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Adózni szükséges
Ü Adót fizetni sehol a világon nem népszerű dolog. Maga az állam

I-lány ember! küldenek Ismét segélyórt?

Százezre utolsó luxusa
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Könnyebb volna dühöngeni. Dühöngeni az in-f-luenzajárvány kellős
közepén a bezárt gyógyszertárak, a
leltározás és az átárazás miatt; düegy olvasói levélből: v
höngeni la diplomás gyógyszerészeE] Több mint D687 évtizedes 0 .ket ki-merült adminisztrátorokká
elszámolási
rendszer
becsületes munkám és társada- süllyesztő
lombiztosítási tagságonı alapján miatt; a méregdrága pénztárgépek,
Q az intézkedést (a gyógyszer- a meglepetésszerű munkadíjak, a
árak emelését) sok ezer érintett változatlanul megmaradó hiánycikdolgozó (és nem dolgozó, mert kek és a k-ígyózó sorok miatt... !
De nincs kedvem a dühöngéshez.
beteg) társam nevében is kikéUgyan mi értelme volna? O is úgy
rem magamnak. Mint SZT(K-biztositott nun fordulok a tanács- gondolta, fölösleges. Inkább megké-lıoz sem szegénységi bizonyít- ri a doktor urat, segítsen úgy öszgányért. sem kõnyõradoınányért, szeállítani a -gyógyszereket, hogy kiı sem szociális ıeaûlyért (. . .)
l jöjjön a heti ötvenesből. A drágábbakat már nem enged-heti meg ma-

Részletek ' `
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'Goııdolom,af6oéIjaazvolt
; ennek a nıegaiáıó intézkedésnek,
hogy a hasinálhntónak bizonyult
I gyógyszereket anyagi kányszerrel
kivonják a csak bónból, vagy já' radûból élők gyógyitásából, hogy
' fokozott exporttﬂ nñveljék 'az
' ország feneketlen ﬁálıjába beto-

gának . ..

lyó. más mun eséızﬂésüıvi célra)

` újra elosztha-tó konverltbﬂis be-

vételeket.

1 február 16.)

(Népszabadság.
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Nem dühöngök. El akarom hinni,
hogy az újító és rendes-ináló szándék megalapozott és következetesen
kiterjesztett döntések láncolatára
épül. El akarom fogadni, hogy pazaroljuk az orvosságot, hogy nem
szabad megenn-ünk évente 90 millió
doboz gyógyszert, hogy nem lehet
státusszimbólum a Cavinton és a
Corincfar, azzal pedig tökéletesen

1989.

egyetértek, hogy a titkos drogfo-
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Ü Doktor úr, kérem; annyit irjon
fel, hogy heti ötven forintból kijöjjek! - a magnót ennél a mondatnál állítottam meg. Az indulatos
ítéletek, a sor'-banállók szemrehányásai, a ,telefon-ba sírva fakadó rokkantnyugdíjas kérdései nem kavartak fel annyira, mint ez a józan
mondat. Nincs ebben semmi a felcsattanó vádból - („'Miért vernek
át minket azzal, hogy 80 százalékos
az áremelés?!”), nincs a maradék
önérzet ágaskodásából - (,,42 évet
végigdolgoztam, most folyamodja-m
gyógyszersegélyért?”), - nincs ebben a mondatban panasz, csak a belátó elhatározás: „Ezentúl kevesebből kell gyógyulnomf'

gyasztás ellen nagyobb fegyelem
kell a receptek és a pecsétek -körül.
Tudomásul veszem, hogy a gyógyszerforgalmazás régi rendszere néhány ponton ellenőrizhetetlenné
vált. Átlátom, hogy a gyógyszer: érték, és ami olcsó, az nem mindig
sugallja ezt a fogyasztónak is. Elfogadom, hogy a gyógyszertárakban a
piaci elveknek kell uralfkodn-iuk és
a társadalombiztosítás irányítói is
tiszta vizet akarnak önteni a pohárba.
Olvasom, -hogy` a gyógyszerfogyasztás
támogatásának
összege
meghaladja az egy év alatt kifizetett táppénzt, s elérte az egészségügyi intézmények összes költségeinek egyharmadát. Ha kívánják, elárulom meghökkenésemet is: állító-

A kutatói munkaerő ára

lag az évi 22 milliárd forintos
gyógyszerfogyasztástól 19 milliárd az
ártámogatás. Óriási összeg, - bár
megkérdezhetném, mihez képest?
Ehelyett csak azt kérdem, hány
embert küldünk már megint segélyért? Nem, rosszul fogalmaztam,
nem küldünk, hanem küldenek.
Hány embert küldenek tehát ismét
segélyért azok, akik nyilatkozataikban belátják, hogy a magyar bérek
és nyugdíjak nem tartalmazzák az
egészségmegőrzés költségeit, mégis,
már -megint, átraknak valamennyit
az állami
vállról az állampolgár
vállára.
ˇ
Tudom, nem racionális, nem tényszerű és nem igazolható milliárdokkal az a véleményem, hogy százezrek utolsó luxusa az orvosság volt,
a gyógyszer, amit megengedhettek
maguknak. Ami járt nekik, netán
korlátlanul, talán még ártva is az
egészségüknek - de hiszem, hogy
nincs az a mellékhatás, amely -megközelítené az újabb felismerés mellék*ha=tásıait: „Hát .már erre sem telik . . .”
Bizonyára igaztalan vagyok, sok
tekintetben leegyszerűsítve látom a
helyzetet, nem hangsúlyoztafn ki az
ingyenesek, meg a közgyógyellátot-

tak körét, nem értékelem eléggé a

társadalombiztosítás
reformjának
szükségességét, de most csak egyetlen n-ézőpontot tartok etikusnak:
biztos, hogy mindenáron szegénypolitikát kell gyakorolnunk? Biztos,
hogy elég az a 100 millió Ft a segélyek megemelésére? Biztos, hogy
mindent meggyógyitanak majd a
drágább orvosságok? Mert orvosságra igen nagy szükségünk van. Bármennyire -is szeretnék a gyógyszerfogyasztás pazarló voltára irányítani a figyelmet egészségünk őrei,
azér-t nem árt észben tartanunk:
sok -receptre lesz szükségünk, sok a
beteg ember mifelénk. ..
`

Juhász Judit
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[_] A TUDOSZ elnöksége a jövőben folyamatos ár- és
bérindex-számításokat kí-ván végezni - beleértve a
létminimumra vonatkozó vizsgálatokat is. E számítások ~a kutatóintézetekben foglalkoztatottaık kíyánatos
munkafeltételeire is alapozódnának, elismerve az önképzést, információszerzést, nyelvtanulást a kutatók
élet- és munkaffeltételeinek nélkülözhetetlen, ám a
"köznapi fogyasztáson túlmenő szükségleteként. A TUDOSZ programjának (a Szőszóló 1988. októberi számában olvasható) valóra váltása érdekében egy olyan
„fogyasztói kosár” tartalrnát kell meghatározni, ami
eltér a lakosság szokásos fogyasztói kosarától.
1988-ıban a szellemi dolgozók fogyasztói árindexe
kismértékben - két-, 'háromtized erejéig - meghaladta a lakossági átlagot (~l5,7 százalékot). A .kutatók
fogyasztói árindexe - -ha »ilyet most tételes aprólékossággal ki lehetne számolni - valószínűleg ennél a
két-három tizednél nagyobb mértékben haladná meg
a lazkosságét. A forintleértékelés miatt megdrágultak
a külföldi tanulmányutak, a szakkönyvek, folyóiratok
árai rohamosan - 16 százaléknál is nagyobb mértékben - emelkedtek.
Hogyan tükrözze mi-ndezeket a kutatók fogyasztói
kosara? Nyilván nem minden-kinél, nem azonos súlylyal merülnek fel többletkiadások. Egyáltalán, szü-kséges-e „fogyasztói kosár”-\ban» gondolkodnunik, hátha
egyes kiadások valójá-bmı egy ,,termelői kosár” részei?
Nyilvánvaló, hogy nincs a paraszti háztartások fogyasztói kosarában takarmány-táp, műtrágya vagy növényvédőszer, mert ezek a kiadások a termeléshez
szükségesek, nem a fogyasztáshoz. A nagy -kiterjedésű körzettel rendelkező orvosok benzinpénze sem ,,fogyasztás”, hanem feladatuk ellátásához szükséges kiadás. Miért éppen a kutatókat kezeli mostohán a bérpolitika, az adópolitika?
A Szószóló első számában- olvashattuk a személyi
jövedelemadó tudományt érintő hatásaival foglalkozó
TUDOSZ-állásfoglalást. „A személyi jövedelemadózás
másik alapvető problémája: nem veszi figyelembe azt
a tényt, hogy a kutatás, a kutatóvá válás folyamata
a kutató egyéni pénzeszközeit is nagymértékben
igénybe veszi. A nyelvtanulás emelkedő költségei, a
könyvek, a folyóiratok -kutatók általi beszerzései, a
munkaeszközként használt indokolt mértékű számítógép-beszerzések, saját tele-fonhasználatának költsége,
...a külföldi szakmai kiutazásoknál jogszabályi rendelkezés alapján kötelezően kifizetendő kutatói hányad (ütiköltség meghatározott része, útlevélilleték és
vizumdíjak, esetenként konferenciák részvételi költségei stb.) mindezek az egyéni ráfordításokat növelik.” Ezeknek a költségeknek adóalapból történő levonhatósága - más országok adózási szafbályaihoz hasonlóan - teljesen indokolt lenne.
~

A TUDOSZ elnöksége a tagság segítségével próbálja feltárni azt a forráshiányt is, ami a -ku-tatók véleménye szerint hozzájárul lemaradásuk-hoz a nemzetközi tudományos életben. Vajon hány kutató nem tud
otthon dolgozni, mert nemhogy dolgozószdbára, de
egy könyves sarokna és saját íróasztalra való hely
sincs a szűkös lakásban? Hány kutató nem jut el
még hazai konferenciákra sem, mert -nem tudja vállalni -az utazási és szállás-költségek rájuk eső részét?
Vajon hányan tartózkodnak a `külföldi szakmafbeliekkel történő személyes kapcsolatfélvételtől, mert így
próbálják kerülni a telefonálási, a telefax-költsége
ket, a kölcsönös látogatással járó kiadásokat, a szaklapok, szakkönyvek kölcsönös cseréjét? Hányan nem
kísérik figyelemmel a rokonterületek tudományos fejlődését, mert nem kívánják viselni a tová-bbi egyesületi, tagozati tagdíjakat? Hányan - nők - érzik kutatói lemaradásukat, mert kénytelenek főzni, mosni,
takarítani, nem tudván alacsony jövedelmükből készétellel, szolgáltatással pótolni, csökkenteni háztartási
m-unkájukat? A sort -hosszan lehetne folytatni...
A felmérés adatai alapján dönthetik el a tudományos dolgozók érdekeit képviselő szakszervezetek,
hogy e kiadási tételekkel a fogyasztói kosár tarta-lmát kívánják-e bővíteni -- ez esetben figyelmüket
béremelések elérésére fordítanák -- vagy annak adópolitikai elismer-tetésére törekedjenek-e.
Az is felvetődhet, hogy nem csak a kutatóknak, hanem általában az értelmiségi munkát végzőknek speciális a fogyasztói kosara. Bebizonyosodhat az is, hogy
a kutatók fogyasztási szenkezete érdemben nem külön-bözik az értelmiség más tagj-aitól. =Lehetnek ugyan
speciális kiadásaik, de ezek nagysága - a szokásos
kölztségekıhez (pl. lakásrezsi, élelmiszer-kiadás, ruházkodás) viszonyítva - nem lesz jelentős.
A fogyasztói kosár kiszámításána-k ilyen esetben is
lesz szakszervezeti jelentősége, mert támpontot nyújthat a kutatói munkaerő értékének a meghatározásához. Ma a piaci viszonyok erősödését tapasztaljuk. A
vállalkozók fokozatosan szabadulnak meg a hatósági
árszabályozás kötelmeitől és érvényesí-thetik áraifkban
a termelési költségeket. A bankok is kivívták a hitelkamatok .betéti lkamatokat lényegesen meghaladó mértékét. A .költségvetés is célul tűzte ki a deficit elkerülését -- emiatt is lényegesen megemelkedett a lakosság és a vállalkozók adóterhelése.„ Már csak egyedül a munkavállalók nem tudják piaci érdekeíket érvényesíteni, azt, hogy a munkaerő ára tükrözze annak újratermelési költsége-it. Ma legnagyobb valószínűséggel munkaerőt - közöttük kutatói -munkaerőt
- lehet értékén alul megkapni az eladható áruk piacán. Az önérté-kelés, az elkerülhetetlen piaci alku
szükséges -kelléke kell hogy legyen a kutatók fogyasztói kosaránaık a meghatározása.

is többek között azért ellenszenves .sokak számára, mert adót szed,
láthatatlan Moloch-ként nyeli el az állampolgárok jövedelmének
tekintélyes razét. Magyarországon azonban még a megszokottnál
is nagyobb an-tipátia fogad-ja-.kíséri az új adópolitikát. En-nek nyilvánvalóan sokféle oka van, köztük bizonyára az alábbi három is:
A magyar nép »karakterében a relbellis vonás erősebb, rn-int más
nemzetekében. E tulajdonságot Széchenyi is (korántsem dicsérőleg)
említi már egyéb „nemzeti bűneink” mellett. Történelmünk úgy
alakult, hogy évszázadokon át „két pogány közt egy .h`azá»ban” kellett tenni, amit lehetett. És ebben -benne volt az is, -hogy ne fizessünk, hanem ti-tkoljuk el az adót. Az volt a jó magyar, aki a török szpáhik vagy az osztrák adószedők elől inkább a nádasokba
bujdokolt. A közfelfogás nálunk ma sem ítéli el azt, aki nem
„vallja be" adóját vagy „tr-ükkösen" megpróbál kibújni az adófizetés alól. Ellenkezőleg: inkább ügyes, talpraesett embernek tartja.
Hiába sopánkodik ezért az Adóhivatal, hogy ti. nálunk fejletlen
az „adómorál” (micsoda szóösszetétell), a génjeinkbe ivódott, történelmileg -kizfejlődött individualizmust nem lehet sem törvényalkotási gesztussal, sem az Adóhivatal udvarias felszólítása-ival átalakítani.
A
A mögöttünk hagyott négy évtizedben egy etatista paternalista
állam képe alakult ki az emberek fejében. Engedélyez-ték, jóváhagyták számukra munkájuk ellenértékét, azt a hitet keltve bennük: munkájuk annyit ér, amennyit a boríték mutat. Nem volt világos az egyszerű összefüggés: az állam nem termel jövedelmet,
hanem elvon és újraoszt.
Most, a ,,:brut~tósítás” után lett igazán érthető: az adósságszolgálat
terheit a -bérből-fizetés-ből élőknek -kell megfizetni, noha nem ők
„hozták össze" az adóssághegyeket. Nem szívesen fizetnek mások
hibás döntéseiért. A személyi jövedelemadó elfogadta-tásának ideologikus érve az volt: ily »módon majd -kiderül, hogy a munkavállaló nem alattvaló, nem másodrendű állampolgár, hiszen az ország
gazdaságának működése, társadalmi
rendjének stabilitása az ő
munkáján, politikai egyetértésén nyu-gszi-k. Nem kevesebb eredménnyel jár ez majd - vélték sokan -, mint a demokrácia izmosodásával, a közéleti aktivitás erősödésével. A „no taxation Withowt reprezentat-ion” (nincs adózás képviselet nél-kül) elvét azonban
nem -lehet ebben a sorrendben érvén-yaíteni. Elős-zör ıbeleszólási lehetőség, jog kell, demokratikus intézményekre, a dolgozó nép hozzáértő, okos gyü«lekezetei~re lett volna szükség, ahol kideríthető: milyen közös célokra, menny-i -pénzre van szükség. *Fordíftva nem
megy. Egy .elidegenedet-t, bürokratikus állaımgépezet , pazarló fogyasztásához senki önként nem járul. hozzá.
Adózási rendszerünk a fejlett piacgazdaságok modelljeit vette át.
Sem a magyar .sajátosságokl-tal (mentalitással), sem a hazai életszínvonallal nem számolt (vagy nem hagyta magát azoktól befolyásolni). Mit jelent ez konkrétan? Tavaly a munkások és alkalmazottak havi (bruttó) átlagkeresete 8800 forint volt, aminek a
nettó megfelelője -- ny-ugdijjfárulék és a személyi jövedelemadó levonása után - 6800-6900 forint körül alakult. Figyelembe véve a
terv-elõirányzatokat, ez évben jó esetben a nettó átlagkeresetek tíz.százalékos növekedését vár-hatjuk, tehát mintegy 7500 forintot. Idén
a kétgyermekes családok társadalmi minimuma, ami szerény, de
talán még elfogadható megélhetést enged (feltételezve, hogy az
adott családnak van hol laiknial). Ha leszámítjuk ebből a családi
pótlékot (két gyermekre 3240 forint), akkor a két szülőnek 14,5I5 ezer forint havi nettó keresettel kell(ene) rendelkeznie, tehát
legalább avárható átlagkeresetet el kell érni-ük ahhoz, hogy a család a társadalmi miniımumon megélhessen. Milyen következtetés
adódik a példá-ból? Kiderül többek között adórendszerünk abszurditása: az ti., hogy megadóztatja a társadalmi minimum eléréséhez
szükséges -kereseteket is. Azzal, hogy az adórendszer kizárólag fiskális szempontokra van tekintettel, nemcsak a motivációs mechanizmusrt heréli ki, de azt is be-kalkulálja: a munkavállaló -majd csak
megszerzi a megélhetéshez szükséges jövedelmeket - másutt.
(Ilyen helyzetben 'aztán papolhatnak a szakszervezetek a főállású
munkahelyek tekintélyének megerősí-téséért.) Személyi jövedelemadó-rendszerünfk tánsadalmílag méltánytalan (mert megadóztatja a
legszerényebb életvitelt 'biztosító jövedelmeket is), gazdaságilag pedig irracionális (mert nem ösztönöz töbfblet--teljesítményrç).
'
Az adóügyekhen laikus írástudó - látván az anomázliáıkat--te-ha
tétlenül dühöng, a felvilágosult ökonok-rata - látván és értvén is
a helyzetet - sajnál-kozik, de nem tud mit tenni. Kertész Ákos imigyen szól az FB-ben: ,,Az adórendszer elhibázottsága egy ország
számáravolt nyilvánvaló, csak a döntéshozók számára nem, akik
a hatalom birtokában -megint keresztülhajszoltak valamit, minden
tiltakozás ellenére, amiről pár év múlva ugyanezek az urak fogják kijelerıteni ártatlanul, hogy elvtársak, tévedés volt. Felelős ahogy eddig sem volt - most sem lesz. Teljesítmény-v_isszatartó
hatása van? Kit érdekel a teljesítmény? Aki-k döntenek, azokat
csak a költségvetés érdekli. Népszaporulat? Kit érdekel? Kit érdekel egyáltalán a jövő? Hogy a Jóska, aki legényember, ugyanannyi
adót fizet, mint a Jancsi, akinek »négy gyermeke van, kit érdekel?”
Békesi László véleménye csaknem összecseng ezzel a Népszabadságban: „Nálunk az állam a bruttó nemzeti terméknek még mindig 62 százalékát központosítja és. újra elosztja. Ez nemzetközi
mércével mérve valóban magas. Az a tapasztalat, hogy ilyen mértékű jövedelemcentralizáció érdekeltségeket bénít, nivellál, .konzerválja a gazdaság struktúráját, pazarlásra ösztönöz, és nem képes
olyan feltételeket teremteni, -amelyek előhívják a civil és vállalkozó társadalomban rejlő teljesítmlénytartalékokat. Ezt a kemény
központosítást -bármennyire a kényszer szül-te -is, sem a gazdaság,
sem a társadalom nem viseli és nem bírja ki sokáig. Erre azt
mondom, nincs mese, változtatni kell az általános túladóztatás állapotán. Ez a munka elkezdődött, félúton vagyunk. Megkezdődött a
pénzügyi rendszer fontos elemeinek az átalakítása.”
Adórendszerünk vitathatatlanul megelőzte korát. Egy „sem tervsem piac” helyzetű országban olyan modelleket (személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, vállalkozói nyereségadó) működtet,
amelyek la fejlett piaci körülmények között zjellemzõek. Adózásunk
,,előreszalad~t" a bér- és a -szociálpolitika fejlettségéhez képest. Mit
lehet tenni ilyen helyzetben? Aligha azt, hogy „csináljuk vissza”
az adóre-formot. Változtatni-kell rajta, és a gazdasági mechanizmus
többi elemét (ár-rendszer, bérrendszer, szociálpolitika stb.) vele
azonos ,,fejlettségűvé" kell tenni. Hogyan?
Fel kell gyorsítani a bérreform-folyamatot és meg kell kezdeni
a szociálpolitikai reformot. Ez többek között azt kell hogy jelentse:
az állami költség-vetés szanálásakor, a támogatások leépítésekor
nemcsak a deficit csökkentésének követelmény-ét kell szem előtt
tartani, hanem fedezetet kell nyújtani a „piaci bérek" kia'l.akításához és egy méltányos szoclálpolitikához. Jelenjen meg a bérekben,
a nyugd-íjakban, a szociálpolitikai juttatásokban mindazoknak a ráfordításoknazk (la-kásépités és --fenntartás, gyógykezelés, -művelődés,
utódnevelés stb.) a fedezete, amit évtized-ekıkel ezelőtt az állam tudatosan -nem épített bea bérek-be, mondván: ezeket állami ,,juttatás-ként" -kapják meg a dolgozók. Olyan béreket, nyugdíjakat, szociálpolitikai juttatásokat kell megállapítani, amik - az adó levonása után -is - garantálják a .munkaerő bővített újratermelését,
a tisztességes megélhetést. E követelményt ugyanolyan kemény korlátna-k kell tekinteni, mint a nemzetközi fizetőképesség megőrzését. Ennek kivívása ma a szakszervezeti mozgalom első számú feladata.
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Biokémia

lntézetét

1950-ben alapították. 1971-ben csatlakozott

a

megalakuló

Szegedi

Biológiai

Központhoz. Ma az SZBK öt intézetenek egyike. 91 dolgozó közül 65 akadémiai alkalmazott (35 kutató közül 25),
a többi szerződéses munkavállaló. Az
intézetben 19 kutatócsoport müködik a
fehérje-biokémia és -biofizika területein.
Több nemzetközileg is elismert szakember révén aktívan részt vesznek a hazai és 'a nemzetközi tudományos közéletben. Az intézeti TUDOSZ-alapszerve-

- Egyrëzt a_ humán
nyok ,anyagilag lényegesen rosz-szabbul állnak, mint mi, más-részt
vizsgálatuk tárgya a társadalom,
tehát közelebb -is -kerülnek a társad-alomhoz. Én mondjuk a fehérje
térszerkezetéről tudnék nyilatkozni, de az nem érdekelné az embereket annyira, mint pl. a történettudomány képviselői, ha a közel_
- Önök ezek szerint az akadé- m-úfltról beszélnek.
miai intézetek jellegzetes anyagi gondjait nem is-merik?
- Nem csak a munkájuk nyilvánosságára gondoltam, hanem
- A társadalomtudományi intéarra, hogy hogyan dolgoznak,
zeteknél jobban állunk. A két nagy
milyen gondjaik és sikereik
természettudományi intézetnél, a
vannak?
'
KFKI-nál és a Központi Kémiai
Kutatóznál rosszabbul. A mi árbe- Természetesen bárkit kérdez
vételeink
alacsonyabbak,
mivel az ember, az lesz a válasz, hogy
nem termelünk.
rossz anyagi helyzetben van. A kü-- Nem -tudnak pénzes munkát lön-bség az, hogy a különböző csoportok máshogy tudják érvényesíN vállalni?
teni az érdekei-ket. A természettu- Valóban,
ilyen
szerződéses dományi kutatók sokkal gyakrabmunkát mi alig tudunk vállalni. ban utaznak külföldre - külföldi
Nem állunk viszont olyan rosszul
a »különböző pályázatok elnyerésé- munkavállalásra vagy ösztöndíjjal
ben,
mivel számos nagytudáslú, -, ami természetesen anyagi előnyökkel is jár, olyan anyagi előnemzetközi -hírű kutatón-k van.
nyökkel, amivel a legtöbb társada- Mit gondolnak a kutatók lomtudományi kutató nem tud élni.
Önöknél arról, hogy a közélet- En-nek ellenére meg vagyok győben, a sajtóban, általában a ződ-ve arról, hogy ha hatékonyság` társadalmi élet számos szinte- vizsgálatot tartana a -kormány, hogy
rén valahogy mindig a humán
és a műszaki értelmiség van a a tudományr-a fordított összeg haporondon, s a természettudo- nyad része -kerül a dolgozók zsebémányos értelmiségrõl keveset be, ha-nyad része kerül kutatási
célra, akkor azt :kellene megállapíhallunk?

pesten, 1969-ben szerzett fizikusi oklevelet az ELTE-n, 1969 óta az intézet
dolgozója. A fehérjeszerkezet kutatócsoport vezetõje, tudományos fómuíıkatárs. 1975-ben a biológiai tudomány
kandldátusa, 1997-ben a biológiai tudományok doktora lett. 1979-ban az Akadémia ifjúsági Dijjal tüntette ki. Elnökségi tagja a Magyar Bioflzikai Társaságnak. Az Enzimológlai Intézet szakszervezeti bizottságának 1995 óta titkára.

- Hogyan lettek ÖnökaBiológiai Kutatóközpont egyik intézete?
- Amikor a Szegedi Biológiai
Központ alakult, a Kormány úgy
döntött, hogy a decentralizálás jegyében. a Biológiai Központot vidéken építik, vagy sehol. Igy került
Szegedre, ahol két egyetem is van,
és a -biológiai kutatásokn-ak is nagy
hagyománya van. Az egésznek a
szervezője egyébként a mi akkori
igazgatónk, Strau`b F. Brúnó volt,
aki az SZBK-nak is a főigazgatója
lett. Szerencsére az SZBK-nak rengeteg pénze is volt az a-lapításkor,
részben a Kormánytól, részben. az
UNESCO-tól,
s egyéb
kutatási
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A KFKI-sok adománya az örményországi
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nyesen egyezkedett az álla-mi vezetőkkel, -bérszámfej-tőlrkel, adócsoport-
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Üdvözöljük a TUDOSZ táborához csatlakozó Haltenyésztési
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Kutató Intézet szakszervezeti

alapszervezetét!
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ták emleget-ni, ha valami
nincs kellőképpen megszervezve vagy az állapotok katasztrofáıllsan
rosszak
akármiı-öl is legyen szó. Az
utóbbi időben azonban sokminden lényegesen megváltozott, és a japán vagy koreai
jelző egyre inkább a minõséggel vált szi-nonímmá.
,
Nemrég' a televízióból érte- `siilhettünk arról, hogy a volt
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láspontja: a politikai véleménykülönbségek felszínre kerülése akadályozza a
szükséges gazdasági változásokat (. . .)

II
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G A SZOT
nem fogadta el az 1989re tervezett 6 százalékos reálbércsökkenést. . . .Kérjük a minimális bérek

összegének

felemelését

4000

forintra.

. . . Javasoljuk, hogy minden dolgozó,
munkavállaló legalább 3 százalékos bér-

fejlesztésben részesüljön, de . . . ennek
öãszege ne legyen kevesebb 300 forintn l. . .

0 Elfogadhatatlanok a nagygyíllésen ja- G) . . . Ha ugyanis szegény emberek vanvasolt olyan megoldások is, mint a nak az országban, akkor el kell válmegalázó és bürokratikus utalvány- lalnl a szegénységpolitikát ls, tehát
rendszer a szegények segélyezésére, a nem fogunk tartózkodni az olyan jakisnyugdijak egyszerűbb, és kézenfek- vaslatoktól sem, hogy egyes rétegek

võbb emelése helyett, valamint a követelések is, mint a belsö piac szelektív
élénkítése. Véleményünk szerint a mégoly rossz, de mégiscsak egységes adó-

számára, ha kell, utalványok formájában, vagy más módon hozzáférhetó legyen az olcsó tej, az olcsó kenyér, az

alapvetõ fogyasztási cikkek sora. . ., .
rendszert megváltoztatni kell és nem Magyarországon nem elsősorban a béklvételezésekkel, az inkább a vállala- rek okozhatnak inflációt. Nagy a pazartoknak és nem a munkavállalóknak lás ebben az országban, hogy képtelekedvezõ adómentes béremelésekkel át- nül magasak a hitelkamatlábak . . . ne
tekinthetetlenné tenni. A SZOT elkép- csak az árakról, a bérekröl vitatkozzeléseinek megvalósítása nem a prob- zunk, hanem a gazdaságpolitikai konlémák megoldásához, hanem a gazda- cepció kialakítására tegyük a hangság további szétzllálásához vezetne.
súlyt.

Q . . . féltjük a kibontakozó demokráciát
mindkét szélsöségtöl, féitjük a káosztól
is, és féltjük a visszarendezödéstöl is.
en válsághoz vezetö látszatrendjét és Ešylk sem szolgálja Magyarországon a
-egységét idézi fel, hanem egybeeseng dolgozók érdekeit . . . Ha egy
akszeregyes, senki által nem lrigyett
om- vezet fantáziája csupán addig terjed,
hogy csak a kormányt és a SZOT-ot
szédos országok jelszavalval ls . . . El-. tudja bírálni - amire persze ezek nafogadhatatlan az úgymond egységbontó gyon sokszor rászolgálnak -, akkor ez
független szakszervezetek elleni táma- a szakszervezet nem fog eröre kapni
és nem fog eredményt felmutatni.

dás is.

,

Magyar Nemzet

Népszava
1989. február 8.

1989. február 19.

I llIO0SZ egyetért

a szakszervezetek íıllılvásával
Ü A TUDOSZ elnöksége egyetért a MÁV Északi Járműjavitó Üzemében
február 7-én, kedden tartott nagygyűlés felhivásáva-l. A testület szerdai
ülésén leszögezte: a szakszervezetek nemcsak érdekeltek az átfogó és valóságos reformban, de a politikai és gazdasági megújulás sem képzelhető
el erõs és független szakszervezetek nélkül. Csak az 'erős szakszervezeti
mozgalom lehet partner a döntéshozataılban, és aıkadályozhatja meg,
hogy .az ország problémáit a legkisebb ellenállás irányában, a dolgozók
rovására oldják meg, elszabotálva az igazi 8-trwktúravábtást.
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A TALLOZNI igét a magyar nyelvben a tar
lón kalászt szedegetö ember cselekvésének meg
jelölésére szoktuk használni ,'l'allózó" címet vi
selo rovatunkban mi szintén az elszórtan talál- '
ható szemek összegyüjtésére váilalkozunk. Arról
nem tehetünk, ha néha néha az újságok lapjait böllﬁészve a sorok között fejetetejére álli
tott világra bukkanunk Célunk pusztán a talló
äásazâıä, Šízi;eıı:.a .komínentálás - ez utóbbiãıač

0 A SZOT által javasolt megoldások,
az ezekben kifejeződõ elvek számunkra elfogadhatatlanok, nem alkalmasak
a közös fellépésre. Elfogadhatatlan a
-fõtitkárnak a nagygyülésen kifejtett ál-

igi'ii-ëš

".5'f"

- Hogyan lesz egy sikeres kutató szb-titkár, miért vállal
ilyen tisztséget?
- Nézze, az Akadémia feudális
intézmény... Az intézetek egész
felépítése az egyszemélyes vezetés
h-ierarchiájára épül, s emiatt kevés
dolgot lehetne tényleg úgymond jomunkaidőm 1/4-élt utazással töl- gi úton elérni. Az érdekvédelmi
töm. Hát en-ny-it az életkörülmé- munka egyik fontos eleme, hogy
nyekről, bár most magamról be- az, aki az érdekvédelmet képviseszéltem, nem a fiatalokról. Hozzá li, az az intézetekınek lehetőleg
kell tennem, hogy a 40 év fölöttiek meg-becsült kutatója legyen, akinek
életszfínvonala a -természettudomá- szava van akkor is, ha történetenyok területén jobb, mint a társa- sen nem szb-titkár. Egyébként bizodalomtudományolcban. A fiatalok- nyára tudja, hogy új Akadémiai
nál a két szint hasonló. A 30 év Törvény készül. Hogy jobb lesz-e,
alattiak ma nem kapnak külföldi nem tudom. Meggyőződésem, 'hogy
dolgon érdemes lenne változtatösztöndíjat, és nem jutnak egyéb sok
ni,ment ezt a nagwon merev, feudális
feladatolrhoz, egész egyszerűen tra- rendszert, feud-ál-is zh-ierarohiát fel
gikus a helyzetük. Ennek egyenes kell végre számolni.
következménye, hogy lasszóval kell
Somosi Sarolta

Risıleta Illllil I
Résılçt Ilauv Sándor
Ursı. Valasztıııanyanak Eszalu Jarmiiiavílúhan
tartott hesıeılahul.
allasluulalasahul.

telemmei bir, és akkor szok-

Miles ism sok. szén. may ts-

I

magamnak, én Újpesten lakom, és
napi 2 órám megy el oda- és viszszautazásra. Miután kötetlen a
munka-időnk, ha úgy tetszik, ez a
munkaidőnkből megy el. Az államnak bérpocsékolás, hogy én például
lekötök több millió forint értékű
műszert, a szakmai képzésem is
belekerült pár forintba, miközben

-`,

Ü Az „ázsiai állapotok" 'jelző sokak számára pejorat-ív ér-

adósságállományt is sikerülne
-nétni-leg csökkenteni. Ha peV ÜÜ .
QÍYÜM ko-.
lostorba vonfıılnám-k, valószi- "
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Ü Az intézet 1975-ben, egy UNDP
fejlesztési programot 'követően kapott Lkutatóin-tézeti státust. A mezőgazdasági és Élelmezésügy-i Minisztérium. ágazati -kutató intézetenek feladartai közé tartoznak a hazai -tógazdasági halıtenyésztés és
természetes vízi -halgazdálkodás, valamint a kaosatenyésztés fejlesztését célzó alapozó és alkalmazott -kutatások. Jelentősek az intézet nemzetıközi kötelezettségei is: oktatási.
kutatási és fej lesztési «prrog~ra-mok.
elsõsonban a harmaıdziık vıilág-bıasn. Az
intézet lk-ísérzleti üzeme közvetlen
tenmelési tevékenységet -is -folytat.
A korábbi MEDOSZ alarpszervezetből kíifvál-via alakították meg 1989.
január 20-án a TUDOSZ intézeti
alapszervezetét, 56 fővel. Az alapszervezet ideiglenes vezetőség-ének
ti-tkárává Jeney Zsigmondot választottáık.
Jeney Zsigmond halbiológus, a
ká-ros 'környezeti tényezők fhaltását
kutató projekt tudományos munka-

`*.\

tővé tette, ha a munkám úgy kí- ni. Mást produkálnak `a fiatalok,

vánta, hogy a-kár vacsora után is és mást az idősebbek. Nem lehet
visszamen`jek dolgozni. Ezt a lu- ezt így összehasonlítanzi.

~

szert” " követve reagálnáuakfleleplezésükré. egy csapásra.
sikerülne csökkenteni az apparátus létszámát. Továbbfolytaıtva 'a szép álmot, a
lmıırııpt vezetők vagyona az államra átruházva '-zsebból .fedezné a költségvetés

E

K.

irányába kéne kor egyszerüen el kell menniük az
intézétből, mert nincs előrelépési
lehetőség; a tető nagyon telített,
- Nem egészen világos, hogy -kevés a hely.
H mire gondol...?
- Egy fiatal kutató akkor sem
-- Mondok ,erre egy példát. Én
rúg labdába, ha ugyanolyan teháromszor voltam hosszabb amerihetséges, mint mondjuk a 40kai tanulmányúton, 8 mindig meg50-60 éves? Hiába -tudja ugyanengedhettem -magamnak azt a l-uazt produkálni?
xust, hogy közvetlenül az egyetem
mellett béreljek lakást, ami lehe- Hát nagyon nehéz előrehalad-

.

.

tal, mindenféle létező szervezet vezetőjével. M-egfogalmazta a felıhfívá-st,
a TUDOSZ- és TDDSZ-bizalm.i~aık pedig az adakozókkal azláí-ra-ttaﬁk egy
(dél) koreai elnök korrupciós
listát, amelyen igazolták, ki mennyit szán erre. Az adomány így adóügyeire fény derült. A követmentes lett. (A Pénz-ügyminisztériu-m már decemberben engedélyezte,_mikezmény - régi koreai szokás szerint - az volt, hogy
előtt az ezzel kapcsol-'aıtos rendelet megjelent volna.)
a korrupt politikus a TV
Az intézet dolgozói közül kilencszázan 161 ezer forintot fizettek be az
nytlvánossága elõtt bocsánaadományra. Eddig a rövid történet.
I -mi ııeı-i misét, az suampu- z
Több szót a dolog -nem is érdemelne, hiszen - mondıhatn-án-k - ter- _ 86101661. zvasyonát az államra
átruházta, és -családjával egy
mészetes, hogy a KFKI-ban sokan akarna-k segíteni Olyanokon, a-k-ik
kolostorba vonult vissza- vezekelni.
~
baj-ba jutottak. Csakhogy ellenpélda is van: az erdélyi menekiiılteknek is
indult gyűj-tés, de nem volt egy ember, alk-i kézbe vette vblna az ügyet,
A hiren érdemes 083' kicsit
így aztán a fellhívás hatására, elszórtan innen, onnan csordogálzt csak Zelgondolkodni. és talán azonsem árt fantáziãlui. s mi lenpár forint. Ma, amikor sokan érzilk azt, hogy ők mag-u-k is bajban -vanne, ha ázsiai örökségünket a
nak, csak gyors, -hatékony szervezéssel lehet jótékonysági akciót sikerre _ mal napig megtartottuk volna. Ha a kor-rupt állami- és
vinni.
más vezetők a „koreai mód--b. m.-

Új alapszervezctüıık

vár-ná, -hogy az egyetemról a leg-

jobbak tudományos pályára lépje-

érdekében a zseb
eltolnıi a dolgot.
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Ü A tvJben lá-tott örményországi földrengés -.képeitõl könlnybe láıbadt
szemmel, megrendülten fogadlkozun-kz - Segírtek, mindenképpen segítek!
- Aztán másnap, és utána is napokig sokat beszélgetünk anról, *hogy milyen borzalmas, szegény gyerekek... gyűjteni kellene, ~meg.hívni őket
Magyarország-ra... és -így tovább. Majd este lesz, és reggel, múflifk az
idõ, csak végezzük a napi munkát, rohaznuınk az iskoláıba. S -közben szégyenkezve gondolunk arra, hogy már eltelt egy -hét, kettő -és még semmi-t sem cs-inálltunfk. - Tisztelet a kivéteˇlnek, de a legtöbben így járunk.
Pedig „magától” nem gyűlik össze a segély.
A KFKI-ban Tőzsér Sándor azonnal cseleked-ett. Gyorsan és eredmé-

fogni egyetemet végzett fiatalokat

egy akadémiai íintézetbe, ami önmagában röhej, mert az ember azt

nek. Ez olyan következményekkel
is jár, hogy ma nálunk 30 és 40
év között alig van dolgozó. Vannak
a 40 éven felüliek és egész fiatalok. A fiatalok ma nem szívesen
jönnek ide. Ha összeszedték itt
tudomá- tani, -hogy a hatékonyabb kutatás magu-kat, és tanultak valami-t, ak-

programok keretében elég sok valutát is kapott. Hozzá-nk csurgott
ennek a valutánaık az egyötöd része, ami nagyon jól jött. Ezért az
zetnek 60 aktív dolgozója és 12 nyug- SZıBK -- így mi -is - azóta is eldíjas tagja van. Az intézetben TDDSZ lát olyan feladatot, hogy külföldis müködik. A két szakszervezetnek van ről -- fele- vagy negyedrészben
néhány közös tagja is.
`
Európából - fiatal vendégkutatóSimon István 1947-ben született Buda- kat fogad egyéves tréningre.

í
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Tõbbpártrendszer és a szakszervezetek
Ü A PABTALAPITAS néhány hónap múlva immár jogilag is lehetővé váli-k Magyarországon, a-mi az
egyik legfontosabb mozzanata lesz a

szervezetek viszonya általában a
többpártrendszerhez, annak intézményi berendezkedéséhez. Számolnunk kell vele, hogy a demokrati-

sának. Ezzel a lépéssel remélhetőleg
örökre lezárul, történelmileg meghaladottá válik az az intézményi
struktúra, amely ,,rendszeridegen"nek tételezett fel minden, politikai
monoliti-k-umtól „elhájló” szerveződést.
Véleményem szerint egy plebejusi
elkötelezettségű szakszervezeti mozgalomnak nem szabad megrekednie
a
„szimpatilkus
program"-nem

még csupán a politikai sejtések térképén bejelölt - ámde be nem

politikai rendszer demokratizálódá- zálódás -hímes mezeje számos, ma

szimpatikus

program"

szindróma

(helyesebben dilemma!) legfelső ré-

tegének felszíni jelenségeinél; a
szakszervezeteknek meg kell fogal-

szintezett! - csapdát rejt magában,

amelyek kikerüléséhez nem elegendő a oivilk~uráz.si vagy a szindikalista elkötelezettség. »Nem árt, ha már
most igyekszünk szembenézn-i a
csa-pdakeletkezés (rosszmájúak szerint: csapdakészítés) ana-tómiájával,
nehogy később magunk is meglepődj-ünk a gödör mélységén . . .
Mindenekelőtt
tudomásul kell
venn-ünk, -hogy a többpártrendszeren
alapuló érdekegyeztetés alapfilozófiája a pártok közötti két-ˇ vagy

mazniuk konkrét viszonyukat a többoldalú alku, amifben a vezértöbbpártrendszer stratégiai kérdései- motívum magától értetődően minhez is. A pártformációkhoz való denkor a pártérdck. Ezek az érdeszakszervezeti csatlakozás egyik leg- kek csak akkor találkoznak az ún.
fontosabb problémájának tűnlk a össznépi érdekekkel, ha az' Országdolgozók érdekképviseleti szerveze- gyűlésben politikai szerephez jutó
teinek a parlamentarizmushoz való pártok képesek ezeket az érdekeket
viszonya, ami a jelen körülmények felszínre hozni és mﬁelelően megközött természetesen elválaszthatat- jeleníteni. Ha az f6vonal.ai'ban meglanul összefügg a jelzett alternatí- történik, akkor is fennáll annak a
va-választási lépésekkel.
veszélye, hogy a pártok a dolgozók

Egy döntés tanulságai

I] A MUNKANELKÜLI SEGELYROL SZÓLÓ RENDELET 1989. január 1-(ién lépett életbe, ezzel megszűnt a -felmondási idő meghoszesélyeit. A társadalmi önszervező- szabbítása
az elhelyezkedési -tádés előrehaladtával bizonyára az _mogatás. Aésváltozást
egyesületek, társadalmi mozgalmak úgy is érftéloellheltnénlk,összefoglıalóan
hogy bővült
szakszervezetekkel való együttműkö- a :támogatásra jogosultak köre, a
dése is .kara-kterisztiıkusabbá váli-k a jogosultság feltételei pedig jelentőmostaninál.
sen szígorodtak. Er-tékelhetnénk, 'ha
A többpárti parlamentarizmus ki- összehasonlítható lenne a kétféle
alakulása után azzal is szembe kell rendszer.
Különböző funkciójú ellánéznünk, hogy nagymértékben gyen- tásokról van
azonban szó: míg a
gülni fog a képviseltek és a képvi- koráblbi -támogatásolkfnak
az volt a
selők „face to face” kapcsolata, hi- célja, hogy a felszámolásokıkal,
átszen a képviselő - és ez távolról
járó létszámleépítésem hazai jelenség! - sokkal in- szervezéseikkel
sekelt _-nagyobb politikai kontfliktukább kötődik a pártjához, mintsem sok
lehmsen átvészeln.-i, adválasztóihoz. Igy könnyen kialakul- dig anélkül
jelenlegi rendszernek az (kelhat egy olyasfajta politikai konstel-_ lene lıqyen),
hogy biztosítsa a munláció, hogy a választók nosztalg-iával inaváıl.-laláei 'kort
meg nem haladókemlegetik majd a korábban teljes nak -a megélhetmét
akkor is, ha
dolgok
természetéből
fakadóan
nagymértékben megnöveli 'a civil
társadalom
,,érdekbegyűrűztetésl"

joggal szidott „területi komplexu- nem tazlázlırıdt muﬂcát.
sokkal megáldott” képviseleti gyaNehezen szúıadzulıhatufrılk azonlba-n
korlatot. A többpártrendszerre épülő parl-amentekból - az ún. függet- attól az gyanútôl, hogy a niunkanéllen képviselőket leszámítva - gya- fkü-li segélyrõl szóló rendeletet előkorlatilag ˇ eltűnnek a lokális érde- käzitők és az azt elfogadók szán-

keket képviselő honatyák, azaz a däca továbbra is a politika-i fejó- és rosszértelemben. vett ,,-területi sz-üil-tségek loiakk-uläának elkenülolbbizás" korábbi eszköztára át kell läe volt, méghozzá a »leginkább
hogy alakuljon. Az egykamarás par- köllsãrimélő módon. A rendszer

Ebben a folyamatban a magyar feje fölött kössenek alkukat, azaz a lamenti szisztéma fenntartása pedig
világosan és dolgozók, a tömegek érdekei csak könnyen azzal a következménnyel
egyértelműen rá kell mutatniuk részben essenek egybe a pártok kö- jár - az elmondottak alapján -,
azokra a ,,poli-ti-kai érintkezési pon- zötti egyezkedések eredményeként hogya valóban fontos terüileti értokra", amelyek az adott pártprog- megszülető érdekalkwlokaãl.
dekek is a szőnyeg alá kerülnek,

szakszervezeteknek

ram és az illető, társadalmi-szakmai érdekspecifikumokat hordozó
szakszervezet viszonyában szükségszerűen .kiala-kulnak. E -kapcsolódások pontos bemérése persze nem
könnyű feladat, hiszen egy újstílusú ,,hatalomgyakorlási kultúra” ma
még csupán elemeiben létezik, és a
jelek szerint az alakuló, formálódó
pártok sem nőtték ki egyelőre a
'prog-ramalkotás heveny gyermekbe-

tegségeit. Márpedig kidolgozott, egy-

értelmű, világos társadalmi-politikai
és természetesen gazdasági programok nélkül nemhogy a csatlakozás,
de az orientáció sem „jön össze”
egykönnyen ., . .
Mindez megítélésem szerint semmiség ahhoz a főkérdéshez képest,
hogy milyen legyen a hazai szak-

A szakszervezeteknek arra' kell törekedni-ük, hogy sajátos politikai
cél- és eszközrendszerüket csak
részben vessék alá a pártérdekeknek, vagyis mindenkor -kíséreljék
meg fenntartani politikai, társadalmi
mozgásszabadságukat, éppen az általuk képviselt dolgozók érdekében.
A jövőben megszülető szakszervezeti parlamenti frakciók számos
esetben túl kell majd lépnzie a szüken vett pártközi alkudozásokon, és
közvetlenül a szakszervezeti testületekhez, illetve a tagsághoz kell
fordulnia igaza támogatásáért.
Erre különösen add-ig lesz szükségük a szakszervezeteknek, amíg a
gírtformációk körül ki nem épül a
inál sokkalta t-agoltabb, sokszínűíbb „egyesületi mozgástér”, ami a

A reformerkedés dilemmái
E] , A
REFORMGONDOLKODÁS- pénzt ki-lopni az áıllampolgár bukBAN, A REFORMCSELEKVFSBEN szá«j-ábol, Eötvösnek, aki szívósan
is egyfajta tőfrtéznelrni utat já~run`k dolgozik
a jogszalbályalkotásbazn,
hogy a magyar áll-la,mpo.1gáro`k ezrei
(v-észis).
Kezdetben volt - s ez a kezdet nehezebben egyesüljenek. Reform
alig néhány esztendős félmúlt -, az ir-tózatos áremelés, bérreform a
hogy nehéz a r.efor~mjavaslatokik`al béremelés-'hJiány, ú-tlevélrefor-m mila mfindenfkori reailiıtások fölé menni. liárdsohill-ingek -ban-kóexportja. S reNehéz, mert az emberek - joggal, form a becsap-ás is: nem a lalobért
20
százalékkal, hanem
jogtalanul - politikai ftájunkon ernoliık
megváltoıztathatatlannak tarftották a ugyanilyen éntéiklben víz- és csatornadíjat alkıarnak beszedıni stb. Ezek,,helyzetet”.
A reálliák-tól való elru-gaszkodás
nem jellemezte a politikai intézményrendszer reformjá-t illető gondolatokat, publikáoiókalt sem. (Már
amelyek megjelenhettek.) E percekre tőılüınlk ılevő félmúltban a szerzők a reiionrnıfoly.am.atot lépésenként
tervezték meg. Időt adtak a .befogadásnak, elsőbbséget a ,,nemre.ndszeridegen” ımegoldásoknafk. Ennek
illusztráláısára nagyon -találónafk érzem a kitűnő, s általam nagyra becsült politológus Pokol Béla 1986os érvelésétz ,,...ha valóban a
megvalósulás esélyével akarunk politiikai reformot -tervezni, akkor reálisan kell vég-iggondolni a létező
politikai rendszer logíkáját, és a
rendszer *k-ereteıilhez -közel álló reformalftérn-a-tíváıkat kell kidolgoznunfk". E gondolkodásmód :minimálisan vitára éndemõ: elképzelhető
ugyanis, hogy a fpollitikai rendszer
logilkájálhoz közel álló reformalternaıtívák a legelenyé-szőlbb módon
vá-ltoztatnak
a megreiformálandó
alapvető struıkitúrákon, vagyis a lényeget érintően változaltlanul hagyják azokat. Í-gy a létező ellentmondások mozgásterének bővítése, időterıjedelmének meghosszabbítása segíthetõ. A megvalósulás esélyei ezt
a nem m=i~n-inıális hátrányt nem ellensúlyozhatjálk.
Refomntörténelmünk elmúlt -esztendeje irnikálbb ez utobbi logi-kált
igazolta. Nem a fontolva haladás
jellemezte ezt az évet, -hanem a
radikális reform, 'amely hivatásában forradalmi értékű. ,,Rendszeridegen” elemek sora - a társasági
törvéınytől a gyülekezési jogon át a

formálódó

tölbíbpártrendszerig

-

nyúlt társadalmi berendezkedésünk
- a =la~zult, pangó sztálini modell
- alapstnufktúráihoz. Máır a szavak
szinltjén más országban élünk, mint
háırornszázhatvanöt nappal ezelőtt.
Tefrımészetsen ú-jratenmelődfbek a
refonmenkedés dilemmái is. E radikális sietségben „siikerült” elérnünk,
hogy a reform fogalom tartalma elbizonyitalanodjék, túl-zottaın ıkivtáguljon, kiüresedjen. Reformfmezt öltött
a sima gazdaság-, szociotechnika:
Széclhenylinek képzeli magát, aki laitalálja, -hogyan `lehet állami-lag több

nek alig van, vagy semmi közülk
sincs a refonmhoz, sőlt némelyiket
- különösen a mani.puláló szocioés gazda.ságtec<hıniká'ka~t - ellenfeformeri lépésnek kell minősiteni.
Óvjuk »hát a reform fogalmát, ne
használj-uik díszként, gyöngyösboknéta-ként belső fbajaiınık elfedésére,
mert az egész :társadalmat hergeljüık elllenreformerré.
Pontosabban kellene lá-tni, hogy
hol húzódlik a reform és a nemreform ha-tára. Ennek eldön-téséhez
pedig valamitől el -kellene hatá-rolni
magunkat, s voksolni volna szükséges valami mellett. Hatáırolódjzunk el a sztálini modelltől, annaik
sztálini, rákosista, kádá-rista formájától, tartalmától, s tegyünk zh-iftet a
demokratikus szocializmus mel-lett.
Meg-győződésem, -hogy (sak ebben
a -koord-inátarendszerben értékelhető
az egyes „reforml-épés”.
Mindaz nem reform, csak változtatás, méghozzá mélyében változatlanság, amely a sztálini modell halódásált, agóniá-jáıt elhúzza, toválbbélését, vlisszarendezését segíti. Ilyen
változatlan vál-tozta-tásnaık -kell minősíteni a kizárólagos hatalormvédelmet szolgáló ,,reformötleteket”.
(Ezek azért nem reformlépäelk,
mer't a fkzizárólagos -hatalomzvédelem
nem -.segıízti a demokıraitifkus szocializmus hatalommegosztását, s nem
is fér össze elveivel.) Sajnálatos,
hogy a reformok bőví-tet-t újratermelése a legnagyobb aráınyfban ezen
a területen tör-tén-ik. Kizárólagos
hatalomvédelem a választási, egylesülési, ~gyü«le`kezési, alkotmányozól
reform megtűzdelése ilyen célú szabályo`k-kal. A nagy sietség, hogy a
jogi ű-rök - a lsztrájıkjogtól a mun-

mi-vel az ehhez szükséges érdekérvényesítési osatorná-k egyszerűen

hiányoznak majd a parlamentarizmusból.

_

A
sza-kszervezeteknek
éppen
emiatt nagy figyelmet kell fordíta-

niuk a területi munka új módszereinek kialakitására, hiszen a ,,néma érdekek” amúgy is nagymértékű

némasága minden bizonnyal foko-

zódni fog a „tanácstagi horizontú"

képviselők nyugdíjba küldése. után.
Fennáll ugyanakkor annak a lehe-

tősége, hogy az eddigi ,,-paternalista hon-atya” helyébe a „nemzeti horizontú honatya" -lép, aki tekintetét
elsősorban pártja -kormányzati pozícióira f-üggeszti, miközben tisztítatla-nul maradnak a falusi szennyvíztelepek . ..

ı

katönvénykönyv új paragraıfzusaiıig
- -hıaltalomfvédő korláıtozásokıka-l *teljen-ek meg, szinltén ellenreformeri
a-mıbició. E 'körbe sorolandó a .soksok gazdasági ,,reıfor-m", amely a
válság-" terlhét kizárólag a -lakosságra hárítja, fmifközbeın felgyorsítja a
Bős-Nagymaros sztálini emlékmű
építését, tízrrfilliáırdokat juttat .ha-

talmaskodó ipari lobbiknak, s a
gazdasági mélystruıktúrákat - a
szelek~tí.v ipaırfej-leslztés, a liberali-

zálás jelszavá-val. elftakarva - érintetl-en-ül hagyja.
`
Sajnos sokıkal kevesebb a demokratikus szocializmus irányába mutató valódi, idézőjel nélküli reform.
Ide sorolható a társasági tönvény.
ilylen lehetett volna a kü-lőn fpártszabá-lyozáıs nélkül az egyesületi
tönvény, s iilyen refoır-mjavaslaftok
(ist) megıfogaılmazódnak az új alkotmánytervezetben. Ha frelative önmagunkıhoz, keleti szomszédainkhoz képest - szédíltő is a mi gyorsaságıuınzk, be kelll vallanunık, 'hogy
a demolknatikus szocializmust illetően szűıkıkeblű a -reform.
Van azonban olyan terület, méghozzá nem is kicsi, ahová a reformhullámok kevéssé, alig, vagy
egyáltalán nem érnek el. S ez az
életvilág.
Borzalmıatos gazdasági
helyzetünk sérn indokolja, hogy
még semmi nem történt (pozi-tírv!)
a .hon-polgárok »mindennapi életéért.
életmıinőségéért. Nincs valódi bérreform, szooiá-lpolitikai, nyugdíj-.
gyermekvédelmi, ifj=úságseg.í~tő, lakás-, szegénységenyhí-tő stb. reform.
Vagy-is pon-t az hiányzik, amelyaből
egy -társadalom - a péınz'tárcá=já-n,
a közérzeltén - -megérezhetné, hogy
kiért, miért vanez a nagy változtaftás'?! Ez a -hiány az ellenreformerli a~ttiıt~űdö`t, vagy a teljes ıközömıbösségelt, fásuil-tságot erősíti a
társadalomban. Az éleftvilág ilyen
lebecsülését a sztálini modell továbbéléséne-k kell mi-nőısíztenõi.
Na-gy -reforrmıkorszaıkunikıban sem
kisebbed-tek hált a refoırmeri dilemmák: mire vezetnek ide-oda -saszszézó reformlé-pteiı`rk?!

ugyanis nem 'törekszik a munkanél-

küliek rnegélhetäének biztosításá-

na, csak azoknak -nyújt támogatást

- méghozzá :igen szigorú feltételekkel 5 csupán egy évig -, akiknek már volt munkav-iszonyuk.
A SZOT elnöksége állást foglalt
a munkanélküli segély tervezett
rendszeréről, nyilvánosságna hozta
kifogásait, jaıvasëlatalilt egy új koncepció ikiıdolgozására. Ehhez képest
- az eredeti elképzeléseket végül
lényegében változtatás nélkül tükröző - jogszaıbályrol újat monda-ni
aligha lehetne. Érdemes viszont
szemügyre venni :azt a
meohacnlizm-ust, amelyben úgy Ihoztáık
nyilvánosságra és ,,`bocsáıtották vitára” az előzetes elgondolásft, hogy
biztosított volit: az elılenvélemények-et, módosﬂtó észrevételeket a véglegesí-tésnél -nem kell figyelembe
venni.
`
A M-inisztertanács 1988 októberében döntött arról, hogy az következő év január 1-jétől ıbe kell vezetni
a munkanélküli segıélyft. A viifta lebonyolításának mód=jáıt tehát az idő
rövidsége már eleve meghatározta.
A segélyrendszerıről ugyan már korábban is létezett elképzelés, de az
előkészítés - amelyben a SZOT
szakértője is részt vett, hangoztatva koncepcionális 'kiıfogásait - ráérősen folyt, h-iszeın bevezetésére
legfeljebb az év második felétől lehetett számítaní. A Miniszteırtanzács
döntése után az Állami Bér- és
Munkaügyi
saját vál-tozatát
közreadta a sajtóban, elküldte az
országgyűlési -képviselőknek, és nyitottnalk -mutat-kozott bármilyen hozzászólás, vélemény -rnér.1egel~ésére.

A SZOT elrnöl-osége nehéz .helyzetbe került. Mindenképpen szükséges lett volna, hogy a szalkszervezeti tagok - csakúgy, mint a
többi á1llam(po1gázr - ,,megemészszék” a segélyről szóló küflöniböző
elképzeléseket, érveket és ellenérveket. Nemcsak azént, hogy a vezető testületi állásfoglalást a tagság véleménye alapozza meg. ha_

*Í

_

ý

nem azért. is, hogy nyfilttá váljanak és összeosa-pjanak az induílatok, a szolidaritás és a
hiányának a megnyiılzvánulásai. Eh-

hez azonban időre lett volna szük-

ség. Számos szakszervezet javasolta -is, ıtolják ki ıa bevezetés időpontját, ftegyék lehetővé a vitákat. Ezzel
szemben,
hanwúlyoztálk
mások,
nem adhıatuınk fonmailag sem ürügyet arra, hogy a szakszervezeteket
tegyék felelőwé a segély bevezetésének késlekedéséént. Igy született
meg az az
állásfoglalás amelyet szintén vi-tára ajánlott -,
amely szerint konoepcioınálisan más
alapokon ny-ugvó munkanélküli ellátási rendszeınne lenne szükség, de
a bevezetés időpontját nem kérdő-

jelezte meg. I-gy a vita maga illu-

zóriıloussá vált, az ellenvélemények
iitköztetésére,
nyilvános
ütiközteltésére al-ig volt lehetőség, de
éntelsme sem lett volna, hiszen min-t a rendelet v-égl-egesíıtése -bizonyította -. az előikészítók nem mutattak hajlandóságot tartalmi változtaltásra.
A döntéshozók szempon-tjálból az
előkészítés tökéletes volıt. Senki
sem ırnondlhaıtta, -hogy mást nem
ıkérdeztek meg, de az előkészitőkön
kívüli
nem ismerte meg az
ellenvéleményeket, nem mérlegelhette azok súlyát. Bátran állithat-

ták, hogy a ıkülönböző áliáspontok

kıiol-tottálk egymást. Nem volt szó
tehát másról, mint a jól ismert érdekbeszáfmitás egy továıbbfejflwztett
változatáról.
Ez -a változat azonban mellékhatásaít tekinrtve õta-lán még veszélyeseblbé válhat, mint a korábbi, a
záır-t ajtók -mögötti alkuıdozások,
ami-kor egyértelmű volt, hogy ki
van belül, és ki marad kívü-l a Ikosáıron. A d-öınztéslhozők most de-

monstrálják,

hangoztatjáfk,

vitája.
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hogy

nyitottak bármiféle ellenvélemény,
kezdeményezés befogadására. Mindenki hozzászólhat, aki mégsem teszi, az magára vessen, nem jogos
tehát az utólagos reklamáció. Aki
viszont mégis szól, az észrevehıefui,
hogy véleménye nem gyaikorol semmiféle hatást a döntésre. Ennek
pedig az a nagy veszélye - -túl
azon, 'hogy a döntések nem tükröznek semmiféle közös akaratot, az
igények nem szembesülnelk a lehetőségekkel -, hogy az eredménytelenség elbizonyitailanzítja az ellenvélem-ényzt mondokat, meggyõzi őket
a
beleszólás -értelmetlenségéről,
esetleg a leszakadás és az önáillósulás szülkségess-ég-élről.
Ezt a csapdát épitheti a szakszervezet is, ha részese ennek a döntési folyamatnak, vagy akárcsak aszszisztál hozzá. Tagjai azt -tapasztaljálk, hogy rendre figyelmen kivül
hagyjáık véleményüket, vagy csak
éppen annyira veszik figyelemfbe,
hogy azok lényege ne sérü-ljön, arra sem fordítva gondot, hogy az érvelés -különösebben meggyőző legyen.
Igy történt ez a .munkanélküli
segélyn-él is. Szakmai és területi
szakszervezetek,
alapszervezetek,
szakszervezeti tagok juttatták el állásfoglalásuk-at a_ SZOT-ıhoz, erősítették meg, vitatták, módosítottáfk
javaslataikat, futották felesleges köreiket. Száfmuikra- a jogszabály
megszületése egyben a SZOT 'kudaroa is, kialaikulló eıllenérzé-sük valószínűleg ugyanúgy sújtja a közvetitőkıet, a döntéshozóıkra nyomást gyakorolni alig képes apparátusokat, mint azt. a meohanıizmusıt,
amely nem képes, nem hajlandó
i-ntegrál-ni a különböző érdekeket.
A bizalom alapja csak az egész
döntéshozatali mechanizmus megvál-toztaltása, érdekel-tségénefk feltárása, kontrolíja llehelt, a döntést hozólk és az érintelttek - azonos infonmácúokon aiapuvló - nyilvános
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ozgnzwazgllzaımwz _
E] ,,Miért vállaltam? Miért engem
választottak? Mit kell tennem?
Mik a lehetõségeim? Mi a felelősségem?...”, s hasonló kérdéseidre
megpróbálok e levéllel válaszolni.
Tudom, már az is problémát okozott Neked, hogy szakszervezeti

tisztséget kell vállalnod, hiszen a lassan, de örvendetesen változó

szakszervezeti gondolkodás ellenére - az emberek még mindig nem
hiszik el, hogy a szakszervezetnek
sokkal nagyobb jelentősége van
egy
munkahely
életében, mint
amit el akarnak hitetni velük. Milyen büszkén mondta a vasárnapi
„Hét”-ben a kiskunhalasi „Levis”
gyár egyik vezetője: „Nálunk nincs
szakszervezet!" Es milyen 'dicső
tettnek tartották ezt egyesek L
még szakszervezeti tisztségviselők
is -, hangoztatva: ,,a halasiak karakán gyerekek!" S, hogyan tévednek! Bevették a maszlagot! Nem
lévén érdekvédelmi szervezetük amely garantált jogositványokkal
rendelkezik - munkáltatóik azt
csinálhatnak velük, amit akarnak.
s ez csak késõbb fog kiderülni.
Most még mindent széppé varázsol
a helyi átlagnál háromszor nagyobb
fizetés rózsaszín szemüvege. De mit
fognak csinálni, ha majd védelemre szorulnak? Kihez fordulnak?
Ne azon rágódj, hogy miért vállaltad tisztedet! Gondolkozz azon,
hogy hogyan tudod a legjobban betölteni, mert - akármilyen hihetetlenül is hangzik -, ezt is lehet
jól csinálni. Csak tudnod kell, hogy
mit akarsz.'Mi az a cél, amit el
kell érned. Törekedj mindig eredményre! Ehhez természetesen ismerni kell munkatársaidat.
Készülj a döntésekre! Béremeléskor, jutalomosztáskor, vagy hasonló esetben úgy ülj le vezetőddel
tárgyalni, hogy tudjad mit akarsz,
s ezt vegyék is észre rajtad. Többre becsülnek, ha ke-mény, de korrekt ellenfél, partner vally. mintha arcnélkülí „Íejbólintó” gép lennél.
Minden esetben fel kell lépned
választóid érdekében, mind a hivatali, mind a szakszervezeti fórumokon! Neked kell az egyének és
a csoportod érdekeit is képviselned
- ezáltal meghatározva az egész
alapszervezet szakszervezeti feladatát -, de soha ne keverd a kettőt! Soha ne állits be egyéni érdeket csoportérdeknek, de soha ne
bagatelizáld el a közösség érdekét
sem, hogy az. csak egyes hangadók
véleménye!
Egyéni véleményed lehet, de ez
csak akkor válik csoportvéleménynyé, ha a többiek is egyetértenek

vele. Amennyiben nem, akkor nem
szabad azt képviselned, nem manipulálhatsz!
Valami ellen tiltakozni manapság
a leghálásabb dolog. Látványos is.
Csakhát...? Jó magyar szokás szerint kemény legény, követni való

_

jan rosszul járunk. Emlékeztetlek
egyik nagy szakszervezetünk „ke-

-

mény akciójára”. Addig »tiltakoztak

egy európai szintű törvényünk ellen - annak rossz gyakorlati alkalmazása, végrehajtása helyett -,
mig az megváltozott minden munkárára. Csak az ellen tilfunkcionárius az, aki „bátran ki- kavállaló
takozzatok, ami tényleg rossz! Tudmondja a véleményét". S aztán. . _? játok
hogy az miért
Tiltakozunk, tehát funkcionálunk! S nem jó,megmondani,
8
ha
lehet,
javasoljatok
mi az eredménye? Ha szerencsénk leményetek szerinti jó megoldást.vévan, semmi, ha nincs, akkor tiltaInformációt gyújts és közvetits.'
kozásunk eredményeként mindnyá- Minden irányba, hiszen csak igy'
tud
szervezetünk
eredményesen
dolgozni. Az információadás nem
BEMUTATJUK '
spicliskedés, hanem a szervezeti
munka létfel-tétele, s ebben a folyamatban a bizalmi a mozgatórugó!
_
Végül felhívom a figyelmedet arra, hogy vállalnod kell a népszeñtlen feladatokat is. Meg kell tanulnod nemet mondani, de azt is,
hogy mikor és hogyan mondasz nemet. Soha ne fejezd ki egyet nem
értésedet azzal, -hogy nem alkotsz
véleményt, hogy nem irsz alá valamit (pl. béremelést lista), vagy aláirod, de megjegyzés nélkül. Ha valamivel nem értesz egyet, ird le:
„ezzel és ezzel ezért és ezért nem
értek egyet”, s ezt ird alá. Íly módon, de csakis igy, nemcsak munkahelyi főnöködet, hanem a következő, szakszervezeti fórumot is
elnökségünk tagját
kényszerited ~a cselekvésre. Ha nem
ezt teszed, ellenvéleményed sajnos
1:1 Kun László ı94s--ban szünem sokat ér. Ezt meg kell tenned,
letett. 1969-*ben a József Atde csak akkor, ha más megoldás
tila Tudományegyetem ternincs. Ameddig lehet, s ameddig a
mészettudományi karán szerkivánt eredményt el tudod érni,
zett geológus és földrajz tatörekedj a kompromisszumra. Ennári diplomát. `
gedj Te is, ha partnered enged, de
1969-től a Magyar Állami
keményits be, ha õ is megmereveFöldtani Intézetben (MÁFI)
dik. A nemet azonban nemcsak
dolgozik, a-hol 1985-i-g az Alfölfelé, hanem munkatársaid iráföld földtani térképezését vényába is meg kell mondani, ha ingezte. E munka keretében az
dokolt. Ha nem értesz egyet egy
agrogeológiai kutatás és térsegélykérelemmel, ha indokolatlanképezés módszertani kérdénak látsz egy kérvényt, ha. más a
seit tanulmányozta. Ebbõl a
véleményed, mint ami le van irva,
témá-ból doktorált 1978-ban.
mondd meg az illetõnek, s jelezd
Jelenlegi kutatási témája a
az ügyet a következő fórumon! Ne
talaj-alapkőzet-talajvíz rendfeledd, ott már a legtöbbször nem
szer összefüggéseinek, kapismerik olyan jól az egyént, mint
csolatának vúzsgálata, a „MaTe, ott a Te_ véleményed alapján
döntenek, legy-él tehát objektiv, a
gyarország agfrogeológia-i .kuta-tá-sa” téma irányítója. Földködösitéssel magadat is becsapod,
tant tanít néhány egyetes koránt sem biztos, hogy jó ügyet
men,
illetve
főiskolán; A
szolgálsz.
`
MAFI tudományos főmunka-_
Kissé -hosszúra sikeredett leveletársa, osztályvezető.
met azzal a reménnyel zárom, hogy
1985 óta a MÁFI szakszerlegfontosabb problémáidra válasz-t
vezeti bizottságának titkára.
tudtam adni. Jelezd, hogy mi az, ˇ
1988-ban a Tudományos Dolami -kimaradt, illetve mi az, amigozók
Szakszervezetének
vel nem értesz egyet. Reagálni fomegalakulásakor az elnökség
gok rá.
tagjává választották.
Szeretettel üdvözöllek
»I
Kuti László *_
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Ü -E rovatunkban az elmúlt ha-

I

vi lapszámainkban szenvedélyes, <
egymásnak élesen' ellentmondó
vélemények ütköztek
a
„Szocialista Hazáért kitüntetéssel -l r„endelk.ezók ildültetéséaek.
sprotekcionista kezelése” »téma-Az alábbiakban -.-~ az
érintett jogán: Í--8 hely adunk
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.Iabtonkay s Gábor gondoiatainak

is. aki ezt ja problémát `- eredeti-_leg felvetette - a. .titkárok tanacsának tavaly _-szeptember ;29-i
ülésén.
z -_
Í
Tiszteitszószólólli
i `_l _
[J A
ról késziilö besmmolók tömölit- -

mények. márai neo: 'teı~iı_ohct- _

nek ki az .

kõzléıére. -Éppen ezért -- ill*
elött a vita értolmotien_iil tovább
gyûrúzne - a következőket „sze-

retném közreadni.
`
'
1. A 'titkár-ok tanáeıán a felzzólalólt nem csupán személyes
vézeményiiket hangoztatjálı, - hanem egy-egy alapazervezetet„
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vagy annak szakszervezeti bi-_
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tagságot, ezért
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nek egyea~szalıályok_
lfu`nkcl0ﬁŠfl"Íu_sainalı` etikátlanságai
okán terhelő I protekciók megszüntetése ` vagy l minimálisra,
csökkentése, az egyenlő jogok
biztosít_ása__ a célkitűzés.
3. Lassan egy korosztály már
nyugdíjas korba kerül - ha
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megéri _a -mai feszített életmód
mellett -, amelynek -nem lehetett módja a fasizmus ellen bar-~`

colni. Ök „csak” munkájukkal és
társadalmi, politikai. harcalkkal.

Puskin utca 4.
Ieleiııı: 304-287
ff*

~ H: 1:--2

H

~17-

esetenként jogtalan meghurcoiásukkal-~ .örölhették fel egészségüket' vagy vesztették _élet-iiket. Ne
essii-uk újból ós. .ñäbói abba a_ hi-.
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bália. hogy egymás. rovására
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nyekhez jutni, kiváltságoltat sze-.
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A Tudományos Dolgozók
. Szakszervezetének
e _
lapja _
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Felelős szerkeszto:
dr.DuraLáızl6_
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Kérésünk-et a következökkel lndoıkoljuk:
Ü Az elm-últ é_v végén megjelent miniszteri határozat
(Magyar Közlöny, 66/1988) szerint a jövöben a munka0 Azok az adatok és okmányok (kiutazás pontos
ÍGVG 8 kéc_cte't_ H IÍŐÍDIOÜVÓN
88.021! Năpﬁﬂva
Vălllllt '
vállalási kérelmeket a Fõvárosi Tanácshoz kell benyúj-dátuma, vízum, stb.), amelyeket a tanácsok soktani, szemben a korábbi gyakorlattal, amely szerint az
kal az utazások megkezdése elött akarnak megkapni, l
_sı8vm memoárFt
MTA főtitkára engedélyezte a munkavállalási.
_ .várhatóan nem fognak idõben az akadémiai dolgozók
s
=
reıeıõs
vezetõ:
.
rendelkezésére
állni.
Az
Akadémia
ilyen
szigorú
köEz az intézkedés nagy visszatetszés-t váltott ki kutaz . ÍTamás igazgatóH
tóink körében, mert a korábbi, viszonylagosan gyors és vetelmények nélkül is el tudja intézni a külföldi
rugalmas akadémiai ügyintézések helyett egy hosszú munkavélılalások engedélyezését.
_
z
Hvlrssıszioaaa-eos:
'
A külföldi munkavállalás a mi kutatóink renhivatali eljárást ír elõ. Tapasztalataink szerint a kül° dm munkaköri kötelezettségd-nek szerves része.
földi meghivásoknál sok esetben csak néhány hónap(Csak formai okokból hívják munkavállalásnak.) Enpal elöbb derül ki, hogy 08)'-Gy olyan álláshely szanek megfelelõen kellene kezelni, és nem mint mabadul, amelyre külföldit meghívhatnak. Nagy számban kapunk 2-3 hónapra szóló meghivásokat, ame- gánjellegú kezdeményezést. Ennek a iogikának az felel meg leginkább, ha az Akadémia intézi saját kutalyek csupán `a fizetés módja miatt minősülnek muntóinaık kiiılıföldi m.un~kavállalását.
kavállaılásnak, ezek valójában tudományos konzultá.
1 .
Ü A pénzügyi hatalmassázgok unos0 Végül eınléıkeztetnénık arra, hogy eddig érvényaoı.
_
J
untalan bizonyítjáfk: a gazdaságban
ben
volt
egy
olyan
elv,
hogy
az
akadémiai
kuA gyors. hatékony tudományos együttmûködés a
_
oly nagy mértékű fesziilltségek haltatók
külföldi
munkavállalását
meg
kell
kömıyiteni
külföldi kutatókkal - ami a mai kutatók lételeme mozódtak fel, hogy az infláció elkerii„`lhe.te~tlen. Ezént a monetáris
az egyéb külföldi muııkavállalásokhoz kéne-St. A mamegkívánja a hivatalos ügyintézés egyszerűbbé téteplutozkráciát láthatóan nem érdekli, hogy az emberek miből élnek
gyar tudomány érdekében! Az ügyintézés tanácsoıklıoz
lét. Ez a törekvés meggyõzódésünk szerint egybeesik
meg, s mi-ként 'v-iseliik el az iszonyatos áremelés tefnheit.
való áthelyezése ennek az elvnek a megszüntetését
a konmány által meghirdetett el-vekkel. A fent idézett
Az infláció természete pedig olyacn, hogy a jövedelmëkel Úlfa'
jelentené.
miniszteri határozat akadémiai kutatókra való meosztja. A szegények ftömegei tovább szegényedznek, a gazdagok peKérjüık a TUDOSZ vezetöségét, alapszerveiket, vachanikus alkalmazása viszont elientınond ennek a tödig egyre d.úsgazd~aga'bbá válnak. Több lesz tehát azok számla, akik
lamint az egyéb szakszervezeteket, hogy törekvésünrekvésnek. Ezért
ket minden reııdelkezésünkre álló eszközzel támogaséhezni fognak, mert napi pohár tejre, s kisdarab Lhúsra sem lesz
sák, megmentve ezzel a magyar tudományt olyan
pénzülk, miközben az ország másik része a müncheni -vagy más
AZT TABTJUK HELYESNEK, ÉS KÉRJÜK, HOGY
nyugat-európai autókatalógusokat bújja. Az embertelen á-rpolitika
veszteségektöl, melyek egyetlen oka egy rendelet átAZ AKADÉMIAI DOIEOZÓK KÜLFÖLDI
legmegrázótbb következménye talán az,_ hogy miıllióknak még csak
gondolatlan, mechanikus alkalmazása lenne.
MUNKAVALLALÁSI KÉREIAMEIT TOVABBRA IS
reményíik sem lehet arra, hogy egészségesen táplálkozzanak.
AZ AKADÉMIA INTÉZZE, ÉS NE MÁS
AZ MTA MATEMATIKA! KUTATÓ INTÉZETÉNEK
Mondják nekünık, hogy a hús, vagy a tágabb értelembe vett maINTEZMÉNYEK.
DOIGOZÓI ÉS VEZETÕSÉGE
gyar élelmiszer - európai mércével mérve - nem drága. Arról
viszont nem szólnak, hogy a magyar lakosság megélıhetésének terhei egyre elvıisel-hetetlenebbek. Kár, hogy még a szakszervezetek
sem beszélnek eleget arról, hogy 'akiknek nem fizetik meg a munkáját, azt .igenis kizsákmányolják, akinek -nyu-gdíjánafk reá-lértéıkét
- évtized alatt - felére vagy kétharmadára csökkentették, azt
egyszerűen ki-fosztottá-k vagy kirabolták.
A -monetrácia orszá-glása nyomán, döbbenetes ellentmondás alakult ki a magyar kormány által meghirdetett ,,egészség~m-egõrzés
O A Bzóızóló ızorkoıztö bizottsága mogE téren folytatott korábbi poıltikánkat
Lehet, hogy néhányan még mind!!
nemzeti program” és a kormány év eleji élelmiszerár-emelési in-.
iitközéssel fogadta a Közalkalmazott 1989. ezen ujabb, közvetve a TUDOSZ ellen rossz szemmel nézik a TUDOSZ V885'
februári számában egy megyei szakszer- irányuló támadás sem érinti. Ez legfel- választott tisztségviselölnek tevékenysétézkedése között. Az árem-elések éppen az egészséges táplálkozásvezeti funkcionárius által a TUDOSZ, s jebb csak elgondolkoztatja az olvasót, gét, esetleg egy szövetaég kialakításának
hoz `fe1t-éülenül szükséges termékeket érizntettélk legjobban. Márannak elnöke ellen intézett újabb, éles, hogy mi lehet annak az oka, hogy egy, gondolatát. Feltételezziik, hogy ilyenek is
pedig-szaıkértői bizonyítékok ltucat.ja.i igazolják, hogy a k.atasz~trofálisıan növekvõ számú, halálos végű szív- és érrendszeri megbetetöbb helyen kifejezetten személyeskedő az elmúlt év októberében megjelent in- lehetnek, hiszen a szakszervezetek közötírását. A jelenség nem új, az azonban terjú kapcsán kialakult, a Közalkalma- ti szövetség valamiféle szellemi egységedések zömét táplálkozási tényezők idézik elő. A január--februári
igen, hogy mindennek immár a közalkal- zottak központi vezetőségének iilésén get, a megújulás jegyében való gondolkoár-emelések drasztikusan továıbb stabilizáljáık szomorú helyzetünket
mazottak lapja is helyt adott. A Szószóló nyilvánosan lefolytatott, majd elcsende- dást és a korábbi szakszervezeti felfogás
Európában: garanrtá-ltan továbbra is itt várható a, legma-ga.sa.bb haszerkesztősége tartózkodott a Közalkal- sedett vitát most a szerzö ismét újra kí- és gyakorlat újraértelmezését is feltételandósági arány, s -miránlk vár az egyik legrövidebb élettartam.
mazottak Szakszervezetét és tisztségvise- vánta kezdem.
Túl vagyunık az év eleji drágulás utáni első döbfbeneltén. Fásullezi. Sajnálattal látjuk, hogy Gergely Málöit bíráló írások megjelentetésétöl, ilyetazn ráu-ntuınk .mindenféle nyi-laitlkozatra, tiltakozásra. A megélhetés
Nézetlink szerint ennek a vitának a ria fráaa pontosan azt a lehetséges konneknek eddig egyfajta konstruktív és elöszenzust és gondolkodási modellt utasítja
reményét soha sem adhatjuk fel. Joggal követeljük -szakszerveteııgelyében az eddigi szakszervezeti moremutató szerkesztési elvek Jegyêbﬁn nem
el, amely pedig az általunk is szorgalmazeteinktől, 'hogy keményen harcoljanak mindenféle kizsákmányoadtunk nyilvánosságot. Tettiik mindezt dell megítélése állt, márpedig azt éppen zott új tipusú egységet erösftené.
lás ellen: -mert az embereknek laıkni, öltöznzi, gyereket nevelni és
azért, mert meg 'akarjuk örizni a két a gyiıkorlati élet, a szakszervezeti moznem utolsósorban enni muszáj!
szakszervezet jó viszonyát és egy esetle- galom válsága bizonyitotta, hogy ez a
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