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III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

SZÓSZÓLÓ 
A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja 

TERÁPIA  REPUTÁCIÓ 
j A bailsevik típusú magyar felső -

oktatási-kutatási rendszer rövid 
diagnózisa így fogalmazható meg: a 
tanszékek a paternalista állam kelle-
mes-kellemetlen támogatósdiját „él-
vezik", az egyetemek és a kutatóin-
tézetek között gyakoribb a „szom-
széd vár" kapcsolat, mint az 'kino-
vatív együttinú'ködés, a katedrák 
világában pártérdemekkel, admi-
nisztratív ügyeskedéssel esetenként 
könnyebb elő re jutni, mint tudomá-
nyos teljesítménnyel, egyes oktatói, 
kutatói közösségiekben szinte feudá-
lis hierarchikus viszonyok uralkod-
nak, az új paradigma kitalálóját, 
harcosát könnyű  kiigolyózni stb. S a 
következmények ismertek: gyengü-
l ő  tudományos eredmények, a kon-
zervativizmus eluralkodása, a mo-
bilitás lassulása, a modernizációtól 
való elmaradás. 

Ezt a felső oktatást, kutatást kelle-
ne megreformálni. Hatásos terápiá-
ját csak úgy találhatjuk fel, ha kö-
rülnézünk a modernizációban elő bb-
re jutott országokban. A ránk imin-
dig nagy befolyással bíró német 
egyetemek még Humboldt idejében 
jelentékenyen újítottak szerveze-
tükön, belső  struktúrájukon: a kon-
kurencia nyomása alá helyezték az 
oktatókat, s elő remenetelüket a tudo-
mányos közvélemény értékítéletére 
bízták. A még sikeresebb amerikai 
egyetemek teljességgel mellérendelt 
viszonyokat alakítottak ki az okta-
tók között a „department"-éken, a 
tudományos teljesítmények — pulb-
likáciök — mentén élezték közöttük 
a versenyt, s olyan szakmai, tudo-
mányos társaságokat, nagy presz-
tízzsel rendelkező  szakfolyóiratokat 
szerveztek, ,amelyek képesek mérni 
az egyes produkciók értékét, jobban 
segítik a paradigmák közötti küz- 

Titkárok tanácsa 

A Titkárok Tanácsa december 13-i 
ülésén megszavazta a TUDOSZ csatla-
kozását az Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörüléshez, továbbá konkrét megbí-
zatást adott a TUDOSZ képviseletére a 
januárban megalakuló közszolgálati szö-
vetség kongresszusán való részvételre. 
Tóth Attila és Polgár Tibor elő terjesz-
tésében részletekbemen ő en megvitatták a 
közszolgálati szövetség dokumentumait. 
Az alapszervezeti vélemények és észre-
vételek nyomán a konkrét kiegészítések, 
változtatások fogalmazódtak meg. Szá-
mos hozzászóló tolmácsolta a tagság kö-
rében felmerült javaslatokat, amelyek 
remélhet ő leg az új szövetség szervezeti 
és m ű ködési szabályzatában is szerepel-
hetnek majd. A vita résztvevő i megelé-
gedéssel nyugtázták, hogy az elmúlt he-
tekben, hónapokban a TUDOSZ kíván- 

EJ A történelemben nem ritka, hogy 
karhatalmi erő k mészároljanak le 
fegyvertelen tömeget. Nemcsak a to-
tális háború idején, mint Lidice vagy 
Oradour polgárait, hanem a társa-
dalmi és nemzetközi elégedetlenség 
tömeges kirobbanásakor is. Mint 
1956. október 25-én a magyar ország-
gyű lés épülete elő tt, a magyar for-
radalom emlékezetes „véres csütörtö-
kén", vagy Pekingben, nem olyan ré-
gen, midő n ezrek estek az erő szak 
áldozatául. Most Erdélyben katonai 
helikopterekrő l géppuskázták a tün-
tet ő  tömeget, Temesvár neve is oda-
kerül a történelem iszonyú lapjaira: 
Lidice, Oradour, Budapest és Peking 
után_ 

Egyelő re kavarog szívünkben a 
rettenet és a felháborodás. Kavarog-
nak a töredék-hírek is. A Romániá-
ból visszatért Müller Tamás geoló-
gust, a Magyar Állami Földtani In-
tézet tudományos segédmunkatársát 
kértük, mondja el nekünk „történe-
tét". Kollégánk a TUDOSZ képvise-
letében is az elsök közt sietett élet-
mentő  segélyszállítmánnyal Romá-
niába. A szimpatikus, szerény fiatal-
ember az elő zményekrő l így szólt:  

delmeket, a paradigmaváltást, azaz 
az innovációt, s ezzel az egész tár-
sadalom modernizációját. 

A német, s különösen az amerikai 
egyetemeknek van még egy nagy 
tatlálmányuk: az egyetemi támoga-
tást nem a tanszék kapja, hanem a 
diák. Vagyis az ‚ egyes katedráknak 
meg ikell küzdeniük a hallgatókért, 
hiszen csak így juthatnak a fizeté-
sek emeléséhez, a 'mű szerek korsze-
r ű sítéséhez stb. szükséges márkák-
hoz, ‚doillárokhoz. Miként lehet jól 
versenyezni a diákokért? Kitű nő  
professzorokkal, dletatókkal, nagy 
presztízsű  kuitatókkal, akik mint a 
mágnes vonzzák a jövő  szakértelmi-
ségét. Ezeken az egyetemeken tehát 
a forrásokért való harc is a minő -
ség emelését, a mobilitást, az állan-
dó szakmai imegújulást, az innová-
ciót szolgálja. S ebben a küzdelem-
ben új [hangsúlyt kapnak a tudomá-
nyos társaságok, a szakfolyóiratok, 
amelyek a konikurencia-harc új 
egyenértékesét szolgáltatják: a re-
putációt. A tudományos közösség, a 
szakfolyóirati publikáció adja meg 
az egyes oktató, kutató reputáció-
ját, amely aztán jó elhelyezkedését 
segíti, s rajta keresztül egyes tan-
székek reputációjának erő södését, 
meggazdagodását eredményezi. E fo-
lyamat az innováció, a modernizáció 
szakadatlan hajtóereje. 

Láthatjuk, hogy a tudományos 
teljesítmény gerjesztésének eddig is-
mertetett, szinte minden eleme hi-
ányzik honi felső oktatásunkból, ku-
tatásunkból. A tudományos innová-
ció e körét nem lehet gyorsan kiala-
kítani, de lépésrő l lépésre hozzá kell 
látni az átalakításhoz. (A feladat 
összetettsége miatt e változtatásban 
nemcsak a Felső oktatási Dolgozók 
Szakszervezetének vagy a TUDOSZ-
nak lehet kiemelked ő  szerepe, de 

ságalt, véleményét is messzetnenő en fi-
gyelembe vették. Pomogáts Béla intelme, 
miszerint a TUDOSZ-nak mindkét szer-
vezetben feltétlenül részt kell venni és 
mindent el kell követni azért, hogy ezek 
az új fórumok ne egyszer ű en a korábbi 
struktúrák egy átfestett és átkeresztelt 
változatai legyenek — sokak véleményé-
vel megegyezett. 

A tanácskozáson beszámoltak a TU-
DOSZ és az MDF tárgyalásairól, amely-
rő l a Szószóló decemberi számában is 
hírt adtunk. Ezen a találkozón mindkét 
fél ismertette a saját szervezeti felépí-
tését, elképzeléseit, tevékenységének f ő bb 
elemeit, majd pedig tudománypolitiká-
ról vallott nézeteiket kölcsönösen felvá-
zolva keresték azokat az elemeket, 
amelyben egymást segíthetik. A TU-
DOSZ nem politikai pártként, de poli- 

— December 22-én, pénteken 
délelő tt hallottuk a rádióból, hogy 
megdöntötték a conducator uralmát. 
Korábban többször jártam Maros-
vásárhelyen, Nagyváradon és Foga-
rason, ahol jó barátaim, távoli ro-
konaim élnek. Tudtam, hogy sem-
mijük nincs. A vásárhelyi kórház 
szülész f ő orvosától — aki tavaly te-
lepült át—, tudomásom volt arról is, 
hogy milyen állapotok uralkodnak 
a romániai közkónházakba‚ n. Az,  el-
ső  gondolatom tehát az volt, hogy 
segíteni kell. Mindjárt körbe tele-
fonáltam barátaimat — ő k adták 
össze a pénzt a kötszerekre, antibio-
tilkumokra, fájdalomcsillapítókra, 
egyszer használatos injekciós fecs-
kend ő kre, intravénás altatókra. 
Egyik barátom apjának segítségével 
(kórházi orvos), megszereztük a 
szükséges recepteket. Este hatra 
már sikerült is megpatkolni Zsiguli-
kornbimat, s egykori gimnáziumi 
osztálytársammal útnak iindultunk. 

iA magyar és román zászlókkal, 
vöröskeresztes jelvénnyel ellátott, 
az oldalán TUDOSZ-ifeldratot is vi-
selő  kombi gond nélkül ért a bihar-
keresztesi átkelő helyig. 

— Hogy értek el Kolozsvárra?  

minden bizonnyal fontos feladatok 
várnak az Értelmiségi Szakszerve-
zeti Tömörülésre is.) 

Úgy tetszik, hogy viszonylag gyor-
san végrehajtható az egyetemek, a 
kutatóintézetek 	demokratizálása, 
azaz annak megszüntetése, hogy 
mindenható mű helyvez,e 'tök uralkod-
janak a kisebb tudományos közös-
ségeken. Távlatosan elérendő , hogy 
az egyetemi belső  oktatók a külső  
oktatókkal versenyezzenek, a sza-
bad tanárválasztás szelektálja a 
képző k teljesítményét, 	.módon is 
meginduljon a imobilizáció a taná-
rok és az intézeti kutatók között. 
Az oktatói mellérendelt, autonóm 
szerep kialakításában sokat segítene 
a hallgatóvá válás szabadságának 
kiterjesztése. Ezzel párhuzamosan 
fontolható meg a tanszékek diáklét-
számon át történő  támogatása. 

A [magyar tudományos reputáció 
értékh ű  kialakításához az oktatók, 
kutatók alulról építkező , öntevékeny 
szervező dése szükséges: az érdemi 
tudományos társaságok létrehozása. 
mű ködtetése, a szakfo/yóiratok ni-
vójának jelentékeny megemelése. 
(Azzal a hátránnyal szembe kell 
nézni, hogy kicsi a magyar nyelvű  
tudományos élet, kevés az 'ilyen fo-
lyóirat. Csak remélhető , hogy a ma-
gyar tudományos reputáció imegal-
kotásába, a mobilitás lehet ő ségeinek 
tágításába a szomszédos országok 
magyar egyetemei, intézetei, kiala-
kítandó mű helyei, folyóiratai, s a 
nyugat-európai, amerikai magyar 
diaszpórák tudományos közösségei 
is beszállnak.) 

Ilyen, vagy hasonló gyógymódra 
van szüksége a mai beteg, magyar 
oktatásnak, kutatásnak. A receptfel-
írással, s magával a gyógyszerrel 
sem késlekedhetünk. 

Fóti Péter 

tikai erő ként kíván részt venni a köz-
életben, s ez szükségessé teszi, hogy 
rendelkezzen megfelel ő  politikai kap-
csolatokkal, amely megszabja a politi-
ksi mozgástérben való részvételét. A tit-
kár! testület felhatalmazást adott az el-
nökségnek arra, hogy más politikai párt-
tal is kapcsolatokat építsen. 

Kuti László, a TUDOSZ bérbizottsá-
gának elnöke néhány MTA-hoz tartozó 
intézet katasztrofális bérhelyzetérő l be-
szélt. Felvetette, hogy képezni kell egy 
viszonylag szerény összegű  intervenciós 
alapot, amelybő l differenciáltan támo-
gatni lehetne a legrosszabb bérhelyzet ű  
intézeteket. Az elő terjesztéS lényege: a 
minisztertanács által — az MTA intéze- 

(Folytatás a 2. oldalon) 

— Nagyváradon péntek este még 
nyugalom volt. Az utcákon minde-
nütt tömeg, kezükben nemzeti zász-
ló. Akkor még semmiféle atrocitást 
nem tapasztaltunk, nagyobb katonai 
készültségbe csak a város szélén 
botlottunk. Megállítottak miniket, 
mondták, ne ‚menjünk tovább, mert 
nem tudni, mi történik a következő  
órákban. Mi azért továbbhajtottunk. 
A falvakban csoportok integettek 
nekünk. Kolozsvár elő tt éjféltájt lö-
völdözést hallattunk. A város elő tt 
a katonák megállították a kocsit, s 
rádión azonnal jelentették érkezé-
sünket. Tíz perc után megérkezett 
egy parancsnoki jármű  két tiszttel, 
az 8 kíséretükkel jutottunk a fő tér 
mellé. Egy parancsnoki épületihez 
vitték, ahol az ablakokat homok-
zsákok védték, az ajtó elő tt gép-
puskafészek volt. Megköszönték az 
adományt és azonnal intézkedtek, 
hogy megfelelő  helyre jusson. Men-
tő t küldtek szállítmányunkért, mert 
nem akarták magyar rendszámú 
kocsinkat kitenni az orvlövészek-
nek. Ahogy a mentő  megérkezett, 
abban a pillanatban nagy fegyver- 

(Folytatás a 2. oldalon) 

... tudományi Intézet 

Igazgatóságának 

Budapest 

TISZTELT IGAZGATÓSÁG! 

Megrendít ő  volt számomra a 22 elbocsátandó dol-

gozónkkal folytatott beszélgetéssorozat. Különösen 
nehéz volt elviselnem, amikor meglett férfiak könnye-

ikkel küszködve tárták fel kilátástalan helyzetüket és 

kértek segítséget. 
Az elbocsátásra kijelölt dolgozóink közül M. P kollé-

gánk helyzete látszik a legnehezebbnek. Felajánlom, 
hogy helyette nekem mondjanak fel és kérem, hogy 

jelen felmondásomat M. P-vel azonos feltételek mel-

lett fogadják el. (...). Ha pedig az intézet helyzetének 

javulása a közeli jöv ő ben erre módot adna, kész len-

nék a további együttm ű ködésre. 

Budapest, 1989. december 11. 

Tisztelettel: 

kutató, TUDOSZ szakszervezeti titkár 

(//it(itrat 	levélhez  
Intézmények és munkahelyek szű nnek meg, dolgozó em-

berek maradnak állás és megélhetés nélkül egy olyan, ha-
marosan bekövetkező  világban, amiben a rendszeres havi fi-
zetést kapó emberek is nehezen tudják megszerezni a meg-
élhetéshez, a család ellátásához szükséges anyagi javakat. 
Es most itt van ez a levél, amely egy elbocsátás rövid tör-
ténetét meséli el. Szeretném elárulni, itt arról van. szó, hogy 
a munkáltató, ebben az esetben az MSZ(M)P a pártappará-
tus leépítésének következtében megválik kutatógárdájától, 
anélkül persze, hogy gondoskodni tudna jövő jükr ő l. 

Sokat hallunk manapság az „ejtő ernyő zésr ő l", arról, hogy 
egykori pártfunkcionáriusok és pártalkalmazottak minden 
különösebb rátermettség vagy szakértelem nélkül jólfizetett 
állásokat kapnak az államapparátusban vagy a vállalati 
szférában. A fenti levélben viszont arról van szó, hogy vala-
kiket kihajítanak az akadozva szálló repülő gépbő l: majd 
csak leesnek valahová. Egyfel ő l látjuk tehát a biztonságo-
san talajra érkező  „apparátcsikokat", másfel ő l a zuhanó tu-
dományos kutatókat: szociológusokat, közgazdászokat, tör-
ténészeket a levegő ben, akik pusztán azért kerültek erre a 
sorsra, mert egy MSZ(M)P-intézmény alkalmazottai voltak, 
és a „pártállam", ugye, szétesett. 

Hadd mondjam ki: mindkét megoldás politikai diszkrimi-
nációt jelent, minthogy némelyiknek elő nye, esetlegesen túl-
ságos el ő nye származik abból, hogy életét a néhai párthoz 
kötötte, másoknak hátránya, mindenképpen túlságos hátrá-
ny-a származik abból, hogy ennek a pártnak az intézmény-
rendszerénél talált egykoron megélhetést. Jó volna, ha va-
lakik elgondolkodnának ezen a diszkrimináción, és tenné-
nek arról, hogy az újjászület ő  magyar életet ne terheljék 
emberi sorsokba vágó igazságtalanságok. 

E szomorú levélnek számomra ezek a tanúságai. 

Pomogáts Béla 

Üdülési privilégiumok megtörése 

Igazságos elosztást! 
Cl Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) az elmúlt év végén 
kezdeményezte, hogy a SZOT Vdülési és Szanatóriumi Fő igazgatósága le-
gyen független és váljon el a SZOT-tól. A , felhívás egyrészt a „szükség-
telen osztozkodás elkerülésére" hivatkozott, másrészt pedig „a SZOT pri-
vilégiumának megtörése érdekében célszerű nek tartották a Magyar Szak-
szervezetek Vdülési Igazgatóságának létrehozását." Az ÉSZT szerint ez 
az új intézmény —  a jelenlegi mű ködés átvilágítása után — lenne hiva-
tott a szakszervezeti üdülés rendjének megreformálására. Ezáltal lehető vé 
válna annak funkcióközpontú, gazdaságos éls széleskörű en ellenő rzött 
mű ködése, „megvalósítva a független, SZOT-hoz nem tartozó szakszerve-
zetek beleszólási jogát az üdülési rendszer megszervezésébe és az üdü-
lök hasznosításából származó jövedelmek igazságos elosztásába". Tehát 
jó lenne, ha miel ő bb létrejönne az átalakulást koordináló, szabályozó 
testület a SZOT, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, az 
ÉSZT és az önálló, szövetségekhez nem tartozó szakszervezetek képvise-
l ő ibő l. 

Reálbércsökkentő  bérfejlesztés 

„TUDOSZ"-feliratú gépkocsival a kolozsvári golyózáporban 

Jó volt .vakvárnak lenni 



Megint becsaptak minket 

Adócsökkentés magyar módra 
El A parlament novemberi üléssza-
kán kétnapos vita alakult ki az 
adórendszerrő l. A képviselő k jelen-
t ő s része nagymérték ű  adócsökken-
tésért szállt síkra, mondván, hogy 
csökkenteni kell az adó teljesít-
ményvisszafogó erejét. Ső t, a sze-
mélyi jövedelemadó megszüntetése 
is napirendre került. Végül is 
kompromisszumos 	megállapodás 
született a képviselő k és a kormány 
(pénzügyminiszter) között. 

Adócsökkentés címén a személyi 
jövedelemadó kategória határait és 
mértékét sikerült oly mértékben 
megváltoztatni, melynek következ-
tében 170 ezer Ft éves jövedelemig 
az 1990-ben fizetendő  jövedelemadó 
értéke gyakorlatilag megegyezik az 
1989. évivel, de a 200 ezer Ft évi 
jövedelem esetén is csak 3200 Ft- 

bal kevesebb, mint 1989-ben. Na-
gyobb jövedelmek esetén az dó-
csökkentés valóban gyakorlatilag is 
érezhető . 

Figyelembevéve, hogy az ország 
lakosságának véleményem szerint 
legalább a 80%-a évi 200 ezer Ft 
alatt keres, megint jól becsaptak 
bennünket (esetleg a képviselő kkel 
együtt). Persze az sem kizárt, hogy 
— ha már az adó nominális érté- 
ke ugyanaz is marad 	az adó- 
csökkentést, és ezzel az adó telje-
sítményvisszatartó erejének csök-
kentését a pénzügyi kormányzat az 
infláción keresztül akarja érvénye-
síteni, hiszen ez várhatóan valóban 
jelent ő s adócsökkenést fog reálér-
tékben jelenteni. 

Horváth Zsolt 
fizikus, TUDOSZ-f ő bizalmi 

Mű szaki Fizikai Kutató Intézet 

Jó volt magyarnak lenni 

AZ ORSZÁGOS ÁTALAKULÁSI FOLYAMAT AZ ELMÚLT HETEKBEN LAS-
SÚVÁ ÉS KiSzÁMITHATATLANNA VÁLT — állapította meg a TUDOSZ elnök-
sége 1989. december közepén —, holott az ország stabilitása mindenképpen azt kö-
veteli, hogy ez a_ folyamat következetesen és zavartalanul haladjon elő re. A TU-
DOSZ megengedhetetlennek tartja, hogy ezt a következetességet megzavarják or-
szágos ügyként feltüntetett különféle partikuláris pártérdekek. Ezért felszólítja a 
politikai és társadalmi szervezeteket: „felelő sségük teljes tudatában érdekeiket 
az országos érdekeknek rendeljék alá, arra törekedjenek, hogy az átalakulási 
folyamat következetes legyen és az országgyű lési választások minél elő bb létre-
hozhassák a nélkülözhetetlen politikai stabilitást, megalapozhassák a gazdasági 
átalakulást!" 
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PÉNZÜGYI ELGONDOLÁSOK HELYETT HATÉKONYSÁGI ELVEKET! Utóbbi 
számunkban olvashattunk a titkárok tanácsa október 27-i vitájáról. Dr. Kovách 
Ádám, a debreceni MTA Atommagkutató Intézetének fizikusa, a TUDOSZ elnök-
ségének tagja az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés napirendjéhez kapcsolód-
va a szakszervezetek lehető ségeinek és kompetenciájának határairól beszélt. Fel-
szólalása nagy érdeklő dést keltett, s közérdek ű sége miatt arra kértük, értelmezze 
gondolatait a Szószóló olvasóinak. 

— ön a lehető ségek és a kompetencia kérdéskörét a munkavállalók, a kollek-
tívák, az intézményvédelem és a tudomány, illetve szakmapolitika szintjén ele-
mezte. Mi teszi szükségessé ezt a tagolást? 

— Lényegesnek tartom, hogy amikor a szakszervezeti tevékenységrő l teljes ál-
talánosságban van szó, akkor ne egyszerű en a szakszervezeti jogosítványokból 
induljunk Ici, hanem abból a társadalmi közegbő l és folyamatokból, amelyben a 
szakszervezetek tevékenykednek. Az első  két tevékenységi körben — a munka- 
vállalók és a kollektívák érdekképviselete — a kompetencia nem kérdő jelezhetd 
meg. Egyszer ű en azért, mert mindez a hagyományos szakszervezeti tevékenység 
alapjaival kapcsolatos, másréSzt azért, mert az érdekvédelem és érdekérvényesítés 
jogszabályai e körben eleve adottak. Ez kiterjed arra is, hogy a jogszabályal-
kotás, a jogrendszer modernizálása, bő vítése érdekében is fellépjenek a szak-
szervezetek. Vagyis ne csak a jogalkotók álláspontjai hangozzanak el, hanem 
vegyenek részt a kompetenciakör kialakításában a szakszervezetek is. 

— Mondana példát? 
— A jelenlegi Munka Törvénykönyvének többszörös módosítása során kiderült, 

hogy egyes alapelvei már nem felelnek meg a jelenlegi társadalmi környezetnek, 
például a szakszervezeti pluralizmusnak. Az a kitétel, hogy „a szakszervezet 
munkahelyi szerve jogosult ..." — nem teszi egyértelm ű vé azt a helyzetet, hogy 
egyes munkahelyeken több szakszervezet is mű ködik. A módosított törvénykönyv 
deklarál bizonyos szakszervezeti jogokat, s olyanokat Is, amelyek a dolgozók 
közösségét illetik meg. Ezek összefolynak. Megértek tehát egy új Munka Tör-
vénykönyvének a feltételei ... 

— Mi a helyzet a másik két területen? 
— Ezek már nem jogszabályokban rögzített szakszervezeti jogokon alapulnak, 

ezeken a szinteken a közvetlen érdekérvényesítés a társadalmi környezet mozgá-
saiból vezethető  le. Mire gondolok? Intézményvédelmen nem egy meglevő  struk-
túra kritikátlan védelmét értem, hanem azt, hogy ne kerülhessen sor a kutató-
intézetekben meggondolatlan, például a monetáris költségvetési megoldásoknak 
első bbséget adó normatívák megvalósítására. Napjainkban gyakori törekvés, hogy 
egy reformelgondolás szükségszerű en szervezeti és irányítási átstrukturálódás út-
ján valósuljon meg. Véleményem szerint ezzel szemben a funkcionális, hatékony-
sági elveket alkalmazó elgondolásoknak kell első bbséget adnunk. 

— Mit ért ez alatt? 
— Napjaink koncepcionális elképzeléseiben gyakoriak a végletes elgondolások, 

amelyek megvalósítása reális, hasznosítható értékek elvesztéséhez vezetne. Ter-
mészetesen nem szakszervezeti feladat például egy önálló tudománypolitikai kon-
cepció kialakítása, de igenis feladatunk, hogy kialakuljanak azok a szükséges 
szervezeti keretek, amelyek általában alkalmasak a kutatóintézeti szféra szellemi 
kapacitásának optimális hasznosítására. Fontos, hogy ne érvényesüljön a gyakor- 
lat reális igényeit túlkompenzáló magatartás. E területen — épp azért, mert nem 
konkrét szakszervezeti jogosítványok érvényesítésérő l van szó! — mint eszköz, 
első sorban a tömegkommunikáció, a sajtó igénybevétele jöhet számításba. 

— S ha valahol létszámcsökkentésre kerül sor, mi a teendő ? 
— Ha indokolt létszámcsökkentésrő l van szó, szakszervezetünk feladata elérni, 

hogy ugyanazok a lehet ő ségek és kedvezmények álljanak rendelkezésünkre, mint 
az úgynevezett termelő i szférában. 	 gy. 	Fy. 
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A TUDOMANYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA 
SZAKMA- És FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEKRŐ L (tézistervezet). Ezt 
a tervezetet a TUDOSZ-titkárok tanácsának felkérésére dr. Garab Győ ző , Ak- 
szentievlcs György és dr. Malicskó László készítette. Bár korábban már minden 
alapszervezethez eljuttattuk a téziseket, a mára kialakult, néhol drámai foglal- 
koztatási feszültségek indokolják, hogy a Szószóló hasábjain is helyet adjunk e 
dokumentumnak. Valamennyi kolléga, szakma, intézet véleményét, javaslatát vár-
juk, saját érdekeink, jövő nk védelmében. 

I. Általános állásfoglalás 
A TUDOSZ minden eszközzel küzd a meglevő  szellemi infrastruktúra megő rzé-

séért és fejlesztéséért, ugyanakkor támogatja a teljesítményorientált struktúra-
átalakítási folyamatokat. Mindezek mellett általában és különösen az átalakítás 
során kiáll az, egyéni munkavállalók védelmében. 

II. A szakszervezeti érdekvédelem eszköztára 
Szű kebb vagy szélesebb társadalmi környezetre kell támaszkodni a nyilvános-

ság, a figyelemfelkeltés, a szövetségi kapcsolatok, demonstrációk segítségével. Az 
egyes konkrét esetekben élni kell a lobbyzás, a nyomásgyakorlás eszközeivel a 
döntéshozó fórumokra, esetenként a hátrányok fokozásával való fenyegetés, il-
letve hátrány okozásának (pl:: sztrájk) kilátásba helyezésével. 

III. Az eszközök használhatósága 
A jelenlegi helyzet számos vonatkozásban korlátozza az eszközök használható-

ságát: az általános válság miatt a társadalmi környezet érzékenysége a szakszer- 
vezeti tevékenység iránt tompult. A tagság részérő l ugyanakkor egyre növekszik 
a hatékony érdekvédelem iránti várakozás. A korábbi id ő szakból fennmaradt 
értelmiségellenes hangulat nehezíti az értelmiségi szakszervezetek tevékenységét. 
Bizonyos értelmiségi munkaterületeken a sztrájk nem t ű nik célravezető nek. Adott 
esetben (p1.: nagymérték ű  átszervezéseknél) a tagság érdekmegosztottsága Is ne-
hezíti az alapszervezeti munkát. 

IV. Konkrét javaslatok 
A TUDOSZ a f ő hatóságokkal kötend ő  kollektív keretszerző déseiben, valamint 

az alapszervezetek a kollektív szerző déseikben érjék el a Munka Törvénykönyvé- 
ben biztosított maximális felmondási idő t, és azt válsághelyzetben érvényesítsék. 
Ezen kívül harcoljanak ki más, az egyén védelmét szolgáló jogokat és konkrét 
esetben érvényesítsék azokat, pl.: bérkiegészítés, rendelkezési állományban tar-
tás, védett kor biztosítása stb. esetén. 

Válság esetén a TUDOSZ közvetlenül is lépjen kapcsolatba az illetékes mun-
kahelyi vezetéssel és f ő hatósággal, illetve ajánlja fel az alapszervezeteknek köz-
vetlen segítségét is. Átszervezés esetén a TUDOSZ sajátos kapcsolatai révén —
pl.: szövetségi rendszerén keresztül — segítse az egyének elhelyezkedését. 

A TUDOSZ foglalkozzon a munkanélküliek helyzetének javításával, pl.: a 
munkanélküli segély arányának és felső  határának emelésével, Id ő tartamának. 
hosszabbításával és adómentessé tételével stb. Indokolt esetben a TUDOSZ-nak 
egyéni segélyt kell nyújtania rászoruló tagjainak. Fontosnak ítéljük a jövő  
szempontjából, hogy a szakszervezeti tisztségviselő k kiválasztását a képesség, a 
hajlandóság és a támadhatatlanság, illetve alacsony kiszolgáltatottsági szint jel-
lemezze a munkahelyeken. A választott tisztségviselő k védelmére különösen hang-
súlyt kell helyezni. 
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Ki fizet a jövő ért? Interjú Kimos PÉter 
Oiligyminisztériumi államtitkárral 

El Az a 20 milliárd dollár állami 
adósság, amelyrő l a miniszterelnök 
pár hónapja beszélt a parlamentben, 
rengeteg pénz. Mire ment el ez ná-
lunk? 

— A pontos válasszal még adósak 
vagyunk, remélem, a kutatómunka 
miel ő bb feltárja a titkot. Megérzé-
seim, imeglátásaiim azonban vannak, 
s vállalom a tévedések kockázatát. 
A dollármilliárdok egy részét azért 
keressük hiába, mert — feléltük, el-
fagyasztottuk. (...) Akkoriban a 'mi 
mindennapjainkba, a mi fogyasz-
tási szokásainkba olyan tárgyak 
is bekerültek, amelyek a gazdasági 
fejlettségnek a mienknél jóval ma-
gasabb fokán jelentek meg. Egyér-
telm ű en kimutatható, hogy a gaz-
dasági fejlő désnek ,mely lépcső fo-
kán jelenik meg a társadalomiban a 
személygépkocsi, a fagyasztóláda, a 
mosogatógép, a videó stb. 

— ... azért volt erre szükség, 
hogy a mozdulatlan politikai rend-
szer elleplezze mű ködésképtelensé-
gét, s a lehet ő  legtovább megő rizze 
hatalmát. A baj az, hogy ezért is 
mi fizetünk, no meg az utódaink. 

— Látom, Ön sem kibic csupán. De 
folytatom: további dollármilliárdok 
úsztak el csak drágán kitermelhető  
energiák és alapanyagok beruházá-
saina, valamint olyan fejlesztésekre, 
amelyeknek az „eredménye" a tő -
kés piacon csak áron alul értékesít-
hető , s amelyek a szocialista tábor-
ban is csupán ideig-óráig eladható 
termékékiben öltöttek testet. Ha csak 
arra gondolok, hogy mennyibe ke-
rült az eocénprograim vagy a recski 
rézérckutatás... 

— Miért, mennyibe kerültek? 
— Recsk majdnem hétmilliárd fo- 

rintot vitt el, és — nincs tovább. Az 
eocénprografm több mint huszonkét-
milliárdba került, s nagyobb része 
máris elveszett. Volt egy uránbá-
nya-tberuháztásunk is, nem oly rég, 
mintegy négymilliárdért. Bő s-Nagy-
maros eddig huszonkétimilliárdba 
került. Liászprogram, Orenburg, 
Jamburg... Nem ,minő síthető k egy-
formán, de egy dologban közösek: 
nem hozzák vissza a tömérdek pénzt. 
A szovjet piacra építö feldolgozó-
ipari fejlesztések egy része szintén 
veszteséget „termel". 

— A hazai kutatásra és fejlesztés-
re fordított összeg szánalmasan és 
arcpirítóan kicsi. 

— Az sajnos igaz, hogy a régebbi 
hagyományos költségvetés rendsze-
rében a tudományt és a kultúrát a 
maradék elve alapján „jutalmazták". 
Magyarul: az jutott ide, ami meg-
maradt. Bármennyire is indokolt 
lenne, még arra sincs mód, hogy a 
tudományos kutatásra jutó támoga-
tásnak legalább a reálértékét meg-
ő rizzük. Ehhez ugyanis — 15%-os 
árindexet föltéve — 0,7 milliárd 
többletforint kellene. Amíg gazda-
ságunk jövedelemtermel ő  képessége 
nem javul lényegbevágóan, addig 
mi is csak viszonylagosan kiemelt 
összeget adhatunk a tudománynak, 
az oktatásnak és az egészségügynek. 
A kutatásra és a fejlesztésre fordí-
tott pénz 1988-fban a nemzeti jöve-
delem termelésének 3,21%-át (1987- 

ben 3,67%-át), a nemzeti jövedelem 
belföldi felhasználásának pedig 
3,32%-át (1987-ben 3,65%-át) tette 
ki. 

— Mondana néhány tervrészletet 
arról, hogy az 1990. évi költségvetés 
mennyit szán a tudományos kutatás 
és a kultúra támogatására? 

— ... A tudományos kutatás te-
rületén ,költségvetésünk — minden 
gondja ellenére — fedezetet nyújt 
a 16%-os bérkövető  automatizmusra 
(ez 501 millió forintra rúg.). ... A 
tudományos kutatást programszer ű -
en — a közvetlen kutatási felada-
tokra pénzt biztosítva — az Orszá-
gos Tudományos Kutatási Alap 
(OTKA) és az egyes tárcák kutatási 
alapjai támogatják. Az OTKA. sze-
repe nem csökken, s a kormányka-
binet felhatalmazta az Akadémiát, 
hogy újabb pályázatokat hirdessen 
meg. 

— Úgy hallottam, nézeteltérések 
vannak abban a kérdésben, hogy 
miként teremtsék el ő  az OTKÁ-ra 
szánt összeget. 

— Igy van. Az OTKA 1990. ,évi for-
rásából azt a részt, amelyet a költ-
ségvetés biztosítana, a pénzügymi-
nisztérium a Központi Mű szaki Fej-
lesztési Alap (KMÜFA) többletkere-
tébő l szeretné fedezni. A tárgyila-
gosság kedvéért megjegyzem, ezt 
többen a KMÜFA céljaival ellen-
tétesnek tartják. Meggyő ző désem, 
hogy a társadalomban és a gazda-
ságban végbemenő  átalakulás a tu- 

dományos kutatást sem hagyhatja 
érintetlenül. Az állami :költségvetés-
bő l származó támogatáson kívül nö-
vekszik majd inkás forrásoknak a 
szerepe. Itt első sorban a különféle 
alapítványokra gondolok. A tulaj-
doni reformmal összefüggésben is 
számottevő  változásokra számítok. 
A mai támogatási rendszer egyik 
nagy hibája, hogy aki a tudomá-
nyos 'kutatásra a pénzt adja, nem 
igazán a sajátját adja. Hiányzik az 
igazi tulajdonos, a jó gazda, aki 
ő rzi az értékeket, s igyekszik gya-
rapítani a vagyont. Nálunk, sajnos, 
kialakult az a rossz beidegző dés, 
hogy a tudomány mű velése, a ku-
tatás azon fordul meg, mennyi pénzt 
ad az állam. Tapasztalataim szerint 
az állam a világon mindenütt gyé-
ren csordogáltatja a pénzt :és — né-
hány kiemelt kutatási témát nem 
tekintve — egyáltalán nem bő kezű . 
Másutt a kutatásra fordított állami 
pénzforrásokat a vállalatok, a he-
hető sebb magánszemélyek és maguk 
a kutatóintézetek pótolják ki. Tu-
dom, kutatóinkban ez ma még el-
lenérzéseket kelthet, de lassan hoz-
zá kell szokniuk: a kutatóintézetek-
ben is megjelennek a menedzserek, 
hogy az állam pénze mellé segítse-
nek megszerezni a többit is. 

— Alig múlt el egy hónapja, hogy 
Vizi Szilveszter akadémikus — a 
Szószólóban is — egyfajta új exo-
dusra figyelmeztette az országot: a  

magyar szürkeállomány külföldre 
vándorol. Évente 1800-2000 kutató 
— egyre több fiatal — utazik kül-
földre, s nagy részük nem tér haza. 
Nem marasztalhatók el, hiszen ő k 
elkötelezték magukat a tudomány-
nak, kutatni szeretnének, s itthon 
egyre kevésbé adatik meg számukra 
ennek lehető sége. A legtehetségeseb-
bek távolmaradása súlyos teher or-
szágunknak. 

— Ha ezzel azt akarja mondani, 
hogy teremtsünk jobb lehető ségeket 
tehetséges fiatal kutatóinknak, ak-
kor egy nyelven beszélünk. A pénz 
azonban önmagában nem oldja meg 
a kérdést: ha így volna, a költség-
vetés legmélyebb bugyraiból is el ő  
kellene teremteni az arra valót. De 
nem hiszek abban, hagy akár a két-
SzereS' fizetés is itthon tartaná a 
tehetséges fiatalembereket. Van 
gondjuk elég ezen kívül is, belső  
szakmai, menedzselési, olykor lelte-
kenységi. En is olvasok újságot, 

ezt-azt... Mindazonáltal nem 
kell %félnünk attól, hogy fiatal diplo-
.másaink néhány évre külföldre tá-
voznak. Ott ugyanis a kutatás front-
vonalában dolgoznak és szereznek 
tapasztalatokat. Sokkal inkább arra 
kellene törekednünk, hogy orszá-
gunk számára ez jó befektetéssé 
váljon, tehetségeink magyarok ma-' 
radjanak,: egy id ő  'múltán hazaiöj-
ienek, s itthon módot kapjanak a 
magasabb színvonalú alkotómunká-
ra. Ehhez, persze meg kell teremte-
nünk a hazai feltételrendszert... 

— Ami azonban nélkülük sokkal 
nehezebben megy... Az ördögi kör 
lassan bezárul. 

S. Gy. 
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ropogás hallatszott, lehetett érezni, 
hogy a golyók verik a falat. 

— Nem féltek? 
— Akkor még nem, azonnal visz-

sza akartunk indulni, de közölték, 
hogy a Kolozsvár—Nagyvárad út 
már nem biztonságos. Az éjszakát 
tehát Kolozsváron töltöttük. A ma-
gyar rádió adásaiból értesültünk 
róla, hogy közben elszabadult a po-
kol Romániában. 

— Milyen volt az a kolozsvári éj-
szaka? 

— Egész éjjel erő sen lövöldöztek. 
Én az embereket csodáltam: vagy 
öt-hatezren vonultak a f ő térre zász-
lókkal, transzparensékkel. A régi, 
Ceausescut dicső it5 plakátokat „Él-
jenek a magyarok!" feliratokkal 
festették át. Állt a tömeg a f ő téren, 
melynek egyik fele a hadseregé, 
másik a szekusoké volt. Cikáztak a 
nyomjelző  lövedékek, nagyobb so-
rozatoknál az emberek hasra vá-
gódtak, majd felálltak, ,kiadták a 
halottakat, sebesülteket és tovább 
tüntettek. Csak azon az egy éjsza-
kán legalább négyszáz halott volt. 
A tömeg a golyózáporban sem moz-
dult helyérő l: eufórikus hangulat-
ban ölelgették egymást magyarak, 
románok. Mikor a kocsisba száll-
tunk egy idő s román férfi térdre-
rogyott és csókolgatta a magyar ko-
csi sárthányóját. 

— Hogyan értek haza? 
— Szombat délelő tt már minden 

mellékúton tankokkal, kétélt ű ekkel 
találkoztunk. Tíz kilonoétereniként 
megállítottak ugyan, de kedvesek, 
szolgálatkészek voltak, tudták, ki-
nek a pártján állunk. Ahogy el-
hagytuk Bánthythunyadcxt, össztüzet 
kaptunk, óriási sebességgel ,mene-
költünk a kanyargós úton. Minden-
felé felborult, kiégett jármű veket 
láttunk. Tapostuk a pedált — mi 
voltunk az utolsók, akik az ország 
belsejében jártunk. Váradra csak 
ötórás várakozás után tudtunk be-
hajtani. Délután öt körül értünk a 
határátkelő höz. Akkor már le volt 
zárva a ,magyar határ, s hatalmas 
mennyiségű  rakománnyal megrakott 
kamionok várakoztak a magyar ol-
dalon. 

— De önök mégis aznap még 
visszafordultak Romániába... 

— E xlapesti ismerő seink össze-
gyű jtöttek és a határhoz szállítottak 
egy újabb rakományt. A gyógysze-
rek mellé már élelem is került. Ki-
csit ipihentünk, s este nyolckor, mi-
kor feloldották a határzárat, újból 
nekivágtunk az útnak,immár Arad 
felé. Kaptunk CB-rádiót, összeköt-
tetésbe kerültünk a román 'katonai 
szervekkel, s az aradi lo:Srházzal is. 
Szerencsénkre nem lő ttek ránk, éj-
félre Aradhoz értünk, innen katonai 
díszkísérettel vonultunk a kórház-
ba. 

— Beszéljen aradi élményeikrő l... 
— A tű zpárbajok miatt az éjsza-

kát a kórházban kellett töltenünk. 
Megrázó jeleneteket láttunk: lehajt-
ható fedel ű  babakocsikban, számta-
lan elképzelhetetlen alkalmatosság-
gal hordták folyamatosan a sebesül-
teket. A kórházat — mint mondták, 
a szörnyű  temesvári példa miatt —
nagy katonai erő  védte. A város 
belsejében állandó volt a fegyver-
ropogás, id ő nként ágyúztak. A látó-
határt tű z festette pirosra, égtek az 
aradi házak. Kérésemre két kísérő  
katonát és egy karszalagos civil tol-
mácsot adtak mellém. s elindultunk 
a városba. Itt is rengetegen voltak 
az utcákon — de már fedezékben. 
Egy sötétruhás civil egy M tetejére 
mászott, onnan kiabált a katonák-
nak, hogy honnan lő nek. A szemem 
elő tt két tank nyomult a központ 
felé, mögötte öt katonával és kb. 
negyven fegyvertelen civillel. Mikor 
egy katona megsérült, négy civil 
hátravitte, egy másik felkapta a sé-
rült :géppisztolyát. Nagyon elszán-
bak voltak. 

— Hoauan fogadták Kolozsváron, 
majd Aradon? 

— Nagyon jó volt magyarnak len-
ni. Kolozsváron azt hittem, széttép 
a tömeg, románok, magyarok százá-
val vették körül a kocsit, éljenez-
tek, síró román n ő k mondtak kö-
szönetet a „magyar testvéreknek". 
Aradon egy román ikatonatiszt ezt 
mondta: soha nem felejtjük el nek-
tek, hogy akkor segítetrbetek, amikor 
erre a legnagyobb szükségünk volt. 

A huszonhét esztend ő s fiatalem-
ber épp karácsony este ért haza 
aggódó feleségéhez. 

Győ ri Illés György 

Ülést tartott 

a titkárok tanácsa 
(Folytatás az 1 oldalról) 

tekben — kilátásba helyezett 16°,0-os 
bertejlesztésból 0,5",0-os (ez mintegy 6 
millió forintot jelent!) úgynevezett in-
tervencios alapot különítenek el. Ezt az 
összeget az Akadémia tartalékalapja 
terhére kiegészítik még további 4 millió 
forinttal. Igen éles vita alakult ki az 
egyes intézetek tevékenységének értéke-
lése, hazai és nemzetközi megítélése kö-
rül, valamint ezeknek az összevetésérő l 
az átlagbérek alapján elkészített rang-
sorral. Iványi Csaba a vitában annak a 
véleményének adott hangot, hógy nem 
helyes parttalan vitát folytatni — már-
mint az egyes intézetek értékrangsorá-
ról —, mert véleménye szerint nem le-
het objektiv érték szerint mérni. Bata 
Lajos a vitatott kérdésben felvetette, 
hogy a gondok hátterében meghúzódik 
az a probléma, hogy a vállaLkozói és 
a kutatói tevékenység teljesen összeke-
veredett. Garab Győ ző  a Szegedi Bioló-
giai Központot ajánlotta a titkárok ta-
nácsának figyelmébe, hiszen ez az inté-
zet nemzetközi szakmai hírneve ellenére 
sem került a preferáltak közé, emiatt 
továbbra is az utolsó helyek egyikén 
kullog a bérrangsorban. Javasolta még, 
hogy a 0,5% fölötti rendelkezés jogát az 
adott szakmai fórumokra kell utalni, a 
szakszervezet pedig a tisztesség betartá-
sa fölött örködjön. Az intervenciós alap 
szétosztásának elveirő l egyébként 1990 
januárjában döntenek majd. 

A napirend további vitájában rendkí-
vül éles hangú megfogalmazások hang-
zottak el arról is, hogy a várható 19" ,,- 
os (vagy nagyobb) infláció mellett 	a 
16%-os bérfejlesztés reálbércsökkentést 
eredményez. Már a Szószóló decemberi 
számában is napvilágot látott az a til-
takozás, amelyet Vidóczy Tamás a Köz-
ponti Kémiai Kutatóintézet képviseleté-
ben terjesztett elő . A titkári tanácsko-
zás tiltakozó felhívást fogadott el, amely-
ben kifejtették, hogy ahol a béralap je-
lentő s hányada külső  forrásból szárma-
zik, a kormányf ő tő l kapott bérfejlesz-
tési ígérvény csak az akadémiai költ-
ségvetésbő l finanszírozott bérhányadra 
terjed ki. Emiatt a természettudományi 
területhez tartozó kutatóintézetekben a 
központilag támogatott bérfejlesztés mér-
téke többnyire még az 50%-os hányadot 
sem éri el. A nyilvánosság megtévesz- 
tésének ítélik, hogy Németh Miklós 

- 	
mi- 

niszterelnök ígérete ellenére (az egész-
ségügyben és az oktatásban foglalkoz-
tatottaktól eltérő en!) nem kaphatják 
meg a kutatásban foglalkoztatottak a 
beígért általános bérfejlesztésüket. E til-
takozó dokumentumban kifejtették ab-
béli aggályukat is, hogy a kilátásba he-
lyezett 16%-os emelés nem ő rzi meg a 
korábbi bérszínvonalat, valójában — az 
ismert okok miatt — kb. 10%-os reálbér-
csökkenést jelent, ami éles ellentétben 
áll a tudomány megbecsülésének fennen 
hangoztatott elveivel. A tiltakozás szö-
vegét eljuttatták a kormány és az or-
szággyű lés illetékes vezető inek, illetve a 
sajtónak is. 

Horváth Gábor terjesztette elő  a ta-
nácsülés vitájának másik súlyponti kér-
déskörét, amely az Országos Tudomá-
nyos Kutatási Alap, az (OTKA) „jövő -
jét" mérlegelte. Jablonkay Gábor pél-
dául a nem akadémiai intézetek képvise-
l ő jeként maliciózusan szólt arról, hogy 
évek óta esélytelenül próbálkoznak az-
zal, hogy „kívülrő l" betörjenek az OT-
KA világába. 

Bata Lajos önálló napirend keretei 
között beszélt az akadémiai intézeti 
igazgatók kinevezési és jutalmazási 
rendszerének új elveirő l. Egyetértésre 
talált, hogy növekszik a jövő ben az 
adott kollektíva véleményének súlya. az  
új igazgatók kiválasztásában. Az elkép-
zelések szerint pályázatok útján töltik 
be ezeket a posztokat, s nagyobb sze-
repet kap a rotáció Is a vezető k kivá-
lasztásában. Ács Kató felvetette, hogy 
a pályázatot elbíráló bizottságokban 
olyan személyt (eket) is delegálnak, aki 
munkavállalói függésben van az egyéb-
ként kinevezést gyakorló MTA f ő titká-
rával. Vitát váltott ki a kinevezések 
idő tartama. A Matematikai Kutató és a 
soproni Geodéziai Intézet konkrétan 
kérte, hogy al7.szolút alkalmasság ese-
tén a munkahelyi kollektíva hosszabbít-
hassa meg a lejárt igazgatói mandátu-
mot. Hangsúlyt kapott az is, hogy az elmúlt 
években a tudományos, a vezet ő i és a 
vállalkozói tevékenység úgy összekeve-
redett, hogy szinte lehetetlen kibogozni, 
ami nehezíti a reális javadalmazás (bé-
rezés. jutalmazás) bevezetését. 

A titkári tanács ülésén Horváth Gá-
bor és Tóth Attila elnökölt. A vitában 
részt vett még: Akszentievics György, 
Czuczor Ernő né, Dura László, Honthv 
László, Komjáthi Miklós, Kovács László, 
Malicskó László, Patkós László; Somor- 
jai Endre. 	 S. S. 



Kísértet járta be Európát 

Körkép a nyugat-európai 
gyógyszerárakról 

0 Magyarország lakosságát az utóbbi hónapokban a társadalombiz-
tosítási, az egészségügyi, a szociális kiadások és juttatások alakulása  • 
élénken foglalkoztatja. Bár az állam legutóbb rákényszerült, hogy. 
részben visszarendezze a gyógyszertérítési díjemelést és részben ki-
terjessze az ingyenes gyógyszerjuttatást, ismét a térítési díjak eme-
lését tervezi: A külföldi tapasztalatok közreadásával nem kívánunk 
olajat önteni a t ű zre, csupán felmutatjuk, hogy: mindenki másképp 
csinálja. (Forrás: Tableux comporatifs des régimés de séeurité so-
ciale, 14 edition. 1987. pp. 22-23, 40-41.) 

Az Európai Gazdasági Közösség országainak többségében a gyógyszer- 
költségek megoszlanak a .betegek és a társadalombiztosítás és/vagy az 
állam között.  Hollandiában semmit nem kell a 'betegnek fizetnie, a fel- 
írt gyógyszerek térítésmentesek. Az elszámolás a gyógyszertár és a tár- 
sadalombiztosítás között közvetlenül történik. Igaz, a gyógyászati segéd- 
eszközökért — a szemüveget kivéve — már 70-100%-ban fizetni kell 
(a rendelkezésre álló adatok 1986-osak). Belgiumban a súlyos betegek-
nek, Írországban pedig bizonyos jövedelmi szint alatt nem kell az or-
vosságok árához hozzájárulni. Belgiumban a lakosság 25-60°/0-ban fizeti 
meg a gyógyszert, de csak maximum 500 belga frankot. A kórházak napi 
gyógyszernormája 25 frank. A belgáknak, ha protézisre, szemüvegre vagy 
hallókészülékre van szükségük: ezek árát teljes összegben visszatérítik 
számukra. Írországban bizonyos jövedelemszint alatt, illetve a hat év-
nél kisebbek számára •térítésmentesek a gyógyászati segédeszközök. Gö-
rögországban a biztosított a felírt gyógyszer árának 20°/0-át. Portugáliá-
ban 20-50%-át fedezi. a betegség jellegétő l függő en. Mindkét országban 
a gyógyászati segédeszközök árának 20-25%-át fizeti az igénviogosult. 
Itáliában bonyolultabb a szabályozás. a gyógyszer árának 250/0-át, vala-
mint receptenként 2000 lírát, de csak maximum 30 000 lírát kell a biz-
tosítottnak állnia. Spanyolországban a felírt gyógyszer árának 40%-át fi-
zetik a gyógyszertárban .a nem nyugdíjasok. A kórházakban az orvossá-
gért nem számolnak fel külön összeget. Szociális rászorultság esetén a 
gyógyászati segédeszközök is ingyenesek. Dániában a létfontosságú gyógy-
szerek árának felét, a többi gyógyszer esetében háromnegyedét kell meg-
fizetni. A gyógyászati segédeszközök is csupán részlegesen térítésmente-
sek. Az NSZK-ban és Nagy-Britanniában receptenként fix összeget kell 
fizetni (az el ő bbiben 2 márkát gyógyszerenként, az utóbbiban 2,2 fontot). 
Az NSZK-ban a gyerekek, Angliában a gyerekek és az öregek ez alól 
kivételt kapnak. Az NSZK-ban a gyógyászati segédeszközökhöz való ma-
ximális hozzájárulás 4 márka. 

Érdekes áttekinteni, hogy ki állja a „ceh" többi részét az egyes orszá-
gokban. Dániában az állami és a helyi közigazgatás az adófizet ő k pénzé-
bő l a számlát száz százalékban állja; Angliában a költségvetési hozzá-
járulás 88%-os; Írországban 94%-os. Belgiumban már csupán az özve-
gyek, árvák, nyugdíjasok, rokkantak egészségügyi költségeit fizeti a költ-
ségvetés, 80%-ban. Hollandiában fix, indexált összeggel járul hozzá az 
állam az egészségügyi kiadásokhoz; Görögországban a deficitet fedezi. 
Az NSZK-ban, Franciaországban és Portugáliában nem jellemző  az álla-
mi részvétel. Ez utóbbiakban egyértelmű  a társadalombiztosítás szerepe. 

Az NSZK-ban betegségbiztosításra a munkavállaló bruttó jövedelmé-
nek 6,1%-át adja, amihez a munkaadó is hasonló összeggel járul hozzá. 
Portugáliában a 'munkaadó a .bérköltség 24°/0-át . fizeti be a társadalom-
biztosítási kasszába, egészségügyi hozzájárulásként a munkavállaló pedig 
bruttó bérének 1111/0-át. Franciaországban a munkaadó hozzájárulása 
12,6°/e, a munkavállalóé pedig 5,50/e. 

B. S. 
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Így élünk mi 
0 Ez az írás a szerző  „A magyar-
országi alacsony jövedelm ű  népes-
ség összetétele, helyzetének változá-
sa" c. tanulmányának legfontosabb 
megállapításait tartalmazza. E szá-
mok olyan tényeket tárnak elénk, 
amelyek minden szakszervezet szá-
mára — hovatartozástól függetle-
nül! — figyelmeztető ek, megrendítő -
ek, kijózanítóak. Elő ző  számunkban 
a szerző  a magyarországi jövedelmi 
átlagokkal és fogyasztási szintekkel 
ismertette meg olvasóinkat. 

A legalacsonyabb jövedelm ű  

népesség 

Magyarországon általában a né-
pesség legalacsonyabb jövedelm ű  ti-
zedét, a legszegényebb 1 millió 50 
ezer embert tekintik relatíve sze-
génynek. 1989-ben az egy f ő re jutó 
3600 Ft alatti személyes jövedelem-
bő l élő k tartoznak ide: mintegy 
ötödrészük nyugdíjas, 70%-uk gyer-
mekes család. Gyermektelen aktív 
kereső  — például alkalmi munkás, 
egészségileg .károsodott kiskereset ű  
— csak nagyon alacsony, kb. 8%-os 
arányban szerepel az alacsony jöve-
delmű ek között. Kik kerülnek a 
legalacsonyabb jövedelmű  népesség-
tized közé? A gyermek nélküli ke-
reső k idesüllyedési esélye minimá-
lis, kb. 3%. A nyugdíjasok mintegy 
nyolcada tartozik a legalacsonyabb 
jövedelm ű ek közé, hasonlóan a két-
gyerekes családok több, mint ne-
gyede, a négy- és többgyerekesek-
nek már több, mint a fele a leg-
szegényebb egy millió lakos között 
van. 

A nyolcvanas években a legsze-
gényebb népességtized reáljövedel-
me — azaz jövedelmének a vásár-
lóértéke — érdemlegesen nem vál-
tozott, a legmagasabb jövedelmű  
népességtized reáljövedelme azon-
ban közel 20%-kal emelkedett. Az 
ország leggazdagabb félmillió lako-
sa — az össznéPe-sséég 5%-a — kö-
zé a felső szint ű  vezető k közel fele, 
a középszint ű  vezető k egyharmada, 
az értelmiségiek és önállók mint-
egy tizede jut fel. A gyermekes 
családok bekerülési esélye a „felső -
házba" nagyon kedvező tlen: a há-
romgyerékesek kb. 0,2%-a, a négy-
és többgyerekesek 5-6 ezreléke jut 
el ilyen jövedelemszintre. 

1988-tól érzékelhető en bő vült á  

munkanélküliség. 1989 első  negye-
dében már közel 25 ezer volt a 
nyilvántartott munkanélküliek szá-
ma, többségük képzetlen segédmun-
kás. 

A magyarországi alacsony-jöve-
delm ű ség sajátossága a pangó, tartós 
állapot. Aki alacsony nyugdíja, 
gyermekeinek száma miatt ilyen 
alacsony jövedelemnívóra süllyedt, 
az egyhamar innen önerő bő l nem 
tud szabadulni. Nyugati piacgazda-
ságokban a legalacsonyabb jövedel-
mű ek jelenfő s része „mobil", azaz 
átmenetileg kedvező tlen üzletmenet 
vagy munkanélküliség miatt jutott a 
legalacsonyabb jövedelmű ek közé. 
Egy-két évi „lesüllyedt" állapot után 
a többség ismét elfoglalhatja szoká- 
sos jövedelmi-4. 	pozícióját. 

Az elmúlt évtizedekben a legala-
csonyabb jövedelmű  népességtized 
relatív jövedelmi pozíciója fokozato-
san javult. A hatvanas évek elején 
a népességtized jövedelme az orszá-
gos átlag 36%-át tette ki, a hetve-
nes évek elején 40%-át, a nyolcva-
nas évek végén már 45%-át. 

Távlatok, perspektívák 

A jelenlegi gazdasági folyamatok 
a közeljövő ben az alacsony jövedel-
mű ek, a létminimum alatt élő k tá-
borát valószín ű leg megnövelik. 

A munkanélküliek száma minden 
jel szerint töretlenül növekszik. 

A csökken ő  reálbér, a növekv ő  
foglalkoztatási gondok egyre több 
embert kényszerítenek önálló vál-
lalkozásra. Közülük sokan tapaszta-
latlanok, meggondolatlanul kockáz-
tatók, ezért növekvő  az üzleti buká-
sok száma. 

Elő reláthatólag növelik az ala-
csony jövedelmű ek arányát a na-
gyon magas hitelkamatok. Az 1989-
tő l megállapított kiugróan magas, 
19,5%-as kamatok még szociálpoliti-
kai támogatás ellenére is sok csa-
ládnál felemészták egy családtag ke-
resetét. 

Az infláció a megtakarításokat is 
erodálja. Ma még tudnak élni tíz-
ezrek „mínusz jövedelembő l" is, ko-
rábbi megtakarításaik felélése árán. 
A mai inflációs politika a lakosság 
biztonsági tartalékait — tehát a tű -
rő képességét szavatoló visszavonulá-
si lehető ségeit — aknázza alá. 

Fekete Gyula 

0 Az Országos Tudományos 
Kutatási Alap (OTKA) tevé-
kenysége szinte létrehozása 
óta foglalkoztatja a tudomá-
nyos közvéleményt. Az immár 
„örökzöld témához", illetve az 
OTKA jövő beli útkereséséhez 
ezúttal két vélemény publiká-
lásával járul hozzá a Szószóló. 

DEMOKRATIZÁLT OTKA 

A NYOLCVANAS ÉVEK ELEJÉ-
RE — saját hagyományainkhoz, va-
lamint a nemzetközi trendekhez ké-
pest — riasztóan eltorzult a ma-
gyar tudomány belső  tevékenység-
szerkezete. E kedvező tlen, bizonyos 
szemponttik alapján leépülésnek te-
kinthető  folyamat lényege az alap-
kutatások (ha úgy tetszik, a tudo-
mány megismerő  funkcióinak) szin-
te' végzetes háttérbe szorítása, a 
nemegyszer tudományon kívüli 
(egyébként releváns) tevékenységek 
— fejlesztések és tudományos szol-
gáltatások — felértékelése és mél-
tánylása. 

A DEFORMACIÓ többféle eszköz-
zel jellemezhető . Statisztikailag; a 
fejlett gazdaságú országokban a tu-
dományos célú ráfordítások '15-
19%-a jut alapkutatásokra; nálunk 
ez az arány 1984-ben a kritikus 10% 
alá esett (9,7%). Ideologikusan; a 
„tudomány mint közvetlen termelő -
er ő " voluntarista koncepciója évti-
zedekre az alkalmazott kutatások 
primátusát biztosította. A finanszí-
rozás szempontjából a 60-as évek-
tő l .nyomasztóan elhatalmasodó szer-
ző déses munkák tudományos „szo-
cialista fél-piacot" teremtettek, ami-
nek morális következményei erő tel-
jesen szétzilálták a tudományos 
munkavégzés hagyományos, de tör-
ténelmileg maradandónak bizonyult 
értékeit. A dezorganizált tudomá-
nyos életben pontosan e — vázlato-
san felsorolt — tényező k miatt, 
korlátai ellenére is egy racionáli-
sabb tudománypolitika kialakulásá-
nak első  aktusa volt az Országos 
Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 
létrehozása. 

SOK TÁMADÁS ÉRTE az új ku-
tatástámagatási rendszert. Az OT-
KA megalapítása óta szakmai viták 
kereszttüzében áll. A polémiák el-
ső sorban az elbírálás mechanizmu-
sát, valamint a pénzügyi szabályo-
zást érintették. Az utóbbi id ő szak-
ban enyhülni látszik a bírálat, mi-
vel az általános gazdasági válság a 
kutatóhelyeket is elérte. A kutatók 
széles köre számára nyilvánvalóvá 
vált, hogy az OTKA szű kös, de sta-
bil forrás; bár az egyre limitáltabb 
alapellátást nem képes helyettesíte-
ni. Az egyetemi kutatók továbbra 
is túlzott akadémiapártisággal vá-
dolják az OTKA Bizottságot, Szá-
mosan kifogásolják a nehézkes ad-
minisztrációt és mindenki bírálta a 
bonyolult elbírálási rendszert. Am 
immár nagyobb távlatból szemlélve 
a pályázati rendszerre való áttérés-
nek legalább két — maradandónak 
tű nő  — el ő nyét szükségesnek tart-
juk kiemelni. Egyfelő l, amennyiben 
ezt a magyar tudományos élet kul-
túrája egyáltalán megengedi, a pá-
lyázati rendszer kiépítése megszakí-
totta a központosított tudományos 
forrásredisztribúció megkövült, pa-
ternalista szisztémáját és legalábbis 
szándékaiban, egyedül á tudományos 
érdemet igyekezett az elbírálás-el-
fogadás alapkritériumává avatni. 
Másfel ő l, ha szű kösen is, anyagi 
eszközeinek koncentrálásával fenn-
tartotta az alapkutatások minimális 
szintjét és az ehhez szükséges inf-
rastruktúrát. 

AZ OTKA 1986-OS LÉTREHO-
ZÁSA ÓTA két, lényegileg párhu-
zamos metszetben alakította ki és 
mű ködtette kutatástámogató funk-
cióját. Két pályázatot hirdetett meg: 
s a szakmai zsű rizés után mintegy 
1300 pályázatot ítélt támogatásra 
méltónak. A kutatási infrastruktú-
ra fejlesztését több szakpályázat 
szolgálta; a regionális mű szerköz-
pontokat kialakító pályázat, vala-
mint az informatikai struktúrát fej-
lesztő  alpályázat került meghirde-
tésre. Eddig mintegy 4 milliárd fo-
rintot hasznosított az OTKA. 

AZ ESEMÉNYEK SODRÁBAN 
gyorsan zsugorodó idő távú jövöké-
pünkben egyetlen reményünk lehet 
az a félhivatalosan és informálisan 
elterjedt pozitív állítás: miszerint az 
OTKA intézménye megmarad. A 
kormány kabinetje 1989 szeptembe-
rében hozzájárult az új témapályá-
zat meghirdetéséhez, egyúttal elő -
írta, hogy az esztend ő  végéig ké-
szüljön el az OTKA szervezeti és 
müködési rendje. (Ennek az ígér-
vénynek az értékét természetesen 
csökkenti, s a meglevő  bizonytalan-
ságokat tovább er ő síti az a tény, 
hogy a választások utáni új kor-
mány saját belátása szerint dönthet 
majd ebben a kérdésben is.) 

AZ OTKA JOGI STÁTUSA eddig 
is vitatott volt. Számos (fő leg eluta-
sított) kutató az Akadémiát egyfaj-
ta szupremáciával, valamint az aka-
démiai pályázatokkal szembeni po-
zitív elfogultsággal vádolta a zsű ri-
zés folyamatát, illetve végeredmé-
nyét. (Természetesen a kézirat le-
adásának idő pontjában nem .kész(il-
tek el a vonatkozó jogszabályok, 
ezért csak az elgondolások fő bb irá-
nyai jelezhető k.) 

Az adott hatalmi-közjogi viszo-
nyok között célszer ű nek és méltá-
nyosnak látszik, ha az OTKA önálló 
jogi személlyé válik; így legalábbis 
jogilag független és elfogulatlan in-
tézménynek tekinthető . Természete-
sen a pályázatok elbírálása ebben az 
esetben is — az egyetlen hazai tudo-
mányos szakértöi rendszerre — az 
akadémiai szakbizottságokra hárul. 
A bírálatok nyomán — várhatóan —
egyszer ű södik a pályázatok elbírálá-
sának rendje. Az MTA tudományos 
osztályainak menedzselésével rész-
ben egyéni opponensek végeznék az 
el ő zetes elbírálást, majd ezt köve-
t ő en tudományos zsű rik folytatnák 
a szelekciót. Újdonságnak tekinthe-
tő , hogy a döntés-elő készítés és a 
döntés kényes (és eddig sokat tá-
madott) szerepe úgynevezett szak-
területi kuratóriumok jogkörébe ke-
rülne. A jelenleg érvényes elképze-
lések a társadalomtudományok, a 
természettudományok, az élettudo-
mányok, valamint a mű szaki tudo-
mányok területén javasolhatnának 
olyan grémiumok létrehozását, ame-
Ivekben valamennyi kutatóhelytípus 
képvisel ő i részt vehetnének. E testü-
letek — az OTKA Bizottság által 
megállapított kereteken belül —
egyéni döntést hozhatnának. 

KURATÓRIUM JELLEGGEL 
MŰ KÖDNE AZ OTKA BIZOTT-
SÁG, tehát az elképzelések szerint a 
„demokratizált OTKA" — legalább 
középtávon — garantálhatja a ma-
gyar tudományos intézményrendszer 
legalább alapszint ű  mű ködését, ezért 
fenntartása a kutatásban érdekelt 
valamennyi fél érdeke. 

Egyed Albert 

NYILVÁNOSSÁG ELŐ TT 

Magyarországon a különféle kuta-
tóhelyek finanszírozásában jelentő s 
zű rzavar uralkodik. A költségvetés 
ki akar ugyan vonulni az akadémiai 
kutatóhálózat finanszírozásából (ső t 
a kulturális szféra egészébő l), de 
nem kívánja vállalni annak az ódiu-
mát, hogy egy, a nemzeti vagyon 
részét képező  jelentő s szellemi érté-
ket tönkretegyen. Az áthidaló meg-
oldás ilyenkor a „szelektív fejlesz-
tés", vagyis versenyezzenek a té-
mák és a kutatók az OTKA pénzé-
ért. Azon lehet vitázni, hogy a tu-
dományos kutatásnak el ő nyére vá-
lik-e a verseny, az állandó megmé-
rettetés, de azon nem, hogy az OT-
KA nem a költségvetési hiány pót-
lására való! 

A jelenlegi gyakorlat szerint az 
akadémiai intézetek rákényszerül-
nek, hogy a csökkenő  költségvetési 
támogatás mellett egyre növekvő  
mértékben pályázzanak OTKA-pén-
zekre. Az OTKA Bizottság ezzel 
szemben a pályázati rendszerrel „a 
kutatók széles körében a kutatás-
hoz, az új alkotó ötletek érvényesí-
téséhez való esélyegyenlő ség lehető -
ségét kívánja növelni". Az eredmény 
felemás: egyrészt a költségvetési ku- 

tatóhelyekre gazdasági okokból rá-
kényszerített pályázatok független, 
küls ő  elbírálása a tudományos veze-
t ő k kompetenciáját kérdő jelezi meg, 
másrészt egy adott intézetbő l szár-
mazó több nyertes pályázat esetén 
az igazgatóval (és nem a pályázó 
kutatási témák vezető ivel) kötött 
OTKA-szerző dés a független és egy-
mással versenyezni kényszerített tu-
dományos témáknak nem biztosítja 
a sokszor hő n áhított gazdasági 
autonómiát. 

Szóljunk néhány szót az OTKA-
pályázatok elbírálásáról is. Az első  
két OTKA esetében szembeötlő  kor-
reláció volt megfigyelhet ő  az egyes 
magasszint ű  bizottságék tagjainak 
szakterülete és a legnagyobb támo-
gatáshoz jutott pályázatok témái kö-
zött. Ső t, olyan eset is el ő fordult, 
hogy a döntést hozó bizottságok tag-
jai közül többen személy szerint is 
érdekeltek voltak a pályázatokban. 
.Bármilyen más, demokratikus ha-
gyományokkal rendelkező  országban 
hasonló eset diszkvalifikáló ténye-
ző nek minő sült volna. 

Feltétlenül említést érdemel, hogy 
a pályázatok elbírálása nem a nyil-
vánosság el ő tt zajlott, és a sikerte-
len pályázók nem kaptak érdemi 
véleményt pályázatukról, valamint 
az elutasítás okairól. A jövő re vo-
natkozóan talán nem ártana tisztáz-
ni a nyilvánosság el ő tt, hogy az OT-
KA milyen célt szolgál a költségve-
tési kutatóhelyek esetében, költség-
pótlást vagy a kutatási témák (eset-
leg az azokat jóváhagyó tudomá-
nyos vezetés) 'külső , független meg-
mérettetését. Azt is tudomásul kell 
venni, hogy egyes kutatási témák 
önkényes ..megfojtása" magas kép-
zettségű  kutatók egzisztenciáját ve-
szélyeztetheti. 

Társadalmunkban egyre nagyobb 
szerepe van a pluralizmusnak, ör-
vendetes jelenség a jogállamiság in-
tézményes kiépülése. Úgy vélem, 
mindezeknek feltétlenül meg kell 
nyilvánulnia a pályázatok elbírálá-
sában is. Az elmondottak alapján 
az új OTKA pályázatainak elbírá-
lásában három tényező re hívnám fel 
a figyelmet: 

— legyen meghatározó szerepe a 
nyilvánossá gnak, 

— a döntésben ne vehessen részt 
olyan személy, aki bármilyen pá-
lyázatban a legcsekélyebb mérték-
ben is érdekelt, 

— legyen fóruma a döntés elleni 
fellebbezésnek, akár külföldi szak-
ért ő k bevonásával is. 

Az új OTKA küszöbén három 
olyan kérdést szeretnék megfogal-
mazni, amelyet alaposan megfonto-
landónak érzek. El ő ször is: az OT-
KA-nak fontos szerep jut a tudomá-
nyos kutatások többcsatornás finan-
szírozásában, de semmiképpen nem 
pótolhatja a kutatóhelyek  költségve-
tési támogatását. Másodszor: az or-
szágnak továbbra is  szüksége  van 
akadémiai kutatóhálózatra, amely-
nek szerepét még egy igen er ő sen 
felfejlesztett egyetemi kutatás sem 
képes pótolni. Harmadszor: a tudo-
mányos kutatás a nemzeti vagyon 
részét képezi, és nem szabad rövid 
távon hasznot hozó, profitorientált 
tevékenységként kezelni. 

A konklúzió feltehető en nem hat 
újdonságnak, hiszen (amint azt több 
hónapos külföldi tartózkodás után 
utólag megtudtam) Láng István, az 
MTA fő titkára az 1989. évi közgyű -
lésen lényegében ugyanezt elmon-
dotta. Ennek ellenére nem tartottam 
feleslegesnek megismételni, mivel ha 
az MTA egyik vezető  tisztségvise-
lő je és az akadémiai kutatóhálózat 
egy közkatonája azonos véleményre 
jut, az már nem a véletlen mű ve, 
hanem nagy valószín ű séggel az ob- 
jektív valóság. 	

Bencze Gyula 

Gersi László karikatúrája 

Mi lesz veled 

Országos Tudományos Kutatási Alap? 

Köszöntjük új alapszervezetünket! 
❑ Szeretettel üdvözöljük a TUDOSZ táborában az ELTE Számító-
központjában december 15-én megalakult szakszervezeti alapszer-
vezetet! Az alakuló taggyű lésen kéttagú ideiglenes vezet ő séget vá-
lasztottak. Keresztfalvi Tibor 24 éves, :fizikus, a FUZZY-,halmazok 
elméletével foglalkozik. Szeidl László 41 éves, a matematika tudo-
mányok kandidátusa. Kutatási területe: valószínű ségszámítás, sztoc-
hasztikus folyamatok elmélete. 
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NÉZ Ő PONT 

Jus criminale 
E] Egy kutatóintézetünkben az elbo- 
csájtott légió tájékoztatására brosú- 
rát állítottak össze „a munkavi-
szony megszüntetésével kapcsolatos 

egyes kérdésekr ő l". A paragrafusokkal telis-tele tű zdelt iromány 
lapjaira olyan 'hatályos jogszabályokat citáltak, amelyekbő l bárki 
félreérthetetlenül megtudhatja: EZ VAN, ha útiilaput 'kötnek a tal-
pára. 

Az 1990-re már felettébb idejétmúlt munkajogi ultimátumtár, 
a Munka Törvénykönyve, megrendítő  olvasmány. A munkások és 
alkalmazottak -munkaviszonyát szabályozó alapvető  jogforrást el ő -
ször 1951-ben „alkották" meg. Ez az opusz azóta is JUS DIVI-
NUNUM-ként, azaz kinyilatkoztatásként egzisztál elevenek és hol-
tak felett, ment egykoron úgy vélték örök idő kre kanonizálják 
benne a termelő erő k és a termelés szakadatlan fejlő dését; a s7o-
cialista vállalatoknak, s a nem termelő  ágaknak (például a tudo-
mányos intézni-lényeknek!) a tervgazdaság által egybefogott egysé-
gét; a dolgozók növekvő  szükségleteinek szüntelen kielégítését. Az 
igérvényelk imegvalósulásánaik munkajogi feltétele: a 'munkáltátó 
az atyai' gondoskodás pózában tetszelegjen, s a munkavállalói 
alattvalóként kezeljék. 

Korábbi 'tankönyveink, brosúráink fényes lapjairól jól emlék- 
szünk arra, hogy csak az osztály nélküli kommunista rendszeroen 
valósulhat meg az emberek teljes társadalmi egyenl ő sége. Ennek 
eléréséhez pedIg a munkahelyi vezető t fel kell ruházni hű béri 
„földesúri pallosjoggal", azaz a JUS GLADIIwel. Ha a vezető  a 
szocializmus szakrális eredetű  hatalmával bír, akkor döntése le-
gyen személyes, esetenként végletesen önkényes, elhatározásainak 
formáját pedig a megfellebbezhetetlenség jellemezze. Eközben a 
vezető  „mű ködtessen" bizonyos demokratikus formákat, pusztán 
azért, hogy a 'munkavállalói érdekek garanciális védelmét elsik-
kaszthassa. 

A kiszabható legsúlyosabb f ő büntetési forma a munkahelyrő l 
történő  kirugattatás. A szocialista JUS CRIMINALE ezt esetenként 
agyafúrt mellékbüntetési 'formákkal kiegészítheti. A gyalázatos ha-
zai adópolitika készséges partner ehhez. Az úgynevezett alkalma-
zotti adókedvezményt például azok már nem kapják meg, akiket 
felmentetteik a munkavégzés alól. A Munka Törvénykönyvének 
27. § (3) bekezdése ugyan elő írja, hagy „új munkahely keresése 
végett a dolgozónak (...) meghatározott szabadidő t kell biztosíta-
ni", de erre az idő re az alkalmazotti adókedvezményt már meg-
vonták a Magyar Köztársaság pénzügymindszteriális harpagonjai. 
Az államkasza telhetetlen, sóvár gyomra ugyanis felemészti azt 
a néhány forintot is, amelyet a munkanélküliségbe görbedő krő l ko-
pasztanak le. 

Megadatott a népnek viszont a morgás joga, a JUS MURMU-
RANDI. Elégedetlenségünknek a dolgozók — ,szabályozott keretek" 
között — ma már hangot adhatnak. 

Vigyázzunk e vívmányra! Létszámcsökkentés, „átszervezés" é,  
Isten tudja 'mi minden érhet még minket... 

( 

(dara) 

SZÓSZÓLÓ 1990. január 

Mindennapi kérdéseink 

 

MEZEY KATALIN 

  

A felmondási id ő rő l  Színfalak mögötti játszmák 
EJ Mennyi a felmondási idő ? 

A felmondási idő  15 naptól hat 
hónapig terjedhet. Ezen belül a fel-
mondási idő  mértékét a munkavi-
szonyban töltött idő  tartamától és 
a végzett munka jellegétő l, illet ő leg 
a beosztástól függő en a kollektív 
szerző dés határozza meg. A kollektív 
szerző dés vagy a felek megállapo-
dása hiányában a felmondási idő t a 
Munka törvénykönyve végrehajtási 
rendeletének 25. §-a alapján kell 
kiszámítani. Eszerint, a tizenöt napos 
felmondási id ő  

— a munkaviszonyban töltött tíz 
év után négy, húsz év után öt, har-
minc év után hat hétre emelkedik, 

— ezen túlmenő en a vezető  állású 
dolgozóknál négy héttel meghosz- 

A munkáltató és a dolgozó a 
jogszabályban elő írtaknál hosszabb, 
de 6 hónapot meg nem haladó fel-
mondási idő ben is megállapodhat. 

A felmondási idő bő l mennyi idő -
re lehet, illetve kell a dolgozót fel-
menteni a munkavégzés alól? 

A munkáltató a dolgozót a fel-
mondási id ő  egy részére vagy an-
nak teljes tartamára felmentheti a 
munkavégzés alól. A felmentési 
idő re a dolgozónak az átlagkerese-
tének összege jár. A Munka 
törvénykönyve el ő írja, hogy a 
munkáltató felmondása esetén új 
munkahely keresése végett a Mun-
ka Törvénykönyvében meghatáro-
zott mérték ű  szabad idő t kell bizto-
sítani. [Mt 27. § (3) bek.] A kötele-
ző  felmentés idő tartamát tizenöt és 
harminc nap között a kollektív szer-
ző dés állapíthatja meg, a felmondá-
si idő  mértékének figyelembevételé-
vel. 

Mi történik, ha a dolgozó már a 
felmondási id ő  alatt talál új munka-
helyet? 

Amennyiben a dolgozót a munka-
végzés alól felmentették, a munkál-
tató a felmentési id ő re kifizetett át-
lagkeresetet vagy annak arányos 
részét akkor sem követelheti vissza, 
ha a dolgozó már a felmondási idö 
alatt elhelyezkedett, s munkába is 
lépett. Ez alatt az idő  alatt a dol-
gozónak kettő s munkaviszonya van. 
Ha a dolgozónak a munkáltató 
mond fel és a dolgozó már a fel-
mondási id ő  alatt, de a munkavég-
zés alóli felmentése el ő tt új mun-
kahelyen kíván elhelyezkedni. a 
munkáltató köteles — a dolgozó ál-
tal megjelölt idő pontban — a mun-
kaviszony megszüntetéséhez hozzá-
járulni. A megszüntetést követ ő  
idő re azonban a dolgozót munkabér 
nem 	illeti meg. [Mt. V. 26. § (3). 
bek] 

Mi történik, ha a dolgozó „cége" 
megsz ű nési híre hallatára maga ke-
res új munkahelyet, ahová áthelye-
zését kéri? 

Ez esetben kötelező  a munkáltató 
hozzájárulni a dolgozó és az új 
munkáltató áthelyezési megállapo-
dásához, azonban felmondási és fel-
mentési id ő  nem illeti meg a dolgo-
zót. 

Megszüntethet ő -e felmondással a 
határozott idő re létesített munka-
viszony? 

A felmondás lehet ő sége ebben az 
esetben az általános szabályoknál 
szű kebb. A munkáltató a határozott 
idő  eltelte elő tt akkor mondhatja 

,fel a munkaviszonyt, ha a dolgozó 
a munkát nem végzi megfelel ő en, 
vagy annak elvégzésére nem alkal-
mas. Érvénytelen a munkáltatói 
felmondás akkor, ha a határozott 
id ő re szóló munkaviszonyt azért 
mondták M. mert átszervezés tör-
tént. 

Milyen kötelezettsége van a mun-
káltatónak a felesleges dolgozók el-
helyezésében? 

Köteles a létszámleépítésr ő l a te-
rületileg illetékes munkaerő -közve-
títő  szervet tájékoztatni: 10 f ő t meg-
haladó létszámleépítés esetén az át-
szervezés, létszámleépítést megel ő -
ző en 3 hónappal, 10 f ő  alatti elbo-
csátás esetén 4 héttel. Ez az idő  
azért szükséges, hogy a munkaer ő -
közvetítő  munkahelyet tudjon keres-
ni a dolgozóknak. 

Végezetül egy »tanáccsal  szeret-
nénk szolgálni minden intézeti 
szakszervezetnek. Mint a válaszok-
ból 'kit ű nik. a felmondással, a mun-
ka _alóli felmentési idő vel  ,kapcso-
latban nagyon  sok 'kérdést  u koilek-

tív szerző désben vagy a munkaügyi 
szabályzatban lehet, illetve kell 
szabályozni. Ezzel lehet  az  általá-
nos. a Munka  Törvénykönyvében 
elő irtakndl kedvező bb feltételeket 
biztosítani a létszámleépítéssel súj-
tott dolgozóknak. Javasoljuk, hogy 
minden alapszervezet tekintse át a 
kollektív szerző déseket, lehető leg 
olyan intézmények is, amelyek  ma 
még stabilnak, mozdithatatiannak 
tű nnek. Kedvező bb feltételeket le-
lehet kicsikarni a munkáltatóból 
ugyanis olyan id ő szakban. amikor 
még szüksége van minden dolgozó-
iára, mint amikor a munkavállaló 
már vesztő  pozícióban van. 

Vineze r va 

— A mi szakmánkban a legna-
gyobb megrendel ő  az állam. Az el-
múlt évtizedekben ez még inkább 
így volt — kezdi „helyzetelemzését" 
mérnök barátom. — Kivált az 
üzemcsarnokok, ipari létesítmények 
esetében, amivel én foglalkozom. 
De másban is. Hírre-névre aligha 
verg ő dött az, aki nem kapott álla-
mi munkát. De ki kapott? Egy jel-
lemz ő  korosztályom beli karrierrel 
könnyű  megválaszolni a kérdést. 

X. Y. a hetvenes évek elején 
frissen végzett mérnök. Névtelen 
ember, aki még néhány 'évvel a 
diplomázás után s az egyetem kö-
rül kering. Úgy t ű nik, az elméleti 
kérdések vonzzák, vagy csak nem 
sikerül máshol elhelyezkednie? 

A szakmában megindult oldódás, 
a régi, nagytudású szakemberek 
visszahívása a 'hetvenes évek köze-
pére véget ér, ső t, mintha meg is 
bánta volna a vezetés ezeket a 
gesztusokat. 

X. Y. barátunk tollából nagy 
cikk jelenik meg a legnevesebb 
szakmai lapban az egyik id ő s pro-
fesszor két 'évtizedes késéssel kia-
dott összefoglaló mű ve ellen. Nem 
állít kevesebbet, minthogy arra volt 
csak jó a  'könyv kiadása, hogy le-
leplezze azt a szakmai nimbuszt, 
amit az üldöztetés, mellő zöttség nö-
vesztett a 'professzor köré stb. 

A szakma felhördül. A tanítvá-
nyok sebzett vadként járják a szer-
keszt ő ségeket, hogy közzétegyék vá-
laszcikkeiket a rosszindulatú, tudat-
lan támadás leleplezésére. Minde-
nütt elutasítják ő ket. 

De a központi politikai lapban 
máris megjelenik egy hosszú cikk 
egy nagyon közepes, fiatal mérnök 
tollából, aki az egyik tervező intézet 
párttitkára. Szembeszáll X. Y. írá-
sára/ és megvédi a professzort. Ám 
első sorban politikai érveket sorol, a 
szakmai kifogásokat, amelyek a tá-
madó cikkben a sok „tudományos" 
fordulat ellenére is olyan átlátszóak 
és megalapozatlanok — nem veri 
vissza. Ső t. Olyan igazságokként 
kezeli azokat, amelyek elvakították 
az ifjú szakembert, ez magyaráz-
hatja, de nem mentheti indulatait 
stb... 

A sikert látva új rohamot indí-
tunk a szakmai orgánumok ellen. 
Azt képzeljük, hogy megtört a jég. 
A valódi ellenérvek pedig még nem 
hangzottak el. A rossz megközelí-
tés, a félrevezető  szakmai állásfog-
lalások nagyobb kárt okozhatnak, 
mint a professzoron esett újabb sé-
relem. Az elhibázott koncepciók, a 
szakmai babonák továbbéltetése 
az egész országot érint ő , nagy vesz -
teségeket okozó döntéseket segíte-
nek életre. A hazai közvéleményt, az 
egyetemi, f ő iskolai oktatást is ká-
rosan befolyásolja, ha nem sikerül 
a professzor — világszerte rég el-
fogadott — felismeréseit itthon is 
érvényre juttatni. 

Es nem sikerül. 

Nem jelentik meg több cikk az 
ügyben, legfeljebb ha periférikus 
orgánumokban. Pedig szót eme-
lünk, küzdünk évekeű  át a tisztázá-
sért. Évek múlva megjelenő  vissz- 
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hang nélkül maradó szakkönyvek-
ben nyomon követhet ő  a hiábavaló 
küzdelem. A szakmai köztudatba 
pedig belerögz ő dik az a néhány 

'hibás és demagóg tétel a professzor 
munkásságáról, az általa megfogal-
mazott alapvet ő  kívánalmakról. Az 
új nemzedékek már csak ennyit 
tudnak róla, könyveit itthon ne-m 
tanítják, múzeumi tárgy ő  maga is. 

A fiatalok, akik az id ő közben el-
terjed ő  nyugati irányzatokon kap-
va kapnak, nem is sejtik, hogy azok 
fundamentumába rég beleépültek 
az itthon „meghaladottnak" ítélt 
igazságok. 

X. Y. mára megbecsült elméleti 
szakember, egyetemen tanít, nem-
zetközi konferenciákon ő  hazánk 
egyik neves képvisel ő je, nemegy 
nagyberuházás jól megfizetett szak-
ért ő je, örökös zsű ritag, tévés és rá-
diós személyiség. Néha irónikusan 
utal fiatalkori botlására, a teret kí-
vánó fiatalság szentségtör ő  gesztu-
sát sejteti benne. Holott 'közönséges 
bérmunka volt, menteget ő zhetne 
azzal is: „Parancsra tettem." 

Köztiszteletnek örvend az egyko-
ri. kijelölt ,védelmező " is. Kikezd-
hetetlen jellemű  embernek tartják 
és bár mérnöknek ma sem jobb, 
mint 15 éve,  a nevét mindenki is- 

meri, a legfoglalkoztatottabbak egyi-
ke. 

És mi, akik annyiszor próbáltuk 
hallatni a véleményünket a szakma 
becsületének meg ő rzésére, csak ép-
pen felső  utasítás, felkérés nélkül? 
Szakmai álláspontunknak, elemzé-
seinknek itthon nehezebb volt utat 
találni, mint külföldön. Akadékos-
kodó „önjelöltek" vagyunk, vala-
hogy nem fértünk bele soha a kép-
be. 

Ma, mikor azt hirdetik, hogy 
minden megváltozott, itt állok én is 
csaknem ötvenévesen és jóformán 
névtelenül. Ha beindulnak' a ma-
gánvállalkozások, kik fognak fel-
kérni? Engem, akit a szű kebb szak-
mán túl senki sem ismer? 

És a pályázatok zsű rijében ki 
ül? Ki dönti el „objektíven", hogy 
mi a jó és mi a rossz? 

Természetesen X. Y., meg a hoz-
zá hasonló neves szakemberek. 
Alig van köztük, aki másképp ju-
tott volna a presztízséhez. A kívül-
állók, a közvélemény — és a 
megrendelő k — szemében ő k a 
szakma csillagai. 

Azt kérdezed, hogy miért nem 
mozdul semmi? Vagy miért mozdul 
minden oly nehezen' 
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