az MTA osztályai-
nak a feladatköre is. A szervezet de-

Ü A minisztertanácsi rendelet szerint a
távlati cél az, hogy ne legyen kettősség
a Tudományos Minősítő Bizottság által
irányított és az egyetemi tudományos
továbbképzés között, s ne legyen más az
egyetem által adományozható doktori és
a TMB által odaítélhető kandidátusi tu-

7' dományos fokozat.

. A .

fokozatot szerezhet.
cl: l.

csak akkor kívánkozik el a kutató, ha
elég felkészültséget és lehetőséget érez
ahhoz, hogy ő is hasonló iskolát teremt-
sen, vagy más témát kíván művelni, az
utóbbiból esetleg mindenáron elmenne.
A tudományos iskolákból való kiválás
lehetőségét ezért nem szabad kizárni.
Erre utal az állásfoglalás is.

Vannak véleményeltérések abban, hogy
témát vagy témavezetõt támogasson az
OTKA (pl. KFKI-MKI). Az elmúlt évek
rossz tapasztalata eredményezte a jelen-
legi, sokak által támogatott megoldást,
nevezetesen megfelelő témavezetõvel és
helyettessel irányított modern témát tá-
mogassa.` Erre vonatkozik az állásfogla-
lásban a következõ bekezdés: az ,,OT-
KA-nak segítenie kell a tudomány vagy
a gyakorlat által felvetett hirtelen ak-
tuálissá váló . . _"

A pályázatok elbírálásának módszerét
rengetegen vitatták, egyesek megállapí-
tása szinte már becsületsértő. Sokan ál-
lítják az összefonódást, a tárgyilagosság
hiányát, öreg akadémikusok önfinanszí--
rozását, felvetik a külföldi szakértők be-
vonását is (MÜFI). Nem kívántam vizs-
gálni, mennyi az indokolt, jogos sére-
lem, mennyi az egyéni sértődöttség
ezekben a megjegyzésekben. Az állás-
foglalásban szereplõ javaslattal - ami
további pontosítást igényelhet, mert min-
den szakterületre érvényes, általános
megfogalmazást adni igen nehéz -,meg-
oldást igyekeztem találni. Ez a jelenle-
gihez képest előrelépés lenne.

Végezetül néhány olyan problémára
szeretném a figyelmet ráirányítani, ame-
lyek megoldására az OTKA-t is fel le-
hetne használni. Különösen az elmúlt
hónapokban tapasztalt egyetemi megmoz-

-
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dulásokra és Japánban tapasztaltakra gon-
dolok. Ki merem mondani, hogy ha-
zánkban az egyetemeinken nincsenek
meg a modem, experimeııtális termé-
szettudományos és mûszaki oktatás fol-
tételei. (Elnézést kérek attól a néhány
színvonalas iskolától, amelyek még el-
éldegélnek valahogy. Nagyra becsülöm
õket, de számuk sajnos nem jelentős.)
Tovább megyek, néhány év alatt nem
is teremthetők már meg! Mi a teendő?
Be kell kapcsolni a kutatólntézetckben
levő nemzetközi szintü experimentális
iskolákat az egyetemi oktatáaba! Gyor-
san hozzá kell tennem: nem úgy, hogy
előadót küldenek az egyetemekre, ha-
nem fordítva. Egyetemi hallgatókat vi-
gyünk ezekbe az iskolákbal A végzős
hallgatóknak segédként részt kellene
venniük az aktuális kutatásokban, ke-
zükbe kell venniük azokat az anyago-
kat, melyekkel majd munkájuk során
az iparban találkoznak mérni kell
olyan müszereken, amelyeken majd egy
modern ipari üzemben dolgozniuk kell.

A fejlett ipari országokban ma termé-
szetes a mondás, hogy a ma fizikája a
holnap technikája. Nálunk talán ezt már
el is felejtették. Fel kell kutatni kuta-
tóintézeteinkben ezeket a helyeket, és az
OTKA-nak elkülönülten támogatnia kel-
lene ezt. Itt a jövőnkről van szó, eze-
ken a problémákon csak gazdasági sza-
bályzókkal segíteni nem lehet!

Nem reagáltam eddig' a válaszokban
érintett minden kérdésre. Egyes részkér-
déseket külön kellene megvitatni. Remé-
lem ezekre a továbbiakban visszatérhe-
tünk. A TUDOSZ általános állásfoglalá-
sát azonban már el kellett küldenünk.

Il született, amely nem belterjességé-

gára irányított legitímácíójával ha-
tározatok és irányelvek kavalkádjá-

JE S vel, önmaga dícséretével és önma-

É val válaszol a világ, a kor, a társa-

haamegújuiás .
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[Í] A magyar szakszervezetek átala-
kulási szándékát új nyilvánosság-
felfogásával is reprezentálni kíván-
ja. Ennek egyik jeleként JELZÓ
címmel januártól új elméleti, társa-
dalom- és szakszervezetpolittkaí jo-
lyóíratot indított, amely havonta je-
lenik meg a jövőben. Belelapozva
az első számba, úgy tünik, végre va-
lóban olyan szakszervezeti orgánum

dalom, a szakszervezeti tagság által
felvetett kíhívásokra, sorskérdések-
re,ts nem egy szűk hatalmi csoport
szócsöve. Vegyünk néhány példát. A
„Hogyan született a munkanélküli
segély?” című esettanulmány annak
hiteles történetét „meséli” el, hogy
a szerep- és funkcíózavarban küsz-
ködő magyar politikai intézmény-
rendszer egyes bástyái - köztük a
szakszervezetek - hogyan élték és
dolgozták át azt az elmúlt idősza-
kot, amíg életbe lépett a munkanél-
küli segélyt biztosító törvény. A
„Jogszabálykrítícízmus” című írás a
Munka Törvénykönyve és a sztrájk-
jog körüli jogalkotási törekvéseket
veszi górcső alá. Először kap nyíl-
vánosságot a SZOT-kormány-ülb
sek jegyzõkönyve ís, ezúttal a leg-
utóbbi béfalku-vitát felmuuatva. A
szerkesztőség a jelek szerint a szak-
szervezeti pluralízmus elkötelezett-
je, jelzője is kíván lenni, mert a
TDDSZ országos választmányának
tagja éppúgy megtalálható a szer-
zők körében, mint elnökünk, Baka
András, aki egy körínterjú kereté-
ben szólal meg. A folyóírat a Nép-
szava Kiadó Vállalat gondozásában
jelenik meg, ára 25 F-t. Megvásárol-
ható az utcaí újságárusoknál is.

Az alkotó munka megbecsülése
minden szakmában legyen egyenlő
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Ü A Tudományos Dolgozók Szakszerve-
zetének tagsága között az alkotó, fej-
lesztő (főleg) műszaki értelmiség lét-
száma az össz tagsághoz viszonyítva
igen számottevő. Az ő nevükben szólok
most, de közvetve minden alkotó kutató
érdekében is. _ _

Munkahelyemen, a Központi Fizikai
Kutató Intézet egyik kisintézetében túl-
súlyban az említett műszaki értelmisé-
giek vannak, s mint a K+F (azaz ku-
tatás + fejlesztés) „F” területén dolgo-
zók (vagy a szerződéses tevékenységet
végzők) nagyon sérelmesnek érzik azt
az ellentmondást, ami az igények és tár-
sadalmi (és anyagi) megbecsülésük kö-
zött van.

1988 nyarán rendkívüli (?) fizetéseme-
lés volt az alkotó műszaki értelmiség
körében. Hurrá, most örülni kell, his:
kiemeltek minket, érezni kellene a meg-
becsülést, hogy a Kormányzat megelőle-
gezi (vagy bepótolja?) nekünk a bizal-
mat, mert az ország tőlünk sokat vár.
Ugyanakkor az 1988. évi nettó jövedel-
mem kevesebb, mint az azt megelőző
évben volt. Nekem mint kiemelt fejlesz-
tő mérnöknek családomban az átlagjö-~
vedelmem meghaladja ugyan a létmini-
mumot, de alatta van az ún. társadalmi
minimumnak. Véleményem szerint az
alkotó értelmiségnek a munkaerő bőví-
tett újratermelése többe kerül. mint át-
lagosan, s így a társadalmi minimum is
valóban minimum! _

Az ország, az intézetek, a vállalatok
gazdasági lehetőségeit, ebből következő-
en fizetésünket és egyéb plusz kerese-
tünket nem tekinthetjük számottevően
növelhetőnek (bár lehet. ez sem igaz !).
csak jövedelmünk reálértékének javításá-
ra lehet törekedni, amire például a sze-
mélyi jövedelemadó módosításával lenne
lehetőség.

Lehet, hogy az irigység beszél belőlem
(de vállalom), amikor egyes művészeti
dolgozók automatikusan érvényesülö
adókedvezményéből indulok ki. Hasonló
(de nem automatikus) kedvezmény egy
fejlesztő mérnök esetében - került-
úton - csak szakértői tevékenységge.
érhető el. A szakértői tevékenység pe-
dig. ha komolyan vesszük a szó jelen-
tését, nem alkotás, ,.csak" vélemény--
mondás valamiről. Még komolyabban
véve, olykor szinte hatósági munka,
nem lehet ,,kiskaou"-tevékenység.

Büszkén mondhatom - hála kutatóink
speciális tevékenységének és dús fantá--
ziájának - a KFKI-ban számos olyan
kutatást és ipari tevékenységet segítc
műszer. berendezés került kifeilesztésrrz
és gvártásra, amelyek az országnak
nemcsak hírnevet, de konvertibilis va-
lutát is hoztak!

Visszatérve az említett művészeti tevé-
kenységekre és nem tagadva azok fon-
tosságát, tudatformáló, kultúrateremtő

tevékenységét, azon is el kellene gon-
dolkodni (a Kormányzatnak), hogy a
mûszaki kultúra megteremtése és elis-
merése - különösen av gazdasági ki-
bontakozás korában .- nem lenne-e ép-
pen olyan fontos. Az alkotó, kutató, fej-
lesztő munka minden szakmában legyen
egyenrangúan elismert tevékenység!

Az elégedetlenkedő embernek gyakran
a fejéhez vágják: ne csak kritizálj, le-
gyen javaslatod is! Nekem van. Az öt-
letet a Vállalkozási nyereségadó-törvény
tanulmányozása adta. A törvény 9. szá-
mú mellékletének 2. b) pontja azokat
a tevékenységeket sorolja fel, amelyek
adókedvezményt élveznek. A fentiek
analógiájára született javaslatom:

A személyi jövedelemadó-törvény 6.
paragrafus 1. bekezdés b) pontjában
megfogalmazott kedvezmény, valamint az
ehhez kapcsolódó végrehajtási rendelet
7. paragrafus (2/a) pontjában megfogal-
mazott múszaki szakértői tevékenységgel
egyenértékű kedvezmény automatikusan
illesse meg a kutatási, müakbfejleszté-
si- tevékenységet végző dolgozót akkor
is, ha tevékenységét munkaviszony kc-
retében gyakorolja.

Úgy gondolom, ha javaslatom meg-
hallgatásra találna, több ezer kollégámat
ösztönözhetné szakmájának társadalmi-
lag is elismert művelésére. az ország
műszaki-technikai színvonalának eme-
lésére. A TUDOSZ mint a tudományos
dolgozók. érdekvédelmi szervezete jó
ügyet támogatná, ha kezdeményezné ja-
vaslatorn alapján a vonatkozó jogszabá-
lvok módosítását.
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