1990. MÁRCIUS

III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

SZÓSZÓL Ó

Új TUDOSZ-alapítvány

PRO SOLIDARITAS
Honty László, a KFKI TUDOSZ-elnöke az elmúlt évben a szakszervezetUH fel nem vett elnöki honoráriumából alapítványt hozott létre. A Szószóló
Örömmel ad helyet az alapító okirat rövid ismertetésének.

A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja

Az alapító: Honty László
Az alapítvány neve: PRO SOLIDARITAS Alapítvány
Az alapítvány önálló jogi személy.

Pomogáts Béla

A politika fórumán

0 A politika, minden nap és minden órában tapasztaljuk, elárasztotta a magyar társadalom életét, éspedig nemcsak a közélet hagyományos és valóságos fórumait, hanem
a 'kultúrát, a tömegkommunikációt,
a szórakoztatást 4s. Bekapcsoljuk a
televíziót, s azt 'látjuk, hogy izgatott hölgyek és uraik érvelnek amellett, hogy csakis az általuk képviselt — minden esetben piros-fehérzöld színekbe öltözött — párt képes
hitelesen és eredményesen szolgálni
a nemzet érdekeit. Népszerű sanzonénekesnők pártjelszavakat recitálnak a pódiumon, ,közismert színészek felöltik a honatya tógáját,
pontosab(ban zsinóros díszmagyarját,
s a színpadi Bánkok és Rómeók
most politikai pártok agitátorai.
Nincs ezen különösebben csodálkoznivaló. A politika Magyarországon — a kétséges tisztaságú 1947-es
országgyűlési választások lezajlása
óta — egy szűk hatalmi csoport
magánügye volt, az ország nagy
többsége legfeljebb jóváhagyhatta és
eltűrhette azokat a döntéseket, amelyeknek a legkevésbé sem ismerte
az indokait. Most a váratlanul felhabzó szabadságban aztán valóban
mindent elönt, elborít és elsodor a
politika, amely az ország érdekein
túl persze szolgálhat és szolgál is
magánérdekéket, magánambíciókat,
érvényesülési törekvéseket.
Ne háborodjunk fel ezen különösképpen, inkább próbáljuk józanul
szemlélni, értelmezni és megítélni
az eseményeket, a bejelentett programokat és a most kiéleződő válasz-

tási küzdelaneket. Döntéseinkért,
amelyeket akár egy értelmiségi érdekvédelmi szervezet tagjaiként, vezetődként, akár választópolgárokként
hozunk: felelősök vagyunk. A nekilendülő és mindent túlburjánzó politikának bizonyára vannak olyan
jelenségei, ,kinövései és személyi
képviselői, amelyek és akik bizalmatlanságot, ellenszenvet vagy éppen szomorú nevetést váltanak ki
belőlünk, ennek ellenére dönteni és
választani kell: a saját ügyeinkben,
a saját sorsunkról.
A Tudományos Dolgozók Szakszervezete ,nem politikai szervezet,
noha eddig is hallatta és ezután is
hallatni (kívánja szavát a politikai
életben. Ezért minden olyan pártprogram elfogadható a számunkra,
amely felelősséget tanúsít a tudományos kutatásban dolgozó emberek
és a magyar tudományosság iránt,
és persze nemcsak jelszavakban áll
ki mellettünk és a tudomány mellett, hanem megbízhatónak tetsző
értékvédelmi programja is van.
Egy ilyen program végrehajtásának lehetőségét elsősorban a nagyobb pártok esetében látjuk: azoknál, amelyek már eddig is megmutatták, hogy képesek hiteles tervekkel és hiteles politikusokkal .kiállni
az ország — és persze a tudományos élet — elé. Ilyen pártnak eddig elsősorban a Magyar Demokrata Fórum, a Szabad Demokraták
Szövetsége, a Magyar Szocialista
Párt és a Független Kisgazdapárt
bizonyult. Utalhatnék talán további

politikai pártokra is, de nem kedvelem azt az inflációt, amely jelenleg az országos politika fórumain
tapasztalható.
A Tudományos Dolgozók Szakszervezete természetesen a politikai
pártoktól független szervezet .es a
jövőben ilyennek is kell maradnia.
Éppen ezért nem szólítjuk fel tagjainkat arra, hogy foglaljanak állást
valamelyik választási párt mellett:
hiábavaló igyekezet volna egy ilyen
felszólítás, minthogy mindenki, aki
a magyar értelmiség elitjéhez tartozik, maga dönti el azt, hogy melyik pártot támogatja, s valószínű leg nem is kérne abból, hogy döntését befolyásolni próbáljuk. Mi
most csak megfontolt és felelős döntésre hívhatjuk fel tagjainkat, hiszen az nyilvánvaló, hogy ez a döntés nagymértékben fogja befolyásolni mind a tudományos munkában
foglalkoztatottak, mind a magyar
tudományosság helyzetét.
Eppen ezért nemcsak a választókhoz, hanem a politikai pártokhoz és
persze a választások győzteseihez is
fordulunk: ne feledjék, hogy Magyarországot mostani válságos helyzetéből a tudásnak, az alkotó tehetségnek, a szellemnek kell kivezetnie, s hogy ezt a szellemet részben-nagyrészben a tudományos kutatás műhelyei képviselik. Akik
ezekben a műhelyekben dolgoznak,
azok választhatnak a politika ajánlatai, az egymással versengő pártok
között, a politikának azonban mindig a tudományt, a kultúrát, a szellemet kell választania.

Mi lesi veletek akadémiai kutatóintézetek?
Intézet; igazgatók tanácskozása
0 Az Akadémián az új naptári év
hagyományosan első reprezentatív
eseménye: az intézeti igazgatók értekezlete.
Korábban; a valódi, majd mindinkább a vélelmezett konjunktúra
időszakában a tanácskozást a protokolláris unalmasság aurája lengte
át, az alkalom Inkább a szokásos
tervalkuik és koordinációk színtere
volt.
Az 1990. évi igazgatói értekezlet
szcenáriója — a korábbiakhoz képest — komor színekkel festette le
az akadémiai tudományosság állapotát. A rendszerváltás görcseit átélő társadalomban az érdekeltek;
mondjuk úgy, a tudományos közösség vezető képviselői a tudományos
alrendszer átmentésén szorgoskodtak.
A tanácskozáson — a főtitkári bevezető előadás, valamint a zárszó
mellett — 20 felszólalás hangzott el.
Láng István főtitkár bevezető jében markáns módon fogalmazta
meg a magyar tudományos élet;
ezen belül az akadémiai kutatóintézeti hálózat működtetésének és
demokratizálásának választható alternatíváit. A szakmai, de vélhetően a szélesebb értelmiségi közvélemény előtt is jól ismertek azok a
tömegkommunikációban, más fórumokon folytatott viták, amelyek a
tudomány jövőbeli szerepét, irányításának, belső struktúrájának jellegét érintik. A főtitkár szerint a támadások kereszttüzében elsősorban
az akadémiai kutatóhálózat áll; sokan megkérdőjelezik létjogosultságát.
Az egyik vád szerint az akadémiai kutatóintézetek hálózatának
kiépítése és fenntartása szovjet
minták alapján történt, ami szervetlen fejlődést eredményezett a
magyar tudomány szövetében. Első-

sorban gazdasági racionalitásra alapoz az az érvrendszer, amely a magyar kutatóhálózat — az egyetemi
és akadémiai kutatóhelyek — párhuzamosságát opponálja. A harmadik, jogi alapozottságú felfogás szerint az Akadémia, amely saját szándékai szerint is autonóm köztestületi státust kíván elérni, nem lesz
alkalmas kutatóintézeti hálózat működtetésére.
Láng akadémikus részletesen bírálta e nézetek sebezhető pontjait;
majd — válaszként is — egy nagyszabású koncepció alapelveit fejtette ki. E szerint a radikálisan megváltozó társadalmi-gazdasági környezet megköveteli egy markánsan
új, átfogó tudománypolitikai koncepció és prioritásrendszer kidolgozását. E feladat természetesen az
országgyűlésre és a kormányra vár;
azonban az erre való egzakt és
szakszerű felkészülés — az átmenet
időszakában — szükségessé teszi a
magyar tudománypolitika eddigi
gyakorlatában ismeretlen terjedelmű
és módszertani megalapozottságú
vizsgálatot, amely a kutatási produkció nívóját és a kutatási szervezetek tevékenységének eredményességét lenne hivatva feltárni.
Az MTA f őtitkára — a kutatóközi-isségek véleményeinek ismeretében — a mai szervezeti és irányítási, struktúrát maga is átmenetinek nyilvánította; a folyamatok és
tények aktuális értelmezési és minősítési szintjén a fejlesztés vagy
átstrukturálás három különböző variánsát fejtette ki:
a) Az egyik alternatíva szerint az
akadémiai kutatóintézeti hálózat
megszűnik. Az intézetek egy része
az egyetemekhez kapcsolódna, más
részük vállalattá alakulna, míg a
jelentősebb intézetek nemzeti kutatóközpontokká szerveződhetnek.

Lapzárta utá n

SZOT NÉLKÜL EZUTÁN
Szakszervezetünk titkárok tanácsa február 26-i ülésén — elsöprő
többséggel — úgy döntött, hogy a Tudományos Dolgozók Szakszervezete nem csatlakozik a SZOT utódjaként létrejövő Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéhez.

b) A kutatóhálózat mint önálló
entitás fennmarad, ám elválik az
Akadémiától és nyugat-európai mintára (pl. a 0NRS Franciaországban)
Nemzeti Kutatási Központtá alakul
és valamelyik minisztérium felügyelete alá kerül.
c) Végül <a vágyott) megoldás: az
akadémiai Jcutatóintézetek autonóm
kutatóközpontot alkotnak, saját irányítással és kiszolgáló apparátussal;
de kötődnek az Akadémiához. A
központi (hivatal államigazgatási
funkciója és szerepköre megszűnne,
ugyanakkor kiterjedt szolgáltató tevékenységgel segítené a tudományos
kutatómunkát.
A főtitkári expozét 'kiterjedt vita
követte, amelyben a tudományos
szakszervezetek is aktívan részt vettek. Balázs Katalin, a TDDSZ képviseletében többek (között a tudomány „haszonelvű" felfogását támadta, mondván, hogy e mechanizmus működése révén kényszerültek
vállalkozásra az intézetek, háttérbe
szorítva az alapkutatásokat. Hangsúlyozta, hogy a főtitkár által javasolt átfogó vizsgálatot teljesen új
logikával kell kezdeményezni.
A TUDOSZ két tisztségviselője is
bekapcsolódott a polémiába. Baka
András a TUDOSZ nevében támogatta a főtitkári ,beszámolóban kifejtett elveket, elsősorban azt a javaslatot, hogy készüljön felmérés a
kutatásra fordított költségeik (beleértve az állami források) felhasmálásáról, hasznosításáról. A TUDOSZ
erőteljesen elkötelezte magát az
akadémiai kutatóhálózat fenn- és
egybetartása mellett, így a főtitkári
beszámolóban — harmadik variánsként — kifejtett részleges autonóm
intézményhálózat mellett. A TUDOSZ elnöke ugyanakkor figyelmeztetett arra, hegy az átalakulási folyamatot az egyetemi autonómia kiépülésével-,párhuzamosan, azzal szinkronban kell kezdeményezni. Vidóczy Tamás egyfelől az állami támogatás szintentartásártak garantálását szorgalmazta, másfelől felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatói
bérek alacsony színvonala tartós
kontraszelekciós folyamatot indít be.
A több órás vitáiban természetesen szélsőségesen szóródtak a vélemények: egységes álláspont nem
alakulhatott ki; de úgy véljük, új
gondolkodási folyamat kezdődött.

e. a.

Az alapítvány célja: A Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI) — mely
az alapítónak is munkahelye — azon dolgozóinak szociális támogatása,
akik tagjai a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének. A szociális támogatás mind a nyugdíjban levő , mind pedig aktív dolgozóknak adható. A
szociális támogatás formája: pénzbeli támogatásüdülési hozzájárulás, ajándékcsomag vagy bármely egyéb, a kuratórium által elhatározott mód lehet. Mind a támogatás mértékét, mind pedig gyakoriságát a kuratórium
határozza meg.
Az alapítvány vagyona: Az alapító felajánlott 120 000 Ft-ot, azaz egyszázhúszezer forintot, melyet az alapító okirat engedélyezését követően egy hónapon belül bocsát az alapítvány rendelkezésére.
Az alapítvány nyitott, ahhoz, bármely bel- és külföldi természetes és jogi
személy csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi vagy
bármely más módon támogatni kívánja. A külföldi támogatások részére az
alapítvány külön devizaszámlát nyit és ezen támogatásokat devizában is
kívánja felhasználni. Az alapítvány céljainak megvalósításához az alapítványi vagyon kamatai, továbbá az alapítványi vagyon 90%-a erejéig használható fel. Ugyancsak az alapítványi vagyon 90%-a erejéig vehet részt a vállalkozásokban.
Az alapítvány kezelő szerve: a kuratórium. A kuratórium létszáma 5-11
fő.

Értelmiségre passzolt szerepek

Modernizáció és önfelizámolás
0 A 'kormány Tudománypolitikai Kollégiuma különböző tudós 'bizottságoktól öt témakörben kért elemzéseket, javaslatokat. Az egyik team —
amelyet Ágh Attila, politológus vezetett — egy igen izgalmas, s komplex
kérdéskötegben gyű jtötte össze az elemzéseket, javaslatokat: melyek a
társadalmi-gazdasági rendszerváltás f őbb értelmiségpolitikai kérdései,
stratégiai feladatai. Vagyis ez a 'bizottság nem kisebb teendőre vállalkozott, mint az „értelmiség reformjának" elősegítésére.
Az értelmiség mai állapotát látva — amely állapotot a kontraszelekció, a imegbecsüléshiány, a szakmai tudás leértékeltsége, az anyagi háttérbeszorultság stb. jellemez —, egyet kell érteni az előterjesztők véleményével: a túlcentralizált, intervencionalista és ideologizált-politizált
„érte/miségrpolitiJca" idejét múlta, feladata csak az lehet, hogy önmagát
felszámolja. Nem hiszem, hogy sok értelmiségi sajnálkozna ezen „értel'miség.politika" kimúlásán.
Sajátos, s ezért vitára serkentő azonban a bizottság jelentésének egy
másik gondolata, amely szerint „Európa keleti felében megkésett vagy
elmaradt a 'valódi polgárosodás, s így az értelmiség — számos tekintetben — mint helyettesítő jellegű történelmi szubjektum jelenik meg. Ezzel a szereppel még hosszan számolnunk kell, bár az előttünk álló modernizációt úgy kell felfogni, mint a polgárosulás előrehaladásával a sajátos értelmiségi funkció felszámolását is." (Kiemelések az eredetiben.)
Tény, hogy az elmaradt polgárosodás a hiányzó polgári szerepek eljátszására kényszerítette az értelmiséget, s így valóban helyettesítő történelmi szubjektummá rrnetainorfizálódott. Az nemkülönben tény, hogy a
négy évtizedes „szocializmus" a népi-nemzeti gondolat 'kimondását éppúgy az értelmiségre ruházta, mint a modernizáció kikényszerítését, s így
is a polgári ambíciók „helyettesítő je", megtestesít ője lett ez a réteg. Meg
is berhelődött művészete, kreativitása e plusz szerepköri túllépésekkel.
Láthatjuk, hogy a rendszerváltás mentesíti az értelmiséget a ráaggatott, rá nem passzoló szerepektől: a mérnöknek, az írónak, a festőnek
nem muszáj politizálnia, ezt rábízhatja a pártokra, gondolkodhat tervrajzban es novellában, mert eilvárhatja, hogy népben-nemzetben majd az
új parlament, az új kormány fog gondolkodni, cselekedni helyette is. Az
értelmiségi szereptisztulás nemcsak e rétegnek, az egész társadalomnak
kedvez.
Azt javasolnám azonban, hogy az előttünk álló modernizációs folyamatot ne ügy fogjuk fel, mint a nálunk megszokott, sajátos értelmiségi
funkció felszámolását. Hosszabb-rövidebb ideig az értelmiség még játssza
régi szerepét: írók politizálnak, színészek csapnak fel képviselőjelöltnek.
S ez nem is baj, hiszen értelmiség nélkül elképzelhetetlen a rendszerváltás. Ám ezt követően is 'megmaradnak a hagyományos értelmiségi szerepek: mintát kell adni az új, majdan kifejlődő középosztálynak. A modellálásra elsősorban az értelmiség képes. Méghozzá nem másképpen,
mint hogy újra elvállalja a helyettesítő történelmi szubjektum szerepkörét. Teszi ezt mindaddig, amíg a társadalmi űrt ki nem tölti az új polgárság.
Ha a modernizáció céliarszágatt — Nyugat-Eur&pát, Amerikát — nézzük, úgy tűnhet, (hogy a mi viszonyaink között termett értelmiségi funkciónak fel kell számolódnia. Azaz: modernizáció = értelmiségi önfelszámolás. Tényleg, tőlünk nyugatabbra az értelmiség elvesztette messianisztikus„,helyettesítő" szerepkörét, tágabb-szű kebb gondolkodású szakértelmiségivé, technokratává, alkalmazottá, szakszemélyzetté vált, aki allűröktől mentesen látja él a munkamegosztásból rá jutó feladatát. Mintegy
felszámolta sajátosságait, leadta sajátos funkcióját, amit azonban nem
tekinthetünk egyértelmű győzelemnek, sem a társadalom, sem az értelmiség szempontjából.
Semmilyen téren nem vagyok a harmadikutasság — sem szocialista,
sem kapitalista, hanem saját út 'keresése — ellogadója, most mégis azt
proponálom: az értelmiség ugyan adjon le minél több „helyettesítő"
funkciót, de teljességgel ne számolja f ől önmagát, sajátos funkcióit. A
modernizációiban — rugalmasan alkalmazkodva — őrizze meg önmaga
értékeit, hogy ne egy értelmiség nélUciiki társadalom lehessen a (modernizációs) célállomásunk

Fűti Péter

Pártprogramok a tudományról
D A Szószóló elmúlt havi számában az MDF tudománypolitikai
programjáról írtunk. Olvasóink lapunk 3. oldalán Szabó Miklós
(SZDSZ) és Ormos Mária (MSZP) tudománypolitikai eszmefuttatásait olvashatják.

SZÓSZÓLÓ 1 1990. március
Előző számunkban az ismert politológus az intézményes többpártrendszer kialakulásáról, a mai pártpolitikai térképról, a várható választási magatartásokról mondta el
véleményét olvasóinknak. Ezúttal a
majdani parlamentet és közéletünk
politikai eszköztárát vette górcső alá. a kommunista vagy az utódpárttal
szemben alkalmazható, hiszen ők
— ügy gondalja, hogy f ővezérek azok, akik idejuttatták az országot,
és alkirályok döntik majd el a már- miattuk kell az élelmiszerek, a tömegközlekedés stb. árát felemelni.
ciusi választások eredményét?
Ez a patron tulajdonképpen csak az
— Ezt nem mondanám, inkább MSZMP-vel és kisebb mértékben
szimpatikus, az emberekhez szólni az MSZP-vel szemben alkalmazhatudó, jó kiállású és megjelenésű új tó, a pártok egymás között még
arcok. Kb. 100-150 ember lesz, nem tudják alkalmazni. Ezzel a
akikre név szerint is emlékezni módszerrel minden politikai erő él,
fognak. Véleményem szerint a mai de hogy milyen mértékben, az nem
pártok vezetőiből fog állni az új mindegy. Konszolidált időszakban
parlament. Azt is mondhatnám. szociális demagógiával nem nagyon
hogy az ellenzéki kerekasztal tár- lehet élni. Ezzel a módszerrel pélgyalásain részt vevő politikusok fog- dául, emlékezhet, a Thatcher-kornak a parlamenti padsorokból a to- mányt sem lehetett megbuktatni.
vábbiakban politizálni. Nyolc-tíz Magyarország sajnos azonban nem
párt vezetőit semmi nem menti konszolidált, fejlődő vagy felfelé
meg attól — a lajstromos választás ívelő szakaszban van, ezért a szologikája következtében —, hogy par- ciális demagógia eszközét alkalmazlamenti képviselők legyenek.
ni politikai felelőtlenség. Korábban
— Mi a véleménye arról a poli- úgy gondoltam, hogy Magyarorszátikai eszköztárról, amit ma közéle- gon nincs esélye, vagy nagyon kitünkben látunk, különösen ha azt csiny, a politikai válság, a politikai
vesszük figyelembe, milyen súlyos anardhizálódás kialakulásának. Két
gazdasági nehézségekkel küzdünk, tényező megváltoztatta a vélemémindennaposak a drasztikus áreme- nyemet. Egyesek nem tanúsítanak
lések?
kellő politikai felelősséget, s inkább
— Nagy a veszélye annak, hogy saját pártjuk, mint a társadalom
a szociális demagógia kerül előtér- iránt éreznek politikai felelősséget.
be. A szociális demagógia ezen a Ezzel a pártok kölcsönösen olyan
választáson azonban inkább csak helyzetbe hozzák egymást, amibe

Beszélgetés Bihari Mihály politológussal
nem akarták. Ezzel a módszerrel
kummulálódnak az események, az
eszközök. Az ilyen eszközzel élő
párt ellen a másik még hatásosabb
eszközt vet be, egy botránnyal
szemben egy 'másik leleplezéssel,
személyi inszinuációval, a vezető
politikusok lejáratásával próbálnak
meg válaszolni. Ha ez a folyamat
elindul, akkor ez a politika anarchizálásához vezethet. Könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy nem
lesz kormányzóképes koalíció és
nem lesz •konmányképes végrehajtó
hatalom Magyarországon. A másik
jelenség a népi—urbánus ellentét,
ami a magyar szellemi életben 6ajnos évszázadok óta megvolt, s az
elmúlt másfél-két hónapban újra
felerősödött, s mára pártok formájában jelenik meg. Elsősorban az
SZDSZ-re és az MDF-re gondolok.
Lassan odajutunk, hogy minden vitakérdés, minden probléma ennek a
fényében ítéltetik meg. Aki egyetért
az MDF álláspontjával az nacionalista-soviniszta-antiszemita,
alcí
egyetért az SZDSZ álláspontjával,
mindegy, hogy miről van szó, az
filoszemita, az nemzetellenes, az kiárusítja a nemzeti érdekeket, nincs
érzéke a népi, értékek iránt stb.
— Vallaikozna arra, hogy az új

Bianko csekk kiállítva?
'J Jókora petárda robbant január közepén a szakszervezeti vagyon 'közelében. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája a szakszervezeti vagyon
zárolását követelte, míg a SZOT — bocsánat, az Országos Koordinációs Tanács, azaz az OKT — Vagyonkezelő Részvénytársaságot kíván létrehozni.
A robbantáson nem csodálkozom. Vannak politikai
érdekcsoportok, amelyek — előre tekintve — világosan látják: hatalomra kerülésük esetén kényelmetlen
lehet számukra egy 4 millió tagot számláló szakszervezet összefogása. Ddbáljuk hát az apróbb, késő bb
nagyobb robbanószerkezeteket 'közéjük, hadd hulljon
szét darabokra. Hogy erre felhasználható a Liga? Mielőtt megköveznénk őket, lássuk be, az anyagi rendezetlenségért a SZOT (OKT) is felel.
Természetesnek tartom a SZOT (OKT) heves reagálását. Tisztában vannak azzal, mi történik, ha elemeire esik szét a mozgalom, ha nem marad egyetlen
erö sem, amely megálljt tudna parancsolni egy új
hatalom döntéseinek. Az is igaz, hogy mára éppen a
szakszervezet maradt az egyetlen szervezett erő, amelyik a foglalkoztatottak érdekében a hatalom kortrollját jelentheti.
A robbanás akkor igazán hatásos, ha a szerkezetet központi helyen, nyitott részekben helyezik el. A
SZOT (OKT) pedig nyitott rést a vele szembenállók
számára. Ilyen rés a vagyonügy is.
Ma senki előtt nem világos és nem tudható, végül
is milyen vagyonnal rendelkeznek a szakszervezetek.
Mi abból a vagyonból a közös, mi az ágazati — vagy
más — szövetségeké? Mit jegyeztek be annak idején,
melyik épület és telek szerepel ma is az eredeti tulajdonos nevén? Mi az, amit elvesztett annak idején
a szakszervezet, mi az, amit kapott az államtól és
mi az, amit a tagdíjakból 'létrehozott? Egyáltalán
mennyi az, amit felélt a működtetés és az apparátus
és mennyi az elosztható maradék? El tud-e számolni
a SZOT (OKT) a Ligával? Mert ha igaz, hogy a vagyon egy része a tagdíjból származik, akkor az is

igaz, hogy a Ligában tömörült tagság is tagdíjfizető
volt a múlt évtizedekben. Mennyi hát az ő jussa ebből a vagyonból? Lehet-e nélküle ilyen alapvető kérdésekben dönteni?
Valami viszont engem mindennél jobban izgat, s
bevallom, ezért is fogtam tollat: valóban a tagság
döntése volt a részvénytá~ág megalakítása? Mikor
kérdezték meg erről a tagságot? Hogyan dönthetett
a tagság arról, amit nem is ismer?
Igen, igen. Ismét előlépett a négy évtizedes gyakorlat: kitöltetlen csekkeket használ a vezetés a tagságra •hivatkozva. Felhatalmazva érzi magát a régi
beidegződés alapján, hogy az általam választott képviselő által választott képviselő küld döntést hozó tagot a felső képviseletbe, aki alapvető kérdésben dönt
küldői (vagy Választói) tudta nélkül. Ugye világos?
S még utólagos elszámolást sem tart szükségesnek.
Hiszen hány tag tudott volna a vagyonkezelői részvénytársaság megalapításáról, ha a Liga ki nem borítja az „ügyet"?

Valószínű, hogy kb. 70-80 olyan
ember is bekerül a parlamentbe,
akik csöndesen szemlélik, figyelik a
parlamentet, nem találják a helyüket, idő után meg is bánják lépésüket. Könnyen el tudom 'képzelni,
hogy ez a parlament 2 évnél tovább nem fog működni és legalább
60-70-en lemondanak időközben a
parlamenti mandátumról, két okból.
Vagy azért, mert nem képesek
ellátni a fahivatású hépviselőséggel
együtt járó feladatokat, vagy azért,
mert anyagilag kerülnek 'hátrányosabb helyzetbe.
— Arra gondol, hogy egy hivatá-

sos képviselő fizetése esetleg kevesebb lesz, mint az illető korábbi
jövedeltme?
— Egy vállalkozó vagy gazdasági
szakember ma is 60 ezer forintnál
többet tud megkeresni egy hónapban, ami kb. a parlamenti képviselők fizetése lesz. Ilyen értelemben
az átmenetnek egy másik szakasza
fog következni, amelyben a parlament maga is egy átmeneti parlament lesz. De, véleményem szerint
feltehetően a kormány, helyesebben
a kormánykoalíció és az ellenzéki
pártszövetség is átmeneti, tanuló
kormánykoalíció és ellenzéki szövetség lesz a magyar politikai életben.
Simkó János
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TUDOSZ-LELTÁR. Olvasóink kérésére közöljük a TUDOSZ táborához tartozó
alapszervezetek lajstromát: MTA Allem- és Jogtudományi Intézet; MTA Atommagkutató Intézet (Debrecen); MTA Balatoni Limnológiai Kutató Intézet (Tihany);
MTA Csillagászati Kutató Intézet; Eötvös József Tanítóképző Főiskola (Baja);
ELTE Számítóközpont; Fa-, Papír- és Nyomdaipari Min őségellenő rző Intézet;
Epítésgazdasági és Szervezési Kutató Intézet Kutató és Szervező Kft.; MTA
Filozófiai Intézete; MTA Földrajztudományi Kutató Intézet; MTA Geodéziai
és Geofizikai Kutató Intézet (Sopron); Haltenyésztési Kutató Intézet (Szarvas);
Ipargazdasági Intézet; MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Kutatócsoport; MTA
Irodalomtudományi Intézet; MTA Izotópkutató Intézet; MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet; Központi Élelmiszerkutató Intézet; MTA Központi
Fizikai Kutató Intézet; MTA KFKI Atomenergiai Kutató Intézet; MTA KFKI Gazdasági szakigazgatás; MTA KFKI Igazgatási és jogi f őosztály; MTA KFKI Kutatóközponti Szervezeti Egységek; MTA KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutató
Intézet; MTA KFKI Mikroelektronikai Kutató Intézet; MTA KFKI M űszaki szakigazgatás; MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet; MTA KFKI Számítóközpont; MTA KFKI személyzeti és szociális f őosztály: MTA KFKI Szilárdtestfizikai Kutató Intézet; MTA Központi Kémiai Kutató Intézet; MTA Közgazdaságtudományi Kutató Intézet; MTA Kutatási Ellátási Szolgálata; Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet; Magyar Állami Földtani Intézet; Magyar Filmintézet; MTA Matematikai Kutató Intézet; MTA M űszaki Fizikai Kutató Intézet; Magyar Közvéleménykutató Intézet; MTA Mű szerügyi és Méréstechnikai Szolgálata;
MTA M űvészettörténeti Kutatócsoport; MTA Néprajzi Kutatócsoport; MTA Nyelvtudományi Intézet; Oktatáskutató Intézet; Országos Munkavédelmi Tudományos
Kutató Intézet; Párttörténeti Intézet; MTA Pszichológiai Intézet; MTA Regionális
Kutatások Központja (Pécs) ; MTA Régészeti Intézet; Szakszervezetek Gazdaságés Társadalomkutató Intézete; MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató
Intézet; MTA Szegedi Biológiai Központ; MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Kutató Intézete; MTA Szociológiai Kutató Intézet,: Szolgáltatási Kutató Intézet: Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés; Társadalomtudományi Intézet:
MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumok; MTA Történettudományi Intézet: MTA Világgazdasági Kutató Intézet; MTA Zenetudományi Intézet.
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Hogy csak az, arra bizonyíték az a durva „kiosztás",
AZ t7DULOJEGYEK SZETOSZTASAROL, SZAKSZERVEZETUNK tYDULTETÉSI
amit az ügy kapcsán a SZOT (bocsánat, OKT) szóvi- LEHETOSEGEIROL
TÁJÉKOZÓDTUNK A TUDOSZ UDI.ILTETESI ES SZOCIÁLIS
vőjétől kapott több szakszervezet: „... Ez még akkor FELELOSETOL, Szénássy Sándornétól, a Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
munkatársától, a TUDOSZ elnökségének tagjától.
is igy van, ha egyes szakszervezetek, amelyek részt
— Kik és hányan kaptak beutalót az elsó negyedévben?
Tanács
munkájá— Minden intézet értesítést kapott még december elején, hogy közölje igényeit.
vesznek az Országos Koordinációs
Húsz intézetünk kért beutalókat, amit idő ben meg is kaptak. Végül azonban
ban, mélységesen elítélhető módon ()kiemelés tőlem, harminchét beutalót osztottunk szét tizenöt intézetünknek. Sajnos, az utolsó perB. B.) politikai megfontolásból csatlakoznak a meg- cekben öt alapszervezet visszavonta igényét, s ezzel nagy gondot okoztak, hiszen igen nehéz — két-három nap alatt — a visszamondott beutalókat elhelyezalapozatlan vádakat .terjesztőkhöz." (Népszava, 1990. ni. Ha egyáltalán nem sikerül, ez komoly anyagi veszteséget jelent a TUDOSZnak. Ugyanakkor gyakran kapunk olyan szemrehányást az alapszervezetektől,
január 18. Támad a Liga, cáfol a SZOT.)
hogy nem kapnak elég beutalót...
— Milyen beutalókat osztottak szét?
Remegj hát szakszervezet, ha nem értesz egyet „fö— Elsó osztályú házaspáriból huszonegy darabot, másodosztályú házaspáriból
lötteseid" döntésével! Hogy te tartod el őket? ,Na és? hatot, a többi „szóló". Külföldi beutalót nyolcat kaptunk, Tátra-Lomnicra, Prágába és Ausztriába.
Hogy ez demagógia? Persze! Nem nagyobb annál,
— Mennyibe kerül az üdülő jegv?
— A beutalók áremelkedése harmincszázalékos. Legnagyobb mértékben az elsó
minthogy változatlanul rám, a „lent" levő tagra hiosztályú gyógybeutalók térítési díjai emelkedtek. Ezzel együtt olcsónak mondható
vatkozva döntenek „fent". Ügy gondolják: a kitöltet- az üdültetés: egy kéthetes, már felemelt árú első - osztályú házaspár! gyógyüdültetés
4760 forintba kerül, a másodosztályú 3360 forintba. Egy privát üdülés ennek soklen csekket aláírtam, azzal már nem kell elszámolni. szorosa,
mégis sokan drágálják a beutalók árát. Az előszezont ugyanis fő képp nyugAláírásomat ezennel visszavonom! Bár tudom, ezzel díjasok veszik igénybe — számukra ez a téritési díj már-már alig elérhető.
— Milyen elvek szerint osztják szét az idén a l'bi beutalót?
‚mélységesen elítélhető módon" viselkedem.
— A soron következő üdülési értekezletünkön tájékoztatjuk az üdülési feBán Béla lelősöket a TUDOSZ új üdültetési irányelveiről, amelyeken közkívánatra még vál-

Bemutatjuk
új alapszervezeteinket

Macskássy Izolda: Temesvár II.

parlament várható szociológiai karakterét felvázolja?
— Véleményem szerint markánsan el fog különülni a parlamenten belül egy kb. 1,3-nyi réteg, 90100 ember, akik mint már említettem, a mai nyolc-tíz párt vezetőiből állnak majd. Többségük élesen
vitázó, karakteres ember, határozott
elkötelezettségű, jó közéleti politikus, de hozzá kell tennem: sok esetben nem professzionális politikus.
Ezen azt értem, hogy sokukból
hiányzik a kellő politikai felkészültség, a higgadtság, a történelmi-társadalmi felelősségtudat. Másik rétege a parlamentnek egy olyan középréteg középső része, amelyik „tanuló idejét" tölti, először kerül komolyabb közéleti politikai pozícióba, azt megelőzően sem a munkahelyén, sem lakóterületén semmilyen komolyabb pozíciót nem töltött
be, de a pártok listáján bekerült a
parlamentbe. Ez a legveszélyesebb
réteg, mert mindenáron bizonyítani
akar, minden törvényjavaslathoz,
annak minden paragrafusához hozzá fog szólni, mindennel valamilyen
gondja-baja lesz. Szándékuk ellenére olyan mértékben obstruálhatják
a parlament működését, hogy mű ködőképtelenné válik abban az érte-•

lemben, 'hogy vitatkozó és zajos
lesz ugyan a parlament, csak éppen eredménye nem lesz a tevékenységnek.

toztathatunk. Tagságunk mindenesetre nagy örömmel fogadta az érdemrendekkel
kapcsolatos üdültetési kiváltságok eltörlését, így végre hozzájuthat olyan beutalókhoz is, amelyekből évtizedekig csak privilegizáltak részesülhettek. Főszezonban
első , A-osztályú beutalót például tíz évig egyáltalán nem kaptak az intézetek. Köztudott, hogy a közalkalmazottak körében különösen magas volt az ilyen kiváltságosok aránya, ezért juthattak oly ritkán a többgyermekesek fő szezonban beutalóhoz. Tagságunk körében ismeretlen volt a hévízi Louis Saillant, a hajdúszoboszlói Béke vagy a „szocházasok" által különösen kedvelt gyulai üdül ő.

— Ezen kívül kínál-e a TUDOSZ tagjainak egyéb üdülési lehető ségeket IS?

— Hogyne. Tagságunk folyamatosan igénybe veheti a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének szorospataki és gyulai üdül őit az év bármely szakában, még
egyhetes turnusokra is. A térítési díjak: Szorospatakon száznyolcvan, Gyulán száznegyven forint személyenként, naponta, teljes ellátással, s kétéves kortól gyermek
is vihető. Az érdeklődő knek Sarbó Katalinnál lehet jelentkezni a 138-4286-os telefonszámon.
gy. 1. gy.

El Baján, az Eötvös József Ta- TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILAG
nítóképző Főiskolán új TUÚJ PARTOK, A SZAKMAI ES ERDEKVEDELMI SZERVEZETEK, VALAMINT
DOSZ-alapszervezet alakult. Az AAZ
TUDOMANYPOLITIKAI TITKÁRSÁG kezdeményezésére Németh Miklós miniszterelnök megbízta a tudományos kutatást, valamint a m űszaki fejlesztést felügyelő
ideiglenes vezetőség tagjai: dr. fő hatóságok vezető it, hogy tudománypolitikai konzultációkat folytassanak az új .
politikai szervezetek képviselőivel. Az erős túlzással „Tudománypolitikai Nemzeti
Bőhm Edit docens, dr. Bakó Kerekasztalnak"
nevezhető eseménysorozat újabb állomása 1990. február 7-én az
Országos M űszaki Fejlesztési Bizottságban került megrendezésre, témája a technoGyörgyi docens és dr. Zuru An- lógiapolitika
volt. (A konzultációra való felkészülést hasznosan segítette az az információs csomag, amely tanulmányokat, nemzetközi összehasonlító elemzéseket
tal docens.
tartalmazott, s amit a vendéglátók előzetesen megküldtek a résztvevő szervezetek
címére.)
A Fa-, Papír- és Nyomdaipari A rendezvényen megjelent az OMFB teljes vezérkara, valamint a TudományTitkárság több vezető munkatársa is. Az asztal másik oldalán számos új
Minőségellenőrző Intézet dolgo- politikai
párt képvisel ő je, az érdekelt hagyományos és új szakszervezetek (köztük a TUDOSZ) küldöttei, valamint az egyetemek, kamarák és szakmai szervezetek delegázói úgy határoztak, hogy a TU- ciói foglaltak helyet. Sajnálatos, hogy a témakörökben markáns koncepciót asztevő SZDSZ és TDDSZ képviselői távol- vagy csak csendben maradtak.
DOSZ-hoz csatlakoznak. Az talra
A konzultáció f ő referátumát Geleji Frigyes, az OMFB megbízott vezető je tartotta. Előadásában egyfelől a magyar műszaki fejlesztéspolitika történelmi trendalapszervezet elnöke: Pomaházi jének alakulásáról, a prioritások id őszaki változásairól adott számot, majd az új
az adekvát szervezeti modellről, valamint a tervezett innovációs törJános műszaki főelőadó, fa- és stratégiáról,
vény fontosabb elveiről nyilatkozott.
E beszámoló szerző je érdeklődéssel figyelte az új politikai pártok szakértőinek
bútoripari minőségellenőr; tit- kifejtett
nézeteit, ám a kétórás vita után azzal a benyomással távozott, hogy az
új politikai pártok — kevés kivétellel — még nem dolgozták ki a m űszaki fejkára: dr. Szabó Miklós okleve- lesztésre,
illetve a technológiapolitikára vonatkozó részletes elképzeléseiket. A
kivételek: az MSZDP képviselő je, Benyó Pál, illetve az MDF képviseletében Feles faipari mérnök, osztályveze- rencz
Csaba. Különösen az utóbbi szakember bizonyult vitaképesnek a jelenlevő
„profikkal" szemben, illetve több kérdésben velük egyetértésben.
tő.
A konzultáció annyiban hasznos volt, hogy a felek megismerhették egymás álláspontját, néhányan fogalmat nyerhettek e bonyolult, ám a rendszerváltás során
Mindkét alapszervezetnek si- stratégiai fontosságú területrő l. Geleji Frigyes ígérete szerint a konzultációk folytatódnak...
(Egyed Albert)
keres munkát kívánunk!
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a költségvetési támogatás? a udorrányról
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Magyarországon él és mű ködik a tu0 Hosszú harc eredményeképpen az akadémiai kutatóintézetek dolgozói H
domanyo,k elszant m űvelöinek csapata.
bekerültek azon „szerencsések" közé — például az egészségügy, az ok- A hatvanas évek dereka óta e kis csapat ismét tudatatian van annak, hogy a
tatás, az igazságszolgáltatás munkatársai —, akiknek a költségvetés 16 tuaomanyt
kizárólag vilagszinvonstion
százalékos béremelési fedezetet biztosít, hiszen — mint az állami költ- lehet muvelni. Sikerult e tudat birtokáségvetésről szóló törvény megfogalmazza — „az intézményi hálózatban ban be- vagy inkább visszajutnia a nemmezonybe.
és a gazdállkodó szervezetekben dolgozók közötti bérálló az elmúlt id ő- zetközi
A szükséges anyagi feltételek híján, a
szakban jelentősen szétnyúlt. Ennek ellensúlyozására 16 százalékos bér- kiválasztódás politikai-ideológiai befo-

növekedéssel számolunk ...".

Szögezzük le határozottan, hogy a 16 százalékos béremelés semmiképpen sem alkalmas az elóbb endített bérolló összébb zárására, rejtélyes,

lyásoltsága,

valamint amiatt, hogy a
kontraszelekció szereti onmagat megörökíteni, a nemzetkozi tudományos mezőnybe visszakerült műhelyek és személyek száma azonban kicsiny. Feltételrendszerük hiányosságai e személyeket, mű helyeket, iskolákat ma is kemény marokkal akadályozzák abban,
hogy a nemzetközi mezőny élvonalába
is betörjenek.
Márpedig a tudományos teljesítmény-

hogyan számolták ki. Egyrészt azért, mert a bérolló ennél már sokkal
jobban kinyílt, másrészt várható, hogy a gazdálkodó szervezetek zöménél az idén ennél jóval nagyobb arányú béremelés lesz, ahogyan ez tavaly is történt. A 16 százalékos bérfejlesztés azt jelenti tehát, hogy a
költségvetési törvényiben felsorolt kiemelt területek bérezése ez évben
nek nincs nemzeti mércéje. A tudomány
még inkább elmarad a gazdálkodási szférától.
elismert eredményeit tekintve nemzetközi. Nincs sajátos, a kisállamokra, „KeMit jelent reálbérben, reáljövedelemben a 16 százalékos bérfejlesztés? letre",
az elmaradottsággal küzdőkre
Rendkívül könnyű kiszámolni, hogy az átlagos 30 százalékos személyi jö- szabott követelményrendszere. Feladatát,
vedelemadó sávban ez 11 százaléknyi nettó jövedelememelkedést ered- a nemzet javának szolgálatát csak akkor
töltheti be, a nemzet önbecsülését és
ményez (a progresszív személyi jövedelemadóból következően a maga- identitástudatát
csak akkor erősítheti,
sabb jövedelműeknél néhány tized százalékkal többet). Ha csak 30 szá- ha a nemzetközi mértékrendszerben mazalékos inflációval zárjuk ezt az évet (amire rendkívül kicsi az esély), gasra küzdi magát.
Ebben az országban szinte minden időakkor sem lesz könnyű megmagyarázni e területek dolgozóinak, hogy szakban
jelentő s szellemi potenciál volt
reáljövedelanük a tervezett 1-2 százalékos csökkenés helyett ismét 1-gyel jelen, ám e sereget időről idő re rendlekaszabolták. Hogy csak saját
növekedett. Természetesen ugyanez nem igaz a múlt évre sem, mégis szeresen
századunkról emlékezzünk meg: beintöbbször elmagyarázták, szemrebbenés nélkül.
dult a kasza az 19.18-1919-es forradalmak
után, hogy rendet vágjon a kor szelleAz alapvető kérdés azonban az, hogy az akadémiai kutatóintézetek — méhez képest túlságosan progresszív,
értelmiség körében. 1938-tól kezdtovábbá az iskolák, egyetemek, kórházak — kifizethetik-e nyugodt lelki- magas
ve újra m ű ködésbe lépett és -el űzte azoismerettel, ki tudják-e fizetni ezt a meglehetősen nyomorúságos, az inf- kat a tudósokat, akiknek a vallását és
őseit a nürnbergi, valamint az azt alaplációtól messze elmaradó bérfejlesztést?!
jában elismerő hazai törvényhozás kifogásolta;
után pedig ez a bizonyos
A költségvetésről szóló törvény indoklása következő módon fogalmaz: kasza oly 1945
sokféle és oly különböző cítarautcanatizmushoz
támogatás
csak
a
kiemelt
körben
„... a 'bérkövető
meken m ű ködött, hogy meg sem kísérfelsorolni ő ket.
tozik, dologi automatizmus pedig lényegét tekintve nincs...". Mit jelent lem
A magyar tudományos élet akkor térinknek
a
mai
törvényáradátban
bizonyosan
ez a félmondat, ami képviselő
het igazán magához, akkor teljesedhet
ki, ha e kasza működése teljesen megfel sem tűnt (ahogy sok minden más sem)? A költségvetési intézmények áll.
Szabadság és függetlenség nélkül a
az utóbbi években meglehetősen szabadon gazdálkodnak pénzeszközeik- tudomány csak tengődik. A kutatás -szabadságának
a. megismerésében és a közkel. Pozitív az a szerény reform, amely lehetővé tette, hogy a költség- lésben egyetlen
korlátja az emberi jovetési intézmények dologi megtakarításaiból akár személyi »védelemre gok és az emberi élet sérthetetlensége
A tudományos eredményként megis lehetséges forrásokat álicsoportosítani. A mostani inflációban azonban lehet.
jelen ő érték meghatározódása a nyilvákönnyen elő fordulhat az ellenkező irányú átcsoportosítás szükségessége! nosság és a dernakratizmus útján mehet
végbe, amiben részt vesz a nemzeti és
A dologi kiadások ugyanis a végtelenségig nem csökkenthető k, hiszen a nemzetközi tudományos közvélemény.
az intézmények működőképességét fenn kell tartani. Különösebb tarta- A kutatás szabadsága viszont úgy valékok nincsenek, amit el lehetne spórolni, azt már évek óta személyi
jövedelemre fordítják. Ebben az évben a dologi kiadások dönt ő többsége — például az energiaköltségek, a posta-, a könyv- és folyóiratelőfizetési költségek, az irodai és takarítószer-kiadások, a dolgozók utazási költségtérítése, a kiküldetési költségek és sok más — átlagosan legalább 40 százalékkal emelkedik.
Intézetünkben (SZTAKI) a személyi jövedelmek és a dologi költségek
aránya 50% körül van, egyes területeken — például kórházakban — ennél valószínűleg sokkal több, máshol talán valamivel kevesebb. Fogadjuk
el példaképpen azt, hogy a dollogi kiadás a bérköltség 50 százaléka és
ez az idén 40 százalékkal emelkedik.
Nem kell nagyon bonyolult számításokat (végeznünk. Az intézmény 100 D A tudomány — mint annyi más fontos része az életnek — a letű n ő rendforint bérköltség után 16 forint bérfejlesztést és 6,90 forint társadalom- szerben
a hírhedt maradékelv szerint rébiztosítási járulékot kapott, össz~n 22,90-et. De 100 forint bérköltség- szesült a diktatórikus
állam kezében
összpontosult
redisztribuciós elosztási
hez 50 forint dologi költség tartozik és ennek 40 százalékos emelkedése rendszer juttatásából.
Ebben az elosz20 forint. Ehhez semmi támogatást nem kaptak, viszont ki kellene fi- tási rendszerben a prioritást a rendszer
politikai újratermelése élvezte, annak
zetni ,valarnibő l. Ezután — mint az a viccekben és gyermekmesékben intézményei:
hatalmi apparátusok, azogyakori — van három lehetőségünk:
kon belül is kiemelt helyzetben az erőszakszervezetek. Ezután következett
sem emeli a béreket, mivel a rangban, mint elosztásra igényt tartó
1. A józan igazgató egyetlen
a nagyvállalatokban intézméfenti egyszerű számítás elvégzése után tisztában van azzal, hogy ellen- tényező
nyesült gazdaság. Ami ezek kielégítése
kező esetben kutatóintézete (iskolája, kórháza) az év vége felé fizetés- után még volt, az volt ama bizonyos
A tudomány, a kutatás ide
képtelenné válik. Kérdés, melyik igazgató meri és akarja ezt tenni, mit „maradék".
tartozott és még itt sem különösen előszól a béremelés elmaradásához a dolgozói kollektíva és a szakszerve- kelő rangban.
A maradékelvnek általában és minden
zet?!
tekintetben meg kell szeumie, de ezután
még
inkább kérdésként merül fel, hogy
2. Az átlagos magyar igazgató mindig a legkisebb ellenállás irányába a tudomány
milyen helyet foglal el a
halad és kerüli az előbbi bonyolult számításokat, így január 1-jétől ki- majdani költségvetési politikában, állami
elosztási
stratégiában.
Tőlünk, a tudoő,
osztja a többletbéreket. Valamivel bonyolultabb számítással kideríthet
mányos kutatásban felnőtt emberektől
hogy november vége felé fogy el az éves költségvetési támogatása, de- természetesen azt várhatja mindenki,
hogy érveket sorakoztassunk fel amelcember 2-án — hitelből — kis szerencsével még tud bért fizetni. A lett,
hogy a tudomány a modern élet
legfontosabb területe, rajta múlik a
mostani 'körülmények között valószínűleg neki van igaza.

lósulhat meg, ha a m űhelyek — kutatóintézeti, egyetemi és f őiskolai tudományos központok — szabad mozgásteret
élveznek és hozzájutnak a tudományos
kutatáshoz szükséges eszközökhöz. Nem
hiszem, hogy bármely létező és jól mű ködő kutatóhelyhez hozzá kellene vagy
szabadna nyúlni a felszámolás szándékával. ügy gondolom azonban, hogy a

tudományos irányítás, menedzselés és
finanszírozás módja megváltoztatando.
A centralizált szellemi irányítást a kutatóhelyek autonómiájának kellene felváltania, míg a szétszórt és többnyire
felelős ellenő rzési lehetőségek nélkül

felhasznált pénzügyi erőket helyes lenne
összegezni és megteremteni a tudománymenedzselés egységes országos központját. Igy a rendszer vélhető en áttekinthe-

tőbbé, ellenő rizhetőbbé válna és talán
kevesebb porlana szét a rendelkezésre
álló, jelenleg szerfelett kicsiny pénzügyi
keretből.
Nyilvánvaló egyébként, hogy a hazai
tudományos élet felvirágzására az említett keret tetemes megnövelése nélkül
nem lehet számítani. Több oldalról
ajánlgatják azt a megoldást, hogy a kutatóhelyek, a tudományos m ű helyek keressék meg saját maguk azokat az öszszegeket, amelyek fejlesztésükhöz szükségesek. Az önfinanszírozás szempontjából azonban a kutatóhelyek nagyjából
kért típusra oszlanak.
A
nyelvészeti, társadalomtudományi,
politikai stb. tudományok nem vagy alig
tudnak olyasmit kínálni, amit a gazdálkodó szféra közvetlenül felhasználhatna
és kifizetne, össztársadalmi, nemzeti (és
végső soron gazdasági) jelentőségük
azonban nem tagadható.

A természettudományok, a műszaki

tudományok stb. többsége ezzel szemben
valóban képes közvetlenül felhasználható eredmények produkálására is, és az
is lehetséges, hogy az ezúton szerzett
összegeket alapkutatásokba fektesse be.
Ezzel azonban nem szabad visszaélni, és
úgy t ű nik, hogy nem egy eredményes kutatóintézmény esetében máris visszaéltek
vele. A kutatóhely egész szellemi kapacitása elhasználódhat a pénzkeresés folyamatában, és miközben netán virágozni fog anyagilag, nem marad ereje
és energiája arra, hogy igazi feladatát
betöltse. A tudományos Intézmények
önálló pénzkeresetének egyes esetekben
átléphetetlen korlátai, más esetekben
ésszerű határai vannak.
Egy másik, eléggé népszerű javaslat
értelmében a kutatóhelyeknek kizárólag

az alapítványokba terelt összegek megpályázásával kellene boldogulniuk. A
pályázati rendszer lényegét tekintve
minden hibája, fogyatékossága ellenére
már eddig is bevált, mert növelte az
ambíciókat. a versenyszellemet és —
legalábbis remélem — ezen át emelte a
hatékonyságot is. Azt hiszem azonban,
hogy e rendszert nem lehet totálissá tenni. A mai Magyarországon az alapítványi
rendszernek van néhány elég vaskos
akadálya. Az első, hogy szerfelett kicsi
és kispénzű az alapítványtevő közönség.
A második, hogy nem látni azt a menedzser csoportot, amely az alapítványi
pénzekkel való gazdálkodás útján azokat meg tudná menteni és így kamataikról tartósan tudna gondoskodni. Nem
beszélve a harmadik akadályról, ami
nem egyéb, mint a ma már meglehet ősen gyorslábú infláció.
Emellett, még egy. s ez már nem a
pillanatnyi helyzettel, hanem a nagyvilágban uralkodó normákkal összefüggő megfontolás: soha, sehol nem műkö-

dött, olyan önfinanszírozó, sem olyan
pályázati megoldás, amely biztosítaná az
intézmények alapvető működési költségeinek és valamennyi beruházásának fedezetét. A tudományos intézmények saját keresményüket többnyire vagy nagyobb részben nem kénytelenek önmaguk
fenntartására fordítani, hanem további
tudományos feladatok végrehajtására
vehetik igénybe. Az alapítványok még
kevésbé szokták ilyesmire kiszórni a
pénzüket, inkább tudományos tervek
megvalósítását támogatják, ((esetleg a
projektumot kiszolgáló, meghatározott
beruházást is lehetővé téve).
A tudományos világot ki szabad és ki
kell tenni a versenynek és a piaci hatásoknak, ám a tudomány pusztán a versenyből és a piacból nem tud megélni.
Még kevésbé felvirágozni. Ezért számí-

tania kell a nemzeti jövedelemnek a
költségvetés bevételi oldalán megjelenő
tételeire. MI több, ráadásul a tegnapihoz
és a maihoz képest jelentősen megnövelt
tételeire. A kutatóhelvek ugyanis nagy
százalékukban leronevolódtak. Eszközállományuk elavult, infrastruktúráiuk szomorúan szegényes. Ha nem biztosítink
számukra az elrugaszkodás feltételeit,
minden erőfeszftésünk kárba vész.
Ahhoz, hogy a magyar tudományos világ bekerülhessen a nemzetközi élvonalba és így betölthesse feladatát a
nemzettel szemben, szabad mozgástérre,

versenyre és hathatós költségvetési támogatásra van szüksége.

Szabó Miklós gondolatai
a Szabad Demokraták Szövetségének
tudománypolitikai elképzeléseir ől
nal sztikségeseob azonban a kutatas on- ba, mint ahogy a valahai nyugdíjalapok
eivasege.nea niztosuasa es autonomiaja. bérhazakat vasároltak. Tehát a gazdasá"z ideologia partok ugye, ameaynek
gi-vallalkozasi tevékenység nem a tutevekenyseget mereven el kell domanyos jelleghez kapcsolódik, attól
valasztani a tudományos kutatastoi. Ennek a teruletnek a fejlesztese ugyanazon okait bol indokolt, mint a terme-

szettudomanyos aiapkutatase. Ugyanúgy kuitoldi rangot ad es belső kulturac fejleszt. Ezen tol pedig fejleszteset
indokolja egy sajátos „uzleti" meglontolas. csak ez a tudomanyterulet az,
ahol a magyar tudomány az orszag mai
kellő ratorditás mellett
allapota ben,

független pénzszerzési lehetőség, amelylyel az alap növeli azt a gazdasági for-

rást, ami a kutatásra fordítódik. Ezzel
egyben az allami-költségvetési pénz működtetésének piaci alapra helyezéséhez
is hozzájárul az új finanszírozási rendszer.

Külön felsőoktatási és külön kutatási
alapban gondolkodom, nem olyan egy-

séges tudomanyos alapban, amely a két
területet egybefogja. Ez felveti a kuta(Természettudományos alapkutatas ese- tás és oktatás viszonyának régi probteben teljes ertékü helyzetről nem lehet lémáját, azt a kérdést, hogy jogosult-e
szó, csak viszonylagos szinten maradás- az önálló tudományos kutatóintézetek
ről).
hálózatának fenntartása, olyan intézeMa politikai tekintetben a legkénye- teké, amelyeknek kutatói nem folytatsebb problémát az a gyakorlati beállí- nak oktatási tevékenységet. Az akadéalkalmazott kutatás jelenti, miai intézetek rendszereként felépült öntottságú
amelynek célja közvetlenül exportképes álló kutatóintézeti hálózattal szemben
gyártmányok kifejlesztése. A maradék- mindig mutatkozott ellenszenv. Napjaelvi és Cikonomista szemlélet valójában inkban ez az ellenszenv politikai-ideolócsupán ezt a területet akarja fejleszteni giai igazolásként hivatkozik arra, hogy
a tudományos területek közül. Ennek a az oktatástól elkülönült kutatóintézet
gyártmányfejlesztést szolgáló kutatásnak szovjet intézmény, a nyugati világban
a feladata, hogy megszabadítsa az ország általában nincsen megfelelője. Ott a kugazdaságát
a fejlett gazdaságoknak való tatás mühelyei az egyetemek. Az önálló
modernizáció, a fejlett világhoz való
ezért a kialakuló új rend- kiszolgáltatottságtól, „kiváltsa" a dollár- kutatóintézet iránti ellenérzéseknek csak
3. Az az igazgató, aki nem ragaszkodik ahhoz, hogy használható mun- felzárkózás,
szerben az elosztási prioritást a tudo- faló licencvásárlást. Reménytelen pró- kisebb mértékben alapja az az aggodakatársai elhagyják vagy éhen haljanak, pénzt fog szerezni. Ha kell, az mánynak kell élveznie. Vele szemben bálkozás. Magyarország ilyen szintű fej- lom,
hogy a legjobb színvonalú kutatóállhat
az „ökonomista" felfogás, amely lesztőkutatást kiépíteni nem tud. Ez ma állomány elvonása az oktatástól az okalaptevékenység sérelme árán ás. Amennyiben lehet, vállalkozással vagy azt vallja,
hogy minden annyit ér, már jóval fejlettebb országok gazdasági tatás színvonalának veszedelmes mértéaz általa kezelt vagyon értékesítésével. Igyekszik figyelmen kívül hagy- amennyi megfogható, azaz belátható lehetőségeit is meghaladja (persze azok- k ű eséséhez vezet. Nagyobb mértékben
nak a legmodernebb licencek megvásár- az a megfontolás motiválja, hogy a kurealizálódó hasznot hoz.
ná, hogy a számolásról elfeledkezett, s felettesei majdan őt fogják hi- időben
Azt hiszem egyik véglet sem elfogad- lására van pénzük). Éppen ezt a terü- tatás teljesítményét egyedül az oktatásbáztatni azért: kiárusította a magyar tudományt (a magyar közektatást, ható. A kutatásnak valamely állandó, letet kell a központi állami tudomány- ban
való realizáláson lehet mérni, az
hosszú távra érvényesíthető helyét kell politika területén radikálisan leépíteni ettől a tevékenységtől emancipált kutaa magyar egészségügyet)!
megtalálnunk az elosztási prioritások és eddigi ráfordításait a másik két terü- tó „azt csinál, amit akar", teljesítményét
— lemondva a prioritás követe- letre átcsoportosítani. A közvetlenül a hasonló helyzetű kollégák ítélik meg,
Tudomásul kell venni végre, hogy amennyiben szükség van magyar között
lésének végletéről —, hogy erre a kuta- gyakorlati fejlesztést szolgáló kutatás ke- intern szempontok alapján. Az önálló
át azoknak a vállalkozásoknak a kutatóintézet eme előítélet szemében az
tudományra (közoktatásra, egészségügyre, igazságszolgáltatásra, közigaz- tás tartós stratégiai tervezését fel lehes- rüljön
sen építeni. Adám György, a kiváló '56- szférájába, amelyek hasznot remélnek
naplopást jelenti. Hozgatásra), akkor a müköd őképességéhez a dologi kiadásokat szinten kell os múltú közgazdász, aki ezzel a kér- tőle. Ezek tartsák fenn: ha indokolt, intézményesített
zájárul az a romantikus szemlélet Is,
déssel behatóan foglalkozott, a kutatást gazdasági szubvencióból.
amelynek fóbiája van a specializálódás
tartani!
Az állam által fenntartott 'kutatás szer- ellen és igyekszik területeket összevonni,
nevezte. Úgy vélem,
ogy ezt a gondolatot alappul vehetjük, a vezetének megváltoztatásáról a Szabad különböző feladatokat egyesíteni a
A Pénzügyminisztériusrmak — az inflációgerjesztő intézkedések meg- hhogy
kutatásra annyit kell fordítani, amennyi Demokraták Szövetsége azt gondolja, „komplexség" eszményének érdekében,
hozatalakor — a jövőben nem csak azt kell kiszámolnia, milyen szépen egy feltételezett gazdasági kulcságazat hogy a kutatás is azoknak a területek- a specializálódás oldása végett. Magam
szubvenciója. Modernizációs „húzó té- nek a körébe tartozik, amelyek kiválnak úgy gondolom, hogy az önálló kutatóenyészik e] az államadósság, a lakossági megtakarítás, a nyugdíjak ösz- nyező"
volta nehezen vonható kétségbe. a miniszteriális irányítás hatásköréből és intézet valóban, idézőjel nélkül, a megs
terhet
ró
a
költségvetésre.
szege, hanem azt is, hogy az infláció jelentő
ezért tartósan és állandóan betervezhe- önigazgató alapokká válnak, oly módon, szűnőben levő rendszer megőrzendő vívtően
igényt
a kutatás egy aktuá- hogy a terület intézményei vagyonalapot mányai közé tartozik. Kétségkívül a szovLegalábbis abban az esetben, ha az országot működőképes állapotban lis gazdaságitarthat
húzó ágazat szubvenciójá- képeznek, amely továbbiakban tulajdon- jet rendszer hozta létre abban a helyszerűen birtokukban van és ehhez meg- zetben, hogy a forradalmi változás köakarjuk megtartani.
nak megfelelő költségvetési juttatásra.
kapják a mindenkori évi költségvetési
Inzelt Péter
A tudomány és állam viszonyát tekint- részesedést, amellyel az alap szabad tu- vetkeztében tabula rasa helyzetben inve az elsó követelmény — mint más te- lajdonként gazdálkodik. Ezek az alapok dult.
Ha tudománypolitikánk alapelveit
rületek esetében is — a tudományos ku- vagyonukat és jövedelmeiket olyan móösszefoglalni akarom, a
tatás depolitizáiása. Ma már elsősorban don fektetik gazdálkodási vállalkozások- frázisszerűen
frázis: több pénz, több Önállóság!
ez nem azt jelenti, hogy a kutatás eredményeinek nem szabad a hivatalos politikai ideológia szolgálatában állni, hanem elsősorban azt, hogy a jövő ben
sem csempésződhessen vissza a maradékelv, kormányok ne rendelhessék alá
rövid távú pénzügyi helyzetüknek, költségvetési elképzeléseiknek a tudomány
finanszírozását. Mindamellett az egyes
A KOZPONTI FIZIKAI KTJTATO INTÉZET TUDOSZ-TITKAROK TANACSA tudományterületeknek a politikához va()VASI' EMELT AZ ELLEN, HOGY A SZAKSZERVEZETI TAGSÁG VAGYONÁNAK ló viszonya ezután is kérdés lesz.

nemzetközileg teljes értéket alkothat.

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS

KEZELESERE A SZOT VAGYONKEZELŐI KONZORCIUM LÉTREHOZÁSÁN DOLGOZIK. A nyilvánosságra hozott tiltakozó állásfoglalásukban elítélték, hogy a szakszervezeti tagság tudta nélkül, a tényleges és tisztességes vagyoni elszámolás előtt a
vagyonnal való kétes tranzakciók lebonyolításán dolgoznak. Pontos vagyonelszámolást és a legitim szakszervezetekkel (a Független Szakszervezetek Demokratikus
Ligájával is) a vagyonmegosztás elvégzését követelték.

A természettudományos alapkutatás

nyilvánvalóan mindig független volt a
politikától. Közvetlenül soha nem tudta azt szolgálni: Kérdés: mennyit fordíthat egy szegény ország olyan kutatásra, aminek eredményeit praktikus
használatra nem itthon fogják „lefordítani". Úgy gondolom ragaszkodnunk
kell ahhoz, hogy ez a terület elsőbbséget élvezzen a kutatás fejlesztésén belül,
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TUDOSZ-TAGSÁGA 1990. FEBRUAR mivel színvonala dönt ő presztízsmegha-

5-én 3 tagú új vezetőséget választott: G. Márkus György elnök, Johancsik János titkár és Kertész Lajosné gazdasági-üdülési felelős személyében. AZ MTA
NYELVTUDOMÁNY' INTÉZET új titkára: P. E6ry Vilma. A szakszervezeti bizottság
tagjai: Gerstner Károly, Horváth László, Jancsó Katalin, Szűts László és Tüske
Margit. A választás 1990. február 20-án délután volt. A leköszönő titkárt, Takács
Lászlónét 1990. február 26-án a titkárok tanácsa ülésén búcsúztatták.

tározó az ország külpolitikai helyét tekintve is, és döntő mértékben határozza

meg az ország egész kulturális arculatát.
Politikailag természetesen leginkább
„I nst rumentalizálható" a társadalomtudomány. Az, hogy eredményei politikai
ideológiák részévé válnak nem küszöbölhető ki és ez nem is szükséges. An-

Káldi Judit: Mediterrán tájon
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Szocpol

A szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelméről
A szakszervezetet gyakran — nem
alaptalanul — vádolják azzal, hogy
az elmúlt évtizedekben az állami és
pártvezetéssel egybefonódva beépült a hatalmi struktúrába. Munkahelyi szinten ez a gyakorlatban —
a tisztségviselő személyétől függően
— különbözőképpen jelentkezett.
Voltak szakszervezeti tisztségviselők,
akik a maguk számára tőkét kovácsoltak funkciójukból, s a vezetőknek csak ritkán mondtak ellent. A
vezető k viszont bér- és jutalmazási
kérdéseknél, szervezeti döntéseknél
bizonyos előnyöket nyújtottak a
szakszervezeti tisztségviselőknek, ezzel vásárolva meg egyetértésüket.
Már akiét lehetett, mert ez azért
nem volt általános. Korábban is voltak a munkavállalók, a szakszervezeti tagok érdekeit következetesen
képviselő, védő, a munkáltatónak
ellentmondó tisztségviselők. Remélhető leg ezután csak ilyenek lesznek.
Azok a vezetők, akik nem a munkahelyi konfliktusok megelőzését,
megoldását elősegítő szociális partnert látnak a szakszervezetben, legszívesebben megszabadulnának az
ilyen típusú tisztségviselőktől. Az
előttünk álló időszak várhatóan
konfliktusokkal terhes lesz. Az elbocsátások, a béregyeztetések és
más szakszervezeti jogok gyakorlása
számos vitaforrás a vezető és a
szakszervezeti tisztségviselő k között,
aki többnyire kiszolgáltatott helyzetben van a partner vezető munkahelyi beosztottjaként.

saiival a tagság demokratikusan kialakított véleményére támaszkodik,
illetve testületi véleményeket képvisel, akkor a tagság jelentheti számára a legnagyobb védelmet, támogatást. Természetesen a munkajog
is megfogalmaz bizonyos garanciákat. Ezen garanciákat az elmúlt
években szűkítették, majd az elmúlt
év végén ismét visszaállították [1421
1989. (XII. 22.) MT. rendelet.]
Milyen körre terjed ki a jogi védelem?
A munkahelyen működő valamennyi választott tisztségviselőre.
Ez év januárjától pedig 'kiterjed a
nem saját munkáltatónál működő
testület választott tisztségviselőire
is (így például a TUDOSZ elnökségi tagjaira). A munkajogi védelem
a szakszervezeti tisztségviselőt megbizásanak idejére, annak megszűnését követően még két évig illeti
meg, kivéve, ha érdemtelenség miatt
tisztségéből visszahívják.
Fel lehet-e mondani a tisztségviselőknek?

megbízásából a szakszervezeti titkárt illeti meg az egyetértési jog.
Szakszervezeti bizottsági tag esetében szintén. Szakszervezeti titkár
felmondásához 'megítélésünk szerint
az új szisztémában az őt választó
taggyűlés egyetértése szükséges, és
nem a TUDOSZ valamely vezető
testületéé. Nem munkahelyen működő választott tisztségviselők védelmét viszont a TUDOSZ titkárok
tanácsa láthatja el.
- Ugyanezen „felsőbb szervnek" az
egyetértése szükséges a szakszervezeti tisztséget betöltő dolgozó más
munkahelyre történő beosztásához,
valamint áthelyezés esetén az új
munkahely elfoglalására kit űzött
időpont megállapításához. Ezek a
szabályok részben a szakszervezeti
tisztségviselő munkaviszonnyal kapcsolatos védelmét szolgálják, részben pedig azt, hogy a tisztségvisel ő
elláthassa funkcióját, más munkahelyre történő beosztással ne lehessen őt választói közül kiszakítani,
eltávolítani.

Fegyelmi vétség esetén lehet-e véIgen, de a közvetlen felsőbb szak- deni a tisztségviselőt?
szervezeti szerv egyetértésével, mely
szerv vélhetően csak akkor ért egyet
'Amennyiben a tisztségviselő muna felmondással, ha ennek indokait kaköri kötelemege körében követ el
mérlegeli és elfogadja. A Munka hibát, mulasztást vagy szándékos
Törvénykönyve 16. §-a következete- vétséget, vele szemben ugyanúgy
sen „felsőbb szer-vet" jelöl meg. Ez kell eljárni, mint más dolgozó esea megfogalmazás még a hagyomá- tében, s véleményünk szerint nem
nyos szakszervezeti struktúrából in- 115 Indokolt a külön védelem. Csudult ki, amelyet az új szakszerve- pán olyan kötelezettsége van a
zeti struktúrában éj tartalommal munkáltatónak, hogy a fegyelmi elKi védi meg a tisztségviselőket?
kell megtölteni, újra kell értelmez- járás indításáról előzetesen értesíteAmennyiben a választott tisztség- ni. Bizalmi esetében viszonylag egy- ni kell az illetékes szakszervezeti
viselő valóban a tagság akaratából szerű a helyzet, a munkahelyi szak- testületet.
Vincze Éva
tölti be funkcióját, megnyilvánulá- szervezeti bizottságot vagy annak

Tízezrek munka nélkül
Diplomások esnek áldozatul a költségvetési—pénzügyi restrikciónak,
a hatalmi szerkezetváltásnak
„A munkaerő -szolgálati szervezetek
még nincsenek kellőképpen felkészülve
a múlt évi 20-30 ezrest esetleg többszörösen meghaladó munkanélküliségre. A
megyei, városi szolgálati irodák, területi
kirendeltségek összesen 240 dolgozóval
rendelkeznek az egész országban. Egy
jelentősebb munkanélküliség esetén ez
az intézményrendszer nem lenne képes
kellő hatékonysággal müködni — mondotta Munkácsy Ferenc, az Ailami Béres Munkaügyi Hivatal foglalkoztatáspolitikai és területi f őosztályának vezető je.
A Foglalkoztatási Alap tervezésénél
körülbelül 50 ezer munkanélkülivel számolnak. Az idei 8 milliárd forintos Foglalkoztatási Alapból munkaügyi célokra
mintegy 5 milliárd forint használható
fel, kétszerese a tavalyinak.
1989-ben az 1,1 milliárd forint támogatásból 7500 új munkahely létesült. A
legnagyobb tétel: 1990-ben is a munkahelyteremtő beruházások támogatása.
Az átképzés támogatására 300 millió
forint jut. Aki például részt vesz az elhelyezkedéséhez hozzásegítő szakmai
képzésben, az a munkanélküli segélynél
többet, vagy az adott szakmában elérhető munkabér 75-90 százalékát kapja
meg a tanfolyam ideje alatt.
Csaknem 300 millió forint kifizetését

tervezik közhasznú foglalkoztatásnál. Az
átképzési központok építésére s a korengedményes nyugdíjaztatás terheinek
részbeni átvállalására 150-150 millió forint jut. Az állás nélkül maradó, felsőfokú végzettségű pályakezdő k gyakornoki foglalkoztatását 40 millió forint segíti."
A Népszavában megjelent fenti interjú
motiválta szerkesztőségünket, hogy kérdéseinkkel mi is felkeressük Munkácsy
Ferencet, s az értelmiség munkaerőproblémáiról faggassuk.
— Ami a tényadatokat illeti, 1989. IV.
negyedévében 1200 felsőfokú végzettségű
állás nélküli kereste meg az államilag
m űködtetett munkaerő-szolgálati irodákat és körülbelül ennyi állásajánlat is
volt. Ez a statisztikailag megfigyelhető
globális megfelelés — • azon túl, hogy
folyamatosan nyomon követhető a felsőfokú végzettségű munkát keresők számának állandó növekedése — sokat nem
mond. Egyrészt, mert a kereslet és kínálat szakmailag, területileg, a munkakörülményi és az anyagi kondíciókat tekintve lényegesen eltér egymástól. Másrészt pedig az értelmiségiek csak kis
hányada keresimeg elhelyezkedési szándékával ezeket az irodákat. Sokkal in-

LAPUNK A MAGYAR HITEL BANK
SZÉCHENYI ISTVAN IGAZGATÓSÁGÁNAK TAMOGATASAVAL JELENIK MEG.

Ingyenes
jogi tanácsadás
a TUDOSZ-tagság részére!
MINDEN SZERDÁN
16 órától 19 óráig

kább személyes kapcsolatok, pályázatok, ujságlúrdetések utjan próbainak
elhelyezkedni, s néhányan a szakszervezethez, masok maszek állasközvetitő khoz fordulnak. A jövő ben — a ma még
meglévő jogi korlátok feloldásával — ennek az utnak azonban sokkal nagyobb
lesz a szerepe.
Munkanélküli segélyt viszont csak az
állami munkaerő-szolgálati irodák folyósítanak. Sajnos az elmúlt év végén
már 700 f ő, a munkanélküli segélyből
élők 10 szazaleka volt felsőfokú végzettségú. Jellemzően a humán végzettségűek tudnak nehezebben elhelyezkedni.
Az elmúlt évben a felsőfokú végzettségű pályakezdők elhelyezkedése még
nem jelentett nagyobb gondot. Mindöszsze 40-en vették igénybe a múlt évben
bevezetett gyakornoki foglalkoztatást. Ez
persze nem jelenti azt, hogy a fiatalok
elképzeléseiknek megfelelő munkahelyet
•
is találtak.
1990-re és 1991-re nagyon nehéz az értelmiségiek munkanélküliségét prognosztizálni, hiszen ez sok tényezőtől
függ. Az azonban bizonyos, hogy már

e körben is komoly gonddá válhat a
munkanélküliség. Mindez adódik a költségvetési-pénzügyi restrikcióból, amely

nem képes a tudományt, a m űvel ődést,
az igazgatást megfelel ően finanszírozni.
A választásokat követ ő hatalmi szerkezetváltás is elő idézhet egy bizonyos
mérték ű cserélő dést. E mellett régi feladatok megsz ű nnek, vagy más formában,
más szervezetben máshová települnek.
Egyes példákból ma már látszik (állami hivatalok megszűnése, kutatóintézeti létszámok leépítése), hogy milyen
problémákkal kell szembenéznünk. Ügy
tapasztalom, hogy elsősorban a képzetlen vagy szakmájukat már régen elfelejtett embereknek az elhelyezkedése a
megoldhatatlan, f őként a korábbi anyagi
kondíciók mellett. A képzett, jó szakemberek körében ez a jövőben sem fog
akkora gondot jelenteni — mondotta
Munkácsy Ferenc.

V. E.

El ő zetes bejelentkezés
a 166-5372 és
a 138-4287-es
telefonszámon.

A Tudományos Dolgozók
Szakszervezetének
lapja

ri A magyarországi bolsevista szociálpolitika — régi, kedvenc betűszócskájával: a szocpol — eszeveszetten keverte a német és a svéd
modellt. Azaz annyit szivattyúzott
el állampolgáraitól, mintha svéd ellátást kívánt volna biztosítani, s
közben éppen olyan kevéssé akart
gondoskodni, mint a német• rendszer, amely azonban csak óvatosan
nyúlkál polgárai zsebébe. Igy aztán
a legelképzelhetetlenebb „eredmény"
születhetett: vagyontalan társadalombiztosítás, elporladó nyugdíjak,
elapadó segélyforrások. S a sosem
volt szociális háló apró darabkáinak
felfeslése következett, amit gazdasági csödünk még meg is tetézett,
teljességgel megingatva a társadalom gondoskodóképességét, lehetőségét, adottságát, s ambícióját.
Ilyen szociálpolitikát kellene meggyógyítani, de 'úgy, hogy közben
e haldoklót a legveszélyesebb egyéb
fertőzések fenyegetik: az állandó és
gyorsuló infláció, amely még azt is
visszaveszi a megtámogatottól,
amennyit a társadalom adni tudott;
a gazdasági növekedés hiánya, amely
miatt nem terem új forrás, amiből
finanszírozni lehetne a jogos és a
még jogosabb igényeket, a költségvetési pazarlás, amely milliárdokat
alig működő vállalatokra, intézményekre költ, s így fogyasztja el
azokat a forintokat, amelyekre oly
égető szükség lenne a „szocpolban".
S amelyet elő kell teremtenünk.
Mit tesz ma a kormányzat, hogy
a szociálpolitika összeroppanását elkerülje? Tesz helyes reformlépéseket: önállósítja a társadalombiztosítást, lehetővé teszi, hogy tartalékalapot gyű jthessen, azon töpreng,
miként juttassa vagyonhoz — ahhoz
a vagyonhoz, amelyet az elmúlt
négy évtizedben elkótyavetyélt
hogyan változtassa működőképessé.
Az államigazgatás még arra képes,
hogy egy-egy nagy áremeléskor —
ami ma már mindennapos! — egyszer-egyszer nyugdíjemelést, segélynövelést hirdessen és valósítson
meg. A szociálpolitika nagy rendszerváltása azonban még várat magára.
A kormányzat ezen kívül apró finomításokra képes. Nem durván
központosítja a szociálpolitika forintjait, hanem decentralizál: attól
függően, hogy hányan élnek egy-egy
településen, fejkvóta szerint osztja
le a tanácsoknak a szociális célokat
szolgáló forintokat. (Kérdés, hogy
így eljut-e a pénz a rászorulókhoz,
hiszen a mai mizériában dönthet

úgy is a tanács, hogy például útépítésre fordítja a nem pántlikázott bankót, mert ily módon nagyobb választási tőkét kovácsolhat,
mint a hallgatag nyomorultak megsegítéséből.) A szociális kormányzat
ez évben 'kiharcolta, hogy a legsúlyosabban beteg gyermekek otthoni
gondozója minimális bért kapjon. A
politikai rendszerváltás következménye, hogy az illetékes minisztérium
1990-ben — életében először — hárommillió forintot adott át társadalmi szervezetnek, a SZETA-nak:
minden elszámoltatás nélkül segítse e pénziből is a hajléktalanokat.
A szocpol-intéskedések szűk tárházából még kibányászhatjuk a szociális ellátásban dolgozók 16 százalékos 'bérfejlesztését, az állami gondozottak életkezdési támogatását, az
ingyenes iskolai étkeztetés segítését, a hagyományos idősgondozást,
az átmeneti szállások tételeit, de
csakhamar a sor végére jutunk.
Nem kevés ez az ambíció — bárha
eredménye a legtöbbször az is —,
hanem nem átgondold, nem komp-

lex.
Éppen ezért a szociálpolitika terápiája sem lehet más, mint komplex koncepcióváltás, s az ennek
megfelelő intézményrendszer kiépítése. El kell dönteni, hogy milyen
modellt akarunk — vigyázat: a svédet mostanság éri a legtöbb támadás! —, s ennek megfelelően kell
kialakítani az egyes társadalombiztosítási ágakat. Bármely új szociálpolitikai rendszerben több szabadságot kell adni a polgárnak a biztosítási formák kiválasztásában, s
magánbiztosításokkal kell kiegészíteni a gondoskodási palettát. Elkerülhetetlen lesz a különböző járulékok tőkésitése, hogy majdan egy
élet munkája után „kamatosan"
visszakaphassa az ember azt, amit
egyébként már befizetett.
A szociálpolitika minden területén nagyobb szerepet kell kapnia az
önkormányzatnak. A társadalombiztosítás önkormányzata szintén egyfajta garancia a járulékfizetők érdekeinek védelmében, miként a települési önkormányzat is, amely a
legjobban tudja, hogy a faluban, a
kerületben ki a legrászorultabb, hol
kell ingyenkonyihát nyitni, átmeneti
szállást berendezni, házhoz vinni a
meleg ételt, s így tovább. Mindehhez azonban az önkormányzatokat
kell ellátni pénzügyi forrásokkal,
hogy a „szocpol" valódi szociális
gondoskodássá változhasson.
F. P.

NÉZ Ő PONT
(

I.
❑ Végrendelkezett az agonizáló rezsim,
mielőtt jobblétre szenderült.
A régi rend végakaratáról szóló híreket
általában elégedett meggnyugvással fogadták az örökösök. Tulajdonképpen még a rendszer egykori kegyeltjei
is örülhetnek annak, hogy őket lényegében csak a gyermekeikre, unokáikra átszálló privilégiumoktól fosztották meg, s nem kell lemondaniok az elő- jogaik révén szerzett gyümölcsök békés fogyasztásáról...
A Magyar Köztársaság Minisztertanácsa 1990. január 21-én egy
tollvonással hatálytalanította az úgynevezett „kivételes ellátást"
szabályozó szigorúan titkos kormányrendeleteket. Egycsapásra kiszuperálták az udvari kedvezményezettek köréből a volt karhatalmistákat, az egykori internacionalistákat. Kitagadták a javakból
néhány itthonról és Szovjetunióból származó kitüntetés birtokosait
(a népnyelv szerint: szoohazáscikat) vagy naz 1956-os ellenforradalom elleni harcban" érintett néprétegeket.
Megszüntették tehát a hatalom által garantált
Wcivételes nyugellátást,
a rendszeres álhamui támogatást (nemzeti gondozási díjként),
a lakáshoz jutás kedvezményes lehet őségét,
az árvaalártást,
a kiemellt egészségügyi ellátást,
továbbtanuló gyermekeik számára a felvételi előnyöket,
az évenkénti szakszervezeti üdültetést,
elhelyezkedésük elősegítését,
az átlagosnál kedvezőbb nyugdíjazási feltétteleket,
a soron kívüli gépkocsit,
előnyt a telefonigény/esnél,
s ami a legelképesztőbb: a többi állampolgárral szemben el őnyt
az iparengedély, hivatásos jogosítvány és az OTP-kölcsön megszerzésénél!
A kiemelt nyugdíjat ugyan ezután is megkapják, a hivatásos
gépkocsivezetői jogosítványokat sem vonják be a Rákosi—Kádárrendszer örököseitől, hiszen ezeket annak idején hatályos törvények alapján adták — mondotta a kormányszóvivő. Örüljetek hát,
állampolgárok, előbb-utóbb beléphettek az Európa Házba, Magyarországon felszámolták a privilégiumokat!

Privilégiumok

II.

Felelős szerkesztő :

Eredetileg ezzel az optimista slussz-poennal szerettem volna fenti
eszmefuttatásomat befejezni, de a szemem megakadt a gépkocsikereskedő mamut cég nagy hatalmú vezérigazgatójának (Népszava,
január 29.) nyilatkozatán. Miből megtudhattam, hogy a bejegyzett
politikai pártok — a kormány és a pártok 'közötti megállapodás
alapján — soron kívüli gépkocsihoz juthatnak. Január végéig 13
párt, összesen 25 gépkocsit igényelt. „Küli:M gondom van rá — nyilatfkozta Hellner Károly, a Merkur vezérigazgatója —, hogy a pártok a lehető leggyorsabban hozzájuthassanak a kocsikhoz, ezzel is
segítve e szervezetek választási felkészülését."
Most már ez sem lehet akadálya az t.1.1 HATALOM megszületésének!
(dura)
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