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TUDOSZ-küldöttértekezlet 
E] A titkárok tanácsa felhatalmazása alapján az elnökség 1990.. 
május 26-ára összehívta a TUDOSZ küldöttértekezletét. Ezen az el-
nökség beszámol a szervezet megalakulása óta végzett munkájáról, 
s a szakszervezet gazdasági ügyeirő l. A napirendek közé ajánlják 
továbbá a TUDOSZ vagyoni kérdéseinek, jövő beni szövetségi kap-
csolatainak megvitatását, valamint a szervezeti és mű ködési sza-
bályzat szükséges módosítását. 
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lyos gond, de legalább ekkora 
probléma, hogy a társadalom nem 
toleráns a tudománnyal szemben. 
Elkerülendő  — hangsúlyozta Baka 
András —, hogy újra avatatlan ke-
zek alakítsák a tudománypolitikát, 
a kutatás struktúráját, s egyben 
a pártokat színvallásra szólította. 

A felhívásra csak nehezen aka-
ródzott megszólalniuk a pártosko-
dóknak. Egy kutató tetszető s elve-
ket sorolt — szerinte például sors-
húzással is segíthető  a tudományos 
mozgás, a mobilitás —, s csak be-
széde végén jelezte, -hogy mondan-
dóját az MSZMP Központi Bizott-
sága színeiben fogalmazta meg. A 
Néppárt Csongrád megyei elnöke, 
Fehér Károly indulatosan támadt 
a megbeszélés résztvevő ire. A párt 
tudománypolitikai programjának 
felmutatása helyett saját elhelyez-
kedésének anomáliáit taglalta, a 
munkásár-Teleségek alkalmazása el-
len kelt ki, amit és akit lehetett 
lesztálinistázott, kortestfordulatokat 
is alkalmazott, majd a jeles fórum 
elő tt kiielentette: a tulajdon ren-
dezése fontosabb kérdés a tudo-
mánvnál. egyébként is a kutatóik 
kevésbé sértettek (?). 

Becsületesebben járt el a többi 
párt. Kádár György nem mint párt-
ideológus, hanem mint MDF-tag 
kutató fejtette 'ki véleményét: mo-
bilitás  és fiatalítás, ez a legfonto-
sabb szerinte ma és holnap a ma-
gyar tudományos életben, no meg 
a jelenlegi struktúrák megnyitása. 
El ő adta még, hogy a mű helyvezető  
személyiségeket a kutatói 'közössé-
gek válasszák meg. Rozsnyai Bá-
/int, az SZDSZ színeiben szintén 
nem vállalkozott kerek tudomány-
politikai pártprogram felvázolására, 
egyes részletekrő l fejtette ki a vé-
leményét: meg kell változtatni a 
tudományos minő sítések rendszerét, 
ezt teljességgel az egyetemélcre 
szükséges bízni. Egyetemeinket pe-
dig kompatibilisekké kell tenni a 
nyugat-európai univerzalitásokkal. 
Székelt, Zoltán, a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt matematikus 

tánársegéd'je koránál fogva is kez-
dő  politikus, mondataiban több 
volt az ideológikum, mint a konk-
rétum. Murányi Attila, a Keresz-
ténydemokrata Néppárttól szintén 
nem tudott kirukkolni egy meg-
vitatható tudománypolitikai párt-
programmal. Az elhangzottak alap-
ján minden (bizonnyal a résztvev ő k 
megfogalmazták magukban: a pár-
toknak nincs valódi elképzelésük a 
magyar tudomány holnapjáról! 

Talán nem véletlen, de paradox 
helyzet, hogy az érdekképviseleti 
szervek — amelyeknek ez nem fel-
adatuk — álltak elő  kidolgozott tu-
dománypolitikai koncepciókfkal. Ga-
rab Győ ző , a szegedi intézet TU-
DOSZ-titkára mutatta be azt a mo-
dellt, amelyben a tudós társaságok, 
illetve az -intézetek, a programiro-
dák dolgozhatnak, közös hivatal 
szolgáltatási segítségével. A tanács-
kozáson mindenki elolvashatta —
illetve élő  szóban meghallgathatta 
— a Tudományos Dolgozók De-
mokratikus Szakszervezetének át-
gondolt tudománypolitikai terveze-
tét, amelynek nem kevés eleme. 
minden bizonnyal,' megvalósításra 
érdemes. 

A szegedi megbeszélés is felmu-
tatta a TUDOSZ kontra TDDSZ 
alapvető  nézetkülönbségét. Míg az 
elő bbi a meglevő  értékeket meg-
ő rizve, megújítva kíván elő reha-
ladni a tudományos rendszerváltás-
bam, ,az utóbbi elkerülhetetlennek 
tartja a létező  struktúra lerombo-
lását,  s a helyén új szerkezet fel-
építését. Úgy t ű nt, hogy e valódi 
koncepciók sem közeledtek egymás-
hoz a szegedi tanácskozáson. 

Ahogy teltek az órák, úgy fo-
gyott a közönség. Ahogyan puffog-
tak a frázistik, úgy tünedeztek el 
a hallgatók. A megbeszélés som-
mázata lehangoló: ha a pártokat 
ennyire nem érdekli a tudomány, 
a kutatás, a kutatók jövő je a vá-
lasztás finisében sem, mire szá-
míthatnak a szellem emberei a 'vá-
lasztások után? 

Fóti Péter 
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Pomogáts Béla A kommunizmus romjain a
i i.Aagyar TudoniányosAkadémia ,az !dü sodrában 

Ui alapszabály és akadé miai nyilatkozat 

 

Hát igen, ennyi „történelmi" tapasztalat birtokában 
bizony gyanakszik egy nemzedék, az én nemzedékem, 
amelyet mindig. az újrakezdések csaltak meg és áb-
rándítottak ki. Mert mi kezdő dik újra? Lesz egy új 
politikai elitünk, intézményrendszerünk és retorikánk, 
s marad maga az ország, abban a „harmadik világ-
beli" állapotában, ahová a korábbi politikai elitek és 
intézmények taszították. 

Diadalmasan röppennek fel a jelszavak, alig lehet 
megkülönböztetni az egymással versengő  és küzdő  
pártok retorikáját, elvégre ki nem hirdet ma „semle-
ges"„;független" és „piaégazdálkodást" folytató Ma-
gyarországot? 

Nagy társadalmi átalakulások, kivált egy rendszer-
váltás idején megindul az önjelölt politikusok áram-
lása a hatalom 'magaslatai felé. Néhányan ebben a 
sorban valóban a korábbi rendszer üldözöttei voltak, 
és ezeknek kétségtelenül kijár a (megbecsülés és a 
bizalom. A legtöbben azonban egyszerű en a nagy ér-
vényesülési alkalom trombitaszavára -gyülekeznek az 
új hatalom elő csarnokában, és ezek között bizony so-
kan akadnak, akik ügyesen akrobatizálva lendítik át 
magukat a lefelé tartó politikai mozgólépcső rő l arra, 
amelyik a magaliba vezet. 

Magyarországon több mint negyven esztendeje ve-
zették be a pártállami rendszert, s ezzel azt a cse-
kély politikai kultúrát is sikerült felszámolni, amelyet 
1848, 1918 vagy 1945 létrehozott, sajnos, fel már nem 
nevelhetett. A politikai kultúra 'hiánya most: a tekto-
nikus meglepetésként érkezett szabadság idején 'bosz-
szulja meg magát. Körülnézek a proletárdiktatúra, a 
kommunizmus, a Kádár-korszak romjain, látom az 
erő szakos tülekedést a hatalom után: „Jaj, nem tudok 
ujjongani". 

Ej „Pest felszabadult romjai. Jaj, nem tudok ujjon-
gani" — gondolok vissza Vas István Februári jegy-
zetek című  1945-ös versének záró soraira. Én sem 
tudok ujjongani most, amikor széttekintek azokon a 
romokon, amelyeket az elmúlt négy évtized maga 
után hagyott. Történelmünket mindig újra kell kez-
denünk, és a véget érő  korszakok, a távozni kénysze-
rülő  vezető  garnitúrák mindig romokat hagynak ma-
guk után. Nekünk, akik elviseltük ezeknek a veze-
tő knek az országlását, elő ször is el kell takarítanunk 
a romokat, aztán fel kell építenünk valamit, ami egy 
országhoz 'hasonlít, közben pedig ügyes és erő szakos, 
újabb politikai garnitúrák átveszik a hatalmat a ro-
mok, majd a félig kész ország felett. 

Az én életemben harmadszor jött el a romok szám-
ba-vételének és eltakarításának ideje. 1945 ő szén, mint 
a megnyíló piarista általános iskola növendéke tíz-
évesen hordtam osztálytársaimmal a törmeléket ab-
ból a terembő l, amelybe bevágódott egy akna Buda-
pest ostromának napjaiban. 1956 ő szén a fél város 
megint romokban hevert, akkor egy egyetemista szer-
vezet vezető ségének a tagja voltam, s azon dolgoz-
tunk, hogy legalább valamit megmentsünk az októ-
beri forradalom hagyatékából a politikai élet romjai 
alól. 

Most aztán itt állok harmadszor is egy korszak 
romjain, ,körülnézek, figyelem -azt a sertepertélést, 
ami a romok között folyik: nincs kedvem ujjongani. 
Nemcsak azért, mert -harmadik alkalommal látom 
magam körül a romokat, s a keser ű ség, akár az ar-
zén, alighanem összegy ű lik a szervezetben, átitatja a 
sejteket, s nem lehet szabadulni tő le, el ő bb-utóbb el-
végzi a maga rejtelmes munkáját. 

0 Már az is udvariatlanság volt, 
hogy a tanácskozás résztvevő i fi-
gyelmen kívül hagyták a vendég-
látó bemutatkozó elő adását. Hiába 
mondta el véleményét az MTA 
Szegedi Biológiai Központjának 
igazgatója — nevezetesen azt, hogy 
a -magyar tudomány eddigi telje-
sítménye -nem cső dtömeg, a kuta-
tók nem 'kizárólag, s, nem első sor-
ban kontraszelekció nyomán kerül-
tek posztjukra, az MSZMP Csong-
rád megyei diktátorai sem szóltak 
bele az intézet életébe —, a vitára 
serkentő  tételek visszhangtalanul 
ikirnúltak. Mint annyi megbeszélést, 
ezt nemkülönben a süketek párbe-
szédének veszélye fenyegette. 

Pedig a rendező k — a TUDOSZ 
és a TDDSZ szegedi szervezetei —
élő , éget ő  problémát ragadtak meg: 
mi lesz veled magyar tudomány?! 
E nemzeti sorskérdéssé váló téma 
megbeszéléséhez hívták a kutató-
kat, a pártok képviselő it, s az ér-
dekvédelmi szervezetek szakembe-
reit. Az érdeklő dés nem is maradt 
el: a kisebb teremben tervezett ke-
rekasztal-beszélgetést, nagygyű lési 
formában át kellett vinni a leg-
nagyobb elő adóterembe. 

Az első  órákban azonban sem 
kerekasztal-, sem másféle „beszél-
getés nem alakult ki, mindenki 
kényszeredetten mondta a ma-
gáét, a beszédek elmentek egymás 
mellett, a dialógus ambicionálása 
nélkül. A Minisztertanács Tudo-
mánypolitikai Kollégiumának kép-
visel ő je monoton sorolta a grémi-
um eddigi ténykedését, amelynek 
eredményeire már alig figyelt a 
szakma. 

Bota Lajos (TUDOSZ) szavai vit-
tek :némi életet a I grembe: „A 
meglevő  kutatási struktúra szétve-
rése könnyű , de felelő t( m" — mon-
dotta, s felhívta a párOk képvise-
lő it, hogy nyilatkozzanak végre ar-
ról_ mit'gondolnak a tudományról, 
a kutatókról. Baka András, a TU-
DOSZ elnöke szintén erő teljesen 
fogalmazott, elmondván, hogy egyes 
pártoknak egyáltalán nincs tudo-
mánypolitikai programjuk. Ez sú- 

Isméf TÉKA-tefalványok 
10" ,,-OS KOIVY V.VASARLAS1 KEDVEZMÉNY 1990-BEN IS. A TEKA 

Könyvértékesítő  Vállalat igazgatója levélben értesítette szakszervezetünket, 
hogy a TUDOSZ valamennyi tagja jogosult arra, hogy a TEKA Könyv-
értékesítő , Könyvtárellátó és Könyvkiadó Vállalat könyvesboltjaiban 5000 
Ft-os keretig minden vásárlás összegébő l 10 százalékos árkedvezményt 
kapjon. A kedvezményes vásárlásra jogosító, TUDOSZ-bélyegző vel hite-
lesített és sorszámmal ellátott „vásárlási füzetet" a munkahelyi TUDOSZ-
szerveZetek osztják szét a szakszervezeti tagoknak. A vásárlási utalvá-
nyok nyomdai elkészültér ő l a TUDOSZ-iroda értesíti az alapszervezete-
ket. 

❑ Az új társadalom születésének kísér ő  fájdalmait aránylag késő n ér-
zékelte a Magyar Tudományos Akadémia. Az elmúlt két esztendő  önma-
gunkat és egymást marcangoló vitái közepette a tudomány elefántcsont-
'tornya 'kezdetben ellenállóképesnek látszott. A magyar tudóstársadalom 
(számos tagjának politikai hiperaktivitása és szerepvállalása ellenére) 
-kezdetben csak távolról és némileg rezignáltan követte a társadalom 
egyre -bonyolódó folyamatait. Az akkori reakcióidő  gyaníthatóan laosú 
-volt. 

E történelmietlen 'bevezetés állításai ellen 'pozitív tények is tanúskod-
nak. Az Akadémia vezetése már 1988-as állásfoglalásában -határozott a 
testületi önkormányzat visszaállításának elveirő l, és megbízást adott az 
elő készítő  munka megkezdésére. A koncipiálás — bizottsági szinten -
-hamarosan -megkezdő dött, számos mű helyvita során fogalmazódott meg 
az autonómia elve-gyakorlata. 

Az 1989. évi májusi rendes közgy ű lés -megerő sítette a szándékot — ez-
zel tovább folytatódhatott a törvény-elő készítés mű velete —, amely rész-
ben a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi jogállását elismerő  
és szabályozó törvény elveit, másrészrő l a törvény elveit a napi joggya-
korlatra alkalmazó Alapszabály kimunkálását szándékozta. 

Érdemes visszautalni a bevezet ő  bekezdésben megkockáztatott némi 
sandaságra. Ma már láthatjuk, hogy maga a t(T)örténelern elő zött — az 
Akadémia néző pontjából — jelrés nélkül (de reméljük, nem szabálytala-
nul). 

A felgyorsult politikai törbéné--.4-k, a Nemzeti 'Kerekasztal mellett -ki-
alakított megállapodások következtében az Országgyű lés elmerült a sza-
kadatlan törvényalkotási tevékenységben. A sarkalatos törvények árnyé-
kában már -kora ő sszel sem hihette senki komolyan, hogy ez a parla-
ment képes lesz e fontos, ám a rendszerváltás szempontjából perifériális 
terület jogi újraszabályozását elvégezni. Közben polarizálódtak a tudo-
mányos közösségen belüli álláspontok és erő södött az a nézet, hogy az 
MTA, valamint az egyetemek autonómiáját egységes 'tudományos törvény-
ben kell rendezni (ső t, egyes vélekedések szerint a mű szaki fejlesztést 
is). Az Akadémia ismételt lépéshátrányba került, (hiszen saját 'készült-
ségi szintjén jóval elébb tartott, mint az egyetemi szféra, ahol jószerint 
még csak az autonómia iránti óhaj deklarálása történt meg. 

Az MTA jogi státusát jelenleg az 1986. évi 5. sz. Tvr-rel módosított 
1979. évi 6. sz. Tvr. szabályozza. Ezek ismeretében tudjuk, 'mozgástere 
szű k sávra korlátozódott, szinte egyetlen alternatíva kínálkozott. Egyfe-
l ő l: az érvényes jogszabályok adta kereteken -belül olyan új alapszabály 
kialakítása, amely jelentő s lépés az autonómia irányába; másfelő l: nyi-
latkozatban vázolni a stratégiát és a reformelkötelezettséget. 

A 'konkrét lépések kronológiája a következő  volt: elő ször is új alap-
szabály-tervezet kidolgozása. A következ ő  lépés a február 6-i rendkívüli 
közgyű lés, ahol első  olvasásban megtárgyalták és kiegészítésekkel gazda-
gították a tervezetet, majd február 27-én újabb közgyű lési vita jóvá-
hagyta és a 'kormánynak elfogadásra ajánlotta az alapszabályt; valamint 
egyetértett a nyilatkozattal. 

Az idő ben és terjedelemben rend-kívül széthózott vita ismertetése mesz-
eze meghaladja terjedelemszabta lehető ségeinket, így csak az új alap-
szabály néhány alapelvének rögzítésére van mód. E jogi statútum első -
sorban a belső  demokráciát hivatott bő víteni, így az akadémiai tudomá-
nyos bizottsági hálózatot a választás és delegálás eszközeivel kell újra-
szervezni. A megújított bizottsági rendszerben vala-mennyi kutatóhely-
típus képviselő inek 'hely ibiztosítandó. E testületek megfelelő  szerepet 
játszhatnak a pályázati elbírálási rendszer hatékonyabb m ű ködtetésé-
ben. Jelentő s változtatások történtek az Akadémia legfontosabb testüle-
tének; az akadémikusok körének kialakításában (lényeges fiatalítás tör-
tént) is. 

A nyilatkozat, amely heves -közgy ű lési vitában formálódott, -lényeges, 
stratégiai elveket fogalmazott meg. A legfontosabbak: 

— Kiemelte a tudománynak a modern társadalomban betöltött szere-
pét. 

— Deklarálta a tudományos 'kutatás szabadságának elvét. 
— Hangsúlyozta az új tudományos törvény megalkotásának szükséges-

ségét, a testületi önkormányzat (újra)alakítását. 
— Elkötelezte magát az egyetemi kutatómunka fejlesztése mellett. 
— Az Akadémia ragaszkodik 'kutatóintézeti hálózatának megtartásá-

hoz, de biztosítani kívánja az intézetek autonómiáját, beleértve az elsza-
kadás jogát is. -Erő síteni 'kívánja az akadémiai intézetek és az egyetemek 
közötti -kölcsönös kapcsolatokat. 

— Támogatja a tudományos minő sítési rendszer — az európai szisz-
témával kompatibilis — átalakítását. 

— Meghatározó értéknek tekinti a magyar tudomány nemzetközi kap-
csolatainak erő sítését, az integrációt a nemzetközi tudományos szerveze-
tekbe  és projektumokba. 

— Fontosnak tekinti a versenypályáztatási rendszer fenntartását és 
bő vítését, ugyanakkor elfogadja, hogy az OTKA — leválva az akadémiai 
adminisztrációról — önálló jogi személlyé és szervezetté alakuljon. Az 
újraszervezett akadémiai tudományos bizottsági hálózatot alkalmasnak 
ítéli -meg a versenypályázatok értékelési testületeinek státusára. 

— A Magyar Tudományos Akadémia mindent el-követ a tudomány 
anyagi érdekeinek védelme érdekében (ez a védelem természetesen az 
anyagi és tárgyi eszközökön 'kívül a kutatókra is kiterjed). Ez utóbbi 
védelem fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, aláhúzni. Úgy t ű -
nik a mai politikai-társadalmi forrongások közepette rajtunk kívül sen-
kinek nem  t ű nt még fel: nálunk 'már a  vészhelyzet lámpa ég! Sajnos a 
legújabb információk alapján úgy t ű nik: ellátottság híján hónapokon be-
lül megbénulhat a magyar tudomány mű ködése. 

Egyed Albert 

Gálfy-Bódi Tamás grafikája 

Parlamenti képviselő nk: 

Baka András 

linte•riti lapunk'.:',. oldalán) 

Jelentéktelenítés? 

Kinek fontos a kutatás? 



Egy kutató javaslatai 
e a  

Ütő képes szovelsegel több információt! 
❑ Dr. Malicskó László, az MTA 
Természettudományi Kutatólabora-
tóriumának fő munkatársa közérde-
kű  javaslatokkal fordult a TUDOSZ 
elnökségéhez, amit elnökségünk 
március 19-i ülésén érdemben meg-
vitatott. Szerkesztő ségünk úgy vélte, 
érdemes e javaslatokat nyilvános-
ság elé tárni. 

- Az Ön javaslata így hangzik: 
,,A TUDOSZ stratégiáját kidolgozó 
ad hoc bizottság már mű ködik, jó 
lenne hasonló bizottság a tömörü-
lés, illetve egyéb szövetségek kere-
tében és szintjén is." Mivel indo-
kolja ezt az indítványt? 

- Alig két hónapja ülésezett ez 
az ad hoc bizottság, ahol az inté-
zetek crnegsz ű nésérő l, a kutatók, a 
dolgozók elbocsátásával kapcsolatos 
érdekvédelmi teendő kr ő l v'olt szó. 
Ilyen esetekben mit lehet tenni? 
Nem mindegy, hogy egy szakszer-
vezetnek milyen fegyvertára van, 
hiszen elő fordulhat, hogy több in-
tézményre is hasonló sors vár. Jo-
gilag nincs szabályozva a szakszer-
vezet ítélete az ilyen döntésekrő l, s 
az sem, hogy mit tehet a mozgalom, 
az alapszervezet, ha az intézeten 
belül csak egyes részlegek szű nnek 
meg. A TUDOSZ-nak például mi-
:yen védelmi, akaratérvényesítő  le-
hető ségei vannak, ha éppen a kor-
mány „zsarolja" a népet? Ehhez 
még az. Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülés keretei is szű kek. Még 
nagyobb, még erő sebb szövetségesek-
ben kellene gondolkodni. Újabb kap-
csolatokat kell keresni, s az ilyen szö-
vetségek dolgozhatnák ki a szak-
szervezetek megfelelő  fegyvertárát. 
A régi, klasszikus mozgalomban már 
mű ködött ilyesmi, a mi nemzedé-
künk azonban még nem ismeri. 
Kapcsolatokat kellene ennek érdeké-
ben teremteni a nyugati szakszer-
vezetekkel, megtudni tő lük, ő k ho-
gyan tudják ilyen célokra felhasz-
nálni a szervezett dolgozók szoli- 

daritását. Mindenképpen több infor-
máció kellene a nyugati mozgal-
makról, arról, hogy náluk van-e 
szakszervezeti törvény, s milyen 
jogköre, beleszólási lehet ő sége van 
ilyen ügyekben 'mozgalmukna'k. ő sz-
szefoglalva azt mondhatom, hogy 
én 'hozzáértő  emberek bevonásával 
szorgalmaznám az ilyen ad hoc bi-
zottságok megalakítását, a tömörü-
lésnél is nagyobb szövetségekben! 

- Másik javaslata a szakszerve-
zeti tisztségviselő k továbbképzését 
sürgeti, beavatásukat például a 
Nemzetközi Emberi Jogok Okmá-
nyába, az új alkotmányba, a nyu-
gati munkatörvényekbe, béralku-
mechanizmusokba... 

- El tudom képzelni, hogy a dol-
gozók akár könyvtárból vagy a te-
levízióból is 'megismerjék például az 
Emberi Jogok Okmányát, hiszen so-
kan nem láttuk, nem tudjuk mi-
lyen pontjai vannak. Jó volna meg-
ismerni, mit tartalmaznak ezek az 
okmányok például a munkanélküli-
ségrő l. Nélkülözhetetlen, hogy ezek 
az iratok, dokumentumok másolatai 
ott legyenek minden szakszervezeti 
bizottság asztalán. 

- Olyan adórendszer követelését 
szorgalmazza, amely a vállalatokat 
nyugati mintára adókedvezménnyel 
tenné érdekeltté a kutatások támo-
gatásában és ehhez tárgyalásokat 
javasol a pártokkal... 

- Igen. A mi adórendszerünk 
egyszer megadóztatja azt a vállala-
tot is, amelyik a 'kutatásra pénzt 
ad, s megadóztatja a kutatásra szánt 
összeget is. Mi a.maradékból kép-
telenek vagyunk megfelelő  szint ű  
kutatásra. S mert a jövő t a pártok 
alakítják, az adórendszert is, ezért 
javaslom velük a tárgyalást. A cél: 
a 'kutatásra szánt összeget ne adóz-
tassák, vagy adjanak kedvezményt. 
'A nyugati cégek ilyen kedvezmé-
nyeirő l sokat hallhatunk, olvasha- 

tunk. Könnyen prosperál tehát az 
a bizonyos nyugati cég a maga 
nagytő kéjével, kitű nő  kapcsolatai-
val és adókedvezményeivel.. 

- Kifogásolja, antidemokratikus-
nak tartja, hogy az akadémiai dol-
gozók legutóbbi, mintegy tizenöt 
százalékos fizetésemelésével egy id ő -
ben az igazgatók fizetésemelése en-
nél magasabb volt. Ön szerint ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy többen ki-
léptek a szakszervezetekbő l 

- Erre nem tudok mást monda-
ni, csak azt, hogy ez nagyon furcsa 
ügy volt. Állítólag ezt a többletszá-
zalékot nem az intézetek terhére, 
hanem látszólag 'más 'keretbő l ad-
ták. Korábban a TUDOSZ is hang-
súlyozta, hogy az igazgatók is 
együtt élnek saját dolgozóikkal, az-
az együtt sírnak és nevetnek. Ez az 
eljárás a mai feszült viszonyok kö-
zött mindennek mondható, csak 
tisztességesnek nem. A kilépő knek 
igazat kellett adnom, amikor ezt 
emlegették ... 

- „A szakszervezetek ne látszó-
lagos függetlenségre, demokratikus 
szóvirágok pufogtatására, osztódásra 
törekedjenek, hanem ütő képes szö-
vetségbe tömörüljenek" - hangzott 
a következő  észrevétel. 

- Nem a TUDOSZ bű ne, hanem 
egy ügyes politikai fogás következ-
ménye, hogy bedobták és rafinál-
tan felpörgették a köztudatban a 
független és demokratikus jelszava-
kat. De ki tud egy társadalomban 
önmagában demokratikus és függet-
len lenni? Bizonyos kompromisz-
szumra minden szervezet rákénysze-
rül... Én is itt voltam a TUDOSZ 
szervezésénél, amikor összeírtuk, mi 
mindennel szeretnénk foglalkozni. 
De hogyan képes néhány ezer tag 
annyi szakembert 'kdállítani, napra-
készen reagálni a bonyolult gazda-
sági kérdésekre? Hogy ütő képes le-
gyen a mozgalom, például az Aka-
démiával vagy a kormánnyal szem-
ben, a tömörülésnél is szélesebb 
szövetségre volna szükség. Helyes-
nek tartanám, ha a törvénykezés-
ben is részt venne a jogászokon kí-
vül 'más szakember is. 

- Az alapszervezeteket informáló 
külföldi-belföldi bérstatisztikák, szo-
ciális támogatások közreadását 

- Igen, mert ezzel a munkavál-
lalókat is informálnánk: milyen bér-
követelésekkel 'léphetnek fel. Ha 
bértárgyalásokba kezdünk, jól fel 
kell készülnünk, még az állami 'lé-
pésekre is. De a magyar, a hazai 
viszonyokat is meg kell ismernünk, 
hiszen nem tudjuk például, hogy a 
másik intézet milyen lakásépítési 
alapot épített éves pénzügyi tervé-
be. Mindez napi mozgalmi mun-
kánkhoz nélkülözhetetlen. 

- Végül a nyugdíjjárulék utáni 
adófizetési kötelezettség eltörölteté-
se mellett voksol... 

- Dolgozóink hozták többször is 
szóba, hogy milyen alapon adóztat-
ják meg azt, amiért az ember egész 
életén át alulfizetettségével és a kü-
lönböző  levont járulékokkal több-
szörösen úgyis túladózott! 

Jánosi Zoltán linómetszete 
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Beszélgetés Baka Andrással, 
a titkárok tanácsának ülésérül és képviselő i terveirő l 

El Dr. Baka András, az MTA Ál-
lam- és Jogtudományi Intézet alkot-
mányjogi osztályának tudományos 
f ő munkatársa, a TUDOSZ és az Er-
telmiségi Szakszervezeti Tömörülés 
elnöke, országgyű lési képviselő . 
Napjaink közéleti pezsgésében ala-
posan megsokasodtak teendő i. 

- Mi történt a titkárok tanácsa 
legutóbbi ülésén? Hogyan döntöttek 
például a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetségéhez tartozás 
ügyérő l? 

- A tanács ülésének legfontosabb 
napirendi 'kérdése a szövetséghez 
csatlakozás problémája volt. A tit-
károk hosszas, heves viták után 
hozták meg már ismert határozatu-
kat: a TUDOSZ ne csatlakozzon az 
Új szövetséghez. A szavazás elsöprő  
többséggel hozta meg ezt a dön-
tést, amely természetesen a tagság 
véleményét, szándékát tükrözi. Amíg 
ebben az országban a politikai szfé-
ra jelentő s mértékben változott, 
számtalan párt alakult, a pluraliz-
mus elveinek megfelelő en talán 
egészségtelenül is nagy politikai 
szabadpiac jött létre, addig a má-
sik oldalon a szakszervezeti szférá-
ban egyetlen masszív nagy tömb 
áll. Ez még akkor is igaz, ha bel-
ső leg bizonyos 'mértékig differen-
ciált, mert ezzel együtt is olyan po-
litikai színezete van, amely ma már 
jórészt túlhaladott. Visszatérve a 
döntésre, azt mondhatom, hogy e 
mögött a TUDOSZ tagságának po-
litikai eltávolodása áll az egykori 
SZOT-ból alakult Magyar Szakszer- 
vezetek Országos Szövetségétő l. Ez 
volt tehát az első dleges oka a ki- 

válásnak, de nem láttuk volna biz-
tosítva az új szövetség alapszabálya-
bél következő en azt sem, hogy a 
kis taglétszámú és az értelmiségi 
költségvetési területen m ű ködő  szak-
szervezetek érdekei megfelel ő en le-
gyenek képviselve. Más, több tíz-
es százezres, elsAsonban az anyagi 
ágázatokhoz tartozó szakszervezeti 
érdekekkel szemben elfogadhatat-
lan volt a titkárok tanácsa számá-
ra a létszámarányos elv dominan-
ciája az alapokmányban. Mi ezzel 
szemben a paritásos elv érvényesí-
tését állítottuk. Itt jegyezném meg, 
hogy bár a tanács tagjainak elsöp-
rő  többsége döntött a csatlakozás 
ellen, az MSZOSZ-kongresszustól 
számított hat hónapon belül a tit-
károk tanácsa küldöttértekezlet 
megtartását kezdeményezte, ahol ezt 
a döntést a 'küldötteknek is meg 
kell erő síteniük vagy ellenkező  ha-
tározatot hozniuk. Ez utóbbi az én 
véleményem szerint nem valószín ű . 

- Milyen állásfoglalást alakítot-
tak ki a pártokhoz való kapcsola-
tukról? 

- Lényegében egy korábban ki-
jelölt irányvonalat erő sített meg a 
tanács. Nevezetesen, hogy a TU-
DOSZ feladata első sorban a mun-
kavállalói érdekek védelme, ugyan-
akkor nem vitatható, hogy egy szak-
szervezet politikai szervező dés is, 
amely szintén a politikai szférában  

tevékenykedik. A tanács a pártok-
tól való lehető ség szerinti függet-
lenséget látta a TUDOSZ helyes 
irányvonalának, nem tagadva azon-
ban azt, hogy ez a szakszervezet is 
egyfajta sajátos szellemiséggel, 
irányvonallal, konkrét célkitű zések-
kel rendelkezik - amelyek termé-
szetesen motiválják az egyes pártok 
iránti viszonyunkat -, s mivel van-
nak pártok, amelyek hasonló célo-
kat, szellemiséget követnek, nyil-
vánvalóan közelebb állnak hozzánk. 
Ezt kár lenne tagadni. A pártokhoz 
f ű ző dő  kapcsolatunkat első sorban 
az értelmiség megbecsülésének meg-
változott szempontjai, illetve a tu-
dománynak, a tudomány fontosságá-
ba vetett hitnek, a tudományról al-
kotott elképzelésnek az alakulása 
határozza meg. 

- Volt szó az országgyű lési vá-
lasztásokról is? 

- A titkárok tanácsa jóváhagyó-
lag tudomásul vette és elfogadta, 
hogy a TUDOSZ több tagja indul 
különböző  pártok színeiben a vá-
lasftásokon, mint ahogy támogatta 
azt is, hogy én az értelmiségi tö-
mörülést képviselve a Magyar De-
mokrata Fórum listáján induló füg-
getlen jelölt legyek. 

- Mi a képvisel ő i programja, s 
hogyan ő rzi meg, tartja fenn kap-
csolatát a TUDOSZ-szal és az Ér-
telmiségi Szakszervezeti Tömörülés-
sel? 

- A tömörülés képviseletében a 
parlamentben első sorban egy új ér-
telmiségi szemlélet ,kialakításáért 
szeretnék tevékenykedni, amely ko-
rántsem csak az értelmiség helyze-
tének javítását célozza, 'hanem szé-
lesebb összefüggésekben az ország 
felemelkedését jelentheti. Vélemé-
nyem szerint nincs elkülönített ér-
telmiségi érdek, az értelmiség meg-
becsülése meghatározóan érdeke a 
társadalom valamennyi szférájának. 
Tekintettel arra, hogy a tömörülés-
ben meghatározó szerepe van a tu-
dománynak, felső oktatásnak, kép-
viselő i tevékenységemben ezek ki-
emelkedő  szerepet kapnak. A tudo-
mány struktúrájának gyökeres át-
alakítása, az egyetemi tudományos 
szféra önkormányzati alapokra he-
lyezése és a két tevékenység közöt-
ti természetes kapcsolatok kialakí-
tása már nem halogatható. Nem tit-
kolom azt sem, hogy határozott cé-
lom a meglevő  értékek, szellemi-
tudományos 'közösségek és mű helyek 
megő rzése is, hiszen bármiféle ava-
tatlan és elhamarkodott beavatko-
zás jóvátehetetlen károkat okozhat, 
hosszú évtizedekre visszavethetné 
országunk tudományos fejlő dését. A 
tudomány és a felső oktatás struktú-
rájának ezer szállal kell kötő dnie a 
hasonló európai intézményekhez, 
azok szellemiségéhez, és mindennapi 
tevékenységükhöz. Természetesen a 
hallgatóknak is biztosítani kell a kü- 

lönböző  képzési formákban a nyi-
tottságot, az európai gondolkodás-
hoz való jutás lehető ségeit. E nél-
kül nincs egyetem, nincs tudomá-
nyos utánpótlás - és nincs kor-
szerű  Magyarország sem. 

A tudománnyal, felső oktatással 
kapcsolatos programom meghatáro- 
zó része az ezen a területeken dolgo-
zók munkakörülményeinek, mű kö-
dési feltételeinek javítása is. Kuta-
tóként magam is pontosan tudom, 
hogy a jelenlegi színvonalon csak a 
vegetálás folytatható, az is csak rö-
vid ideig. Számos helyen olyan a 
helyzet, hogy egyes intézmények 
még ebben az évben fizetésképte-
lenné válnak. 

- Képviselő i elfoglaltságai köze-
pette hogyan tudja megő rizni kap-
csolatát a TUDOSZ-szal és az Értel-
miségi Szakszervezeti Tömörüléssel? 

- [Igy érzem, hogy a jelenlegi 
megbízatásaimból valamit fel kell 
adnom. Semmiképpen sem adom fel 
azonban kutatói minő ségemet és ok-
tatóként továbbra is részt veszek 
a felső oktatásban is. Erre tudomá-
nyos ambícióimon túlmen ő en azért 
is szükségem van, mert ez jelenti 
számomra képviselő ként a két terü-
lethez való „napi" kapcsolódást. 
Természetesen a tömörülés tagszer-
vezetei által kidolgozott javaslatok 
és elgondolások nélkül is elképzel-
hetetlen képviselő i tevékenységem. 
Erre az alapra kívánok a parla-
mentben támaszkodni és természe-
tesen ezekkel a gondolatokkal sze-
retnék majd érvelni - bízom ben- . 
ne, nem eredménytelenül. 

- Köszönöm a beszélgetést és 
képvisel ő i tevékenységéhez sok si-
kert kívánunk. 

gy. i.  gy. 
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UDIILES '90. - E lista nyilvánosságra hozásával a Szószóló szerkeszt ő ségének 
az ismert vicc sorai jutottak eszébe: több oka is van ennek... Elő ször is to-
vábbra sem akarjuk a korábbi, rossz emlék ü, kulisszák mögött zajló osztozko-
dást folytatni. Másodszor úgy gondoljuk, jobb, ha szakszervezetünk minden tag-
ja személyesen is tájékozódhat a TUDOSZ üdülési lehető ségeirő l, amit az egykori 
SZOT erdülési Fő igazgatóság központi üdülési keretébő l kapunk. Harmadszor, 
szeretnénk lapunk hasábjain is megosztani azt a gondot tagságunkkal, hogy 114 
belföldi és 9 külföldi beutalót „igazságosan" osszunk szét a TUDOSZ táborához 
tartozó kb. 10 000 munkavállaló között (amit a március 20-i (jelölési felelő si érte-
kezlet is megpróbált magára vállalni). 

Belföldi beutalók 

Balatonlelle április 03-23. I. o. (egyéni, szanatórium) ; Miskolc-Tapolca  április 
05-18. I. o. (házaspári) ; Balatonfüred április 06-19. 3. o. (egyéni) ; Mátrafüred 
április 11-24. 2. o. (házaspár» ; Mátrafüred április 11-24. I. o. (házaspári) ; Sop-
ron április 11-24. I A. (házaspár)) Balatonfüred április 12-május 2. 3. o. (egyé-
ni. szanatórium) ; Hévíz április 12-25. PA. (házaspári, gyógy); Hévíz április 18-
május 1. 2. o. (egyéni, gyógy) : Hévíz április 18-május 1. 2. o. (házaspári, 
gyógy) Balatonföldvár április 24-május 14. I. o. (egyéni, szanatórium) ; Gyula 
április 25-május 8. I A. (házaspár), gyógy) ; Gyula április 25-május 8. I. o. (há-
zaspári, gyógy) ; Hajdúszoboszló április 26-május 9. 2. o. (házaspár), gyógy) : 
Hévíz április 26-május 9. I. o. (házaspári, gyógy) : Szilvásvárad május 02-15. 
I. o. (házaspár» ; Balatonfüred május 03-23. 3. o. (egyéni, szanatórium); Ga-
lyatető  május 03-16. I A. (egyéni) ; Gyula május 09-22. 2. o. (házaspári, gyógy): 
Parádfürdő  május 09-29. 2. o. (egyéni, szanatórium) ; Hévíz május 10-23. I. o. 
(egyéni, gyógy) ; Lillafüred május 16-29. 2. o. (egyéni) ; Lillafüred május 16-
29. 1. o. (egyéni) ; Hévíz május 24-jún. 6. I A. (házaspár), gyógy) : Szántód má-
jus 25-jún. 7. 2. o. (házaspár) Siófok, Ezüstpart május 26-jún. 5. I A. (házas-
pári) : Hévíz május 30-jún. 12. 2. o. (házaspári, gyógy) ; Bakonybél május 31-
jún. 13. 2. o. (házaspári) : Galyatető  május 3I-jún. 13. I/A. (házaspári) Mátra-
füred június 06-19. 1. o. (házaspári) ; Zirc június 07-20. 2. o. (2+3, családos) : 
Siófok június 07-20. 1. o. (2- 1, családos) :  Balatonfüred június 07-27. 3. o. 
(egyéni, szanatórium) : Hajdúszoboszló június 07-20. 2. o. (házaspári, gyógy) : 
Hollóháza június 07-20. 2. o. (házaspári) : Hévíz június 07-20. I A. (házaspári. 
gyógy) : Balatonföldvár június 08-21. 2. o. (2+1, családos) : Balatonlelle június 
20-júl. 03. I'A. (2+3, családos) : Gyula június 20-júl. 03. 1. o. (házaspári, gyógy) : 
Hévíz június 21-júl. 04. I'A. (házaspár), gyógy) : Siófok június 2I-júl. 04. 2. o. 
(2.-1, családos) : Balatonlelle június 21-júl. 04. 1. o. (2+1, családos) :  Szántód 
június 22-júl. 05. 2. o. (2+4, családos) : Hévíz június 27-júl. 10. 2. o. (egyéni, 
gyógy)  Siófok, Ezüstpart június 27-júl. 10. 1. o. (2+1, családos) Gyula július 
04-17. I. o. (házaspári, gyógy) : Balatonlelle július 05-18. 1. o. (2+1, családos) : 
Szilvásvárad július 11-24. 2. o. (2+2, családos) :  Sopron július 11-24. 1. o. (1+1. 
családos) : Balatonfüred július 12-25. 3. o. (egyéni) : Balatonboglár július 19-
aug. 01. 2. o. (2+1. kisbabás) : Hévíz július 19-aug. 01. 1. o. (egyéni, gyógy) 
Hajdúszoboszló július 19-aug. 01. 2. o. (házaspári, gyógy) ; Hévíz július 19-aug. 
01. I A. (házaspári, gyógy) Siófok július 20-aug. 02. 2. o. (házaspár') Siófok 
Ezüstpart július 25-aug. 07. I. o. (2+1, családos) : Balatonlelle augusztus 01-
14. I/A. (2+2, családos) : Mátrafüred augusztus 01-14. 2. o. (házaspár)) ; Gyula 
augusztus 01-14. 1. o. (házaspár). gyógy) Mátrafüred augusztus 01-14. 1. o. (há-
zaspári) :  Szántód augusztus 03-16. 2. o. (2+4. családos) ; Szántód augusztus 03-
16. 2. o. (2+3, Családos) :  Balatonföldvár augusztus 03-16. 2. o. (egyéni) : Siófok 
Ezüstpart augusztus 08-21. 1. o. (2+1, családos) :  Sopron augusztus 08-21. 1. o. 
(1+1, családos) ; Balatonfüred augusztus 09-29. 3. o.  (egyéni, szanatórium) ; Deb-
recen augusztus 09-22. I A. (házaspári, gyógy) :  Zirc augusztus 16-29. 2. o. (2+ 3. 
családos) : Balatonlelle augusztus 16-29. 3. o. (2- 2, családos) :  Siófok 'augusztus 
16-29. 2. o. (1+1, családos) :  Hajdúszoboszló augusztus 16-29. 2. o. (házaspári, 
gyógy) :  Hévíz augusztus 16-29. I A. (házaspár), gyógy) ; Hévíz augusztus 16-29. 
1. o. (házaspár), gyógy) : Hévíz augusztus 16-29. I A. (házaspári, gyógy) ; Szán-
tód  augusztus 17-30. 1. o. (2-4, családos) : Siófok  augusztus 17-30. 1. o. (2+1. 
családos) :  Lillafüred  augusztus 22-szept. 4. 1.  o. (egyéni) ; Hévíz augusztus 22-
szept. 4. 2. o. (házaspári, gyógy) :  Bakonybél augusztus 23-szept. 5. 3. o. (házas-
pár)) ; Galyatető  augusztus 23-szept. 5. 1 A. (házaspár» ;  Sopron augusztus 29-
szept. 4. 2. o. (egyéni) ;  Gyula augusztus 23-szept. 11. 1. o. (házaspári. gyógy) 
Siófok augusztus 30.-szept. 12. 1. o. (egyéni) :  Balatonföldvár augusztus 31-
szept. 13. ICA, (házaspár)) ; Siófok, Ezüstpart szeptember 01-14. 1. o. (házaspár» : 
Siófok. Ezüstpart szeptember 01-14. 1. o. (házaspár» ;  Balatonfüred szeptember 
06-26. 3. o. (egyéni, szanatórium) ; Miskolc-Tapolca szeptember 06-19. 2'. o. (egyé-
ni) :  Pécs  szeptember 07-20. 2. o. (egyéni) Balatonlelle szeptember 12-25. I A. 
(házaspári) :  Sopron szeptember 12-25. I A. (házaspár» ;  Mátraháza szeptember 
13-26. 1. o. (házaspár» Szántód szeptember 14-27. 2. o. (házaspár)) ;  Siófok 
Ezüstpart szeptember 15-28. 1. o. (házaspár)) ;  Lillafüred szeptember 19-okt. 9. 
1. o. (házaspári) ;  Siófok szeptember 26-okt. 16. 2. o. (egyéni, szanatórium) : 
Hajdúszoboszló szeptember 26-okt. 09 I A. (házaspári. gyógy) : Hévíz szeptember 
27-okt. 06. PA. (házaspári, gyógy); Hévíz október 03-16. 2. o. (egyéni. gyógy) : 
Galyatet ő  október 04-17. I A. (házaspár» :  Gyula október 10-23. I/A. (házaspári. 
gyógy) : Mátraháza október 11-24. 1. o. (egyéni) :  Hévíz október 11-24. 1. o. (há-
zaspár), gyógy) ; Siófok Ezüstpart október 13-20. I/A. (házaspári)  Parádtürdó 
október 17-nov. 06. 2. o. (egyéni, szanatórium)  Bakonybél október 18-31. 3.  o. 
(egyéni) : Siótok ‚Ezüstpart október 24-nov. 06. LA. (házaspári) :  Gyula október 
24-nov. 06. I. o. (házaspári, gyógy) ;  Balatonfüred  október 25-nov. 14. 3. o. 
(egyéni, szanatórium) Hévíz október 25-nov. 07 I/A. (házaspár). gyógy) ; Hévíz 
október 25-nov. 07. I A. (házaspárt, gyógy) : Hévíz október 25-nov. 07. 1/A. (há-
za-spór), gyógy) ; Hajdúszoboszló október 25-nov. 07. 2. o. (házaspári, gyógy) : 
Siófok  október 26-nov. 08. 1. o. (házaspár» :  Hajdúszoboszló október 31-nov. 13. 
2. o. (egyéni, gyógy) Balatonfüred november 01-14. 3. o. (házaspár» :  Miskolc-
Tapolca november 01-14. 1. o. (házaspár)) ; Debrecen november 01-14. I/A. (há-
zaspári, gyógy) ; Parádfürdő  november 07-27. 2. o. (egyéni, szanatórium) ; Siófok 
november  07-27. 2.  o. (egyéni, szanatórium) :  Balatonlelle november 07-27. 1. o. 
(egyéni, szanatórium) : Mátrafüred november 07-20. 1. o. (házaspár» ; Hévíz no-
vember 08-21. I.A. (házaspári, gyógy) ; Sopron november 14-27. I/A. (házaspári) : 
Siófok november 23-dec. 06. I. o. (házaspár)) :  Balatonlelle  november 28-dec. 18. 
1. o.  (egyéni,  szanatórium) :  Szilvásvárad november 28-dec. 11. 1. o. (házaspár» : 
Hévíz november 28-dec. 11. 2. o. (egyéni, gyógy) ; Miskolc-Tapolca november 29-
dec. 12. I. o. (egyéni) : riéviz november 29-dec. 12.  I/A.  (házaspári, gyógy) : 
Hévíz november 29-dec. 12. I/A. (házaspári, gyógy) :  Sopron  december 05-18. 
2. o. (házaspári) ; Siófok Ezüstpart december 05-18. I'A. (házaspár)  Hévíz de-
cember 12-23. 2. o. (egyéni, gyógy) ; Balatonfüred december 13-26. 1. o. (házas-
pár), gyógy) ; Eger december 14-22. I A. (egyéni, gyógy) ; Gyula december 19-
jan. 01. 1. o. (házaspári, gyógy) Hévíz december 20-jan. 02. PA. (házaspári. gyógy) : 
Sopron december 21-jan. 02. 1. o. (házaspár)); Galyatető  decembe^ 22-28. I/A. (há-
zaspár» :  Miskolc-Tapolca december 22-28. 1.  o. (házaspár» ; Lillafüred december 
23-29. 1. o. (egyéni) : Bakonybél december 27-jan. 09. 3. o. (házaspari); Balaton-
tök:ivar augusztus 03-16. 2. c. (házaspár)). 

Külföldi beutalók 

Binz-Berlin június 9-19. (3 db, 9000 Ft/f ő ) : Krakkó-Zakopane június 20-29 
(2 db, 7000 Ft/f ő ) ; Bécs (hajó) július 3-8. (2 db, 6500 Ft/f ő ) ; Kijev-Riga-Tallin-
Moszkva július 17-31. (2 db, 11 000 Ft f ő ):  Bad-Vöslau  augusztus 30-szeptem-
ber 9.  (2 db, 12 000 Ft f ő ) ; Velence-Firenze-Róma-Bimini-Padova szeptember 
1-11. (2 db, 20 900 Ft/f ő ): Jasna pod Chopkom szeptember 8-15. (3 db, 5400 
Ft f ő ) : Al-Duna szeptember 11-16. (2 db. 6100 Ft/f ő ); Bécs (hajó) október 2-8. 
(2 db, 6500 Ft/f ő ). 
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A TUDOSZ saját kezdeményezésére is próbál üdülési, pihenési alkalmakat te-

remteni, szervezni. Az idén bérbe vettük a Borsod Megyei Tanács kékedi üdü-
l ő jét(2 szobát), néhány turnusra, s el ő ször próbálkoztunk külföldi utazások szerve-
zésével is (Görögország, Jugoszlávia, Olaszország, Tunézia). (Következő  számunkban 
Vidóczy Tamás személyes tapasztalatait is közreadja a TUDOSZ kékedi üdülő jéröl.) 
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A RENDSZERVÁLTÁS BÉKÉS JELLEGE MEGŐ RZÉSÉNEK FONTOS FELTÉTE-
LE, HA A KOzSZOLGALAT TISZTESSEGES, JÓL FELKESZOLT SZAKEMBER-
GARDAJA BIZTONSÁGBAN EREZHETI MAGÁT. A közszolgálat védelmérő l ál-
lásfoglalást tett közzé a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének elnöke 
(Szabó Endre), az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke (Baka András), 
valamint a 	Magyar Demokrata Fórum alelnöke (Kulin Ferenc). A legfonto- 
sabb gondolatok: Aggasztóak a mind gyakrabban nyilvánosságra kerülő  véle-
mények, amelyek sommás ítéleteikkel, álláspontjaikkal és gyakorta kétes ér-
ték ű  javaslataikkal elbizonytalanítják, ső t megfélemlitik a közélet különböző  
szereplő it, a közszolgálat dolgozóit. Ez nem pusztán az érintettek szempontjá-
ból veszélyes, hanem megengedhetetlen azért is, mert kérdésessé teszi a jogálla-
miság, a demokrácia megvalósulásának hitelét. Nem engedhet ő  meg a múlt 
súlyos hibáinak megismétlése, amelyek következményeként sok ezren, többek 
között jól képzett közszolgálati szakemberek is indokolatlanul vesztették el állá-
sukat, szenvedtek méltánytalan sérelmeket. A közszolgálat tisztességes, jól fel-
készült szakembergárdájának helyet kell kapnia a jövő  intézményrendszerében 
is. Mindez nem jelenti annak tagadását, hogy szükséges egy új közszolgálati 
intézménystruktúra kialakítása, amely szervezeti, személyi konzekvenciákkal is 
együtt jár majd. Ez nyilvánvaló. Nem szabad azonban megengedni, hogy ennek 
ürügyén a boszorkányüldözés hangulata és gyakorlata nyerjen polgárjogot. A 
jövő  Magyarországának korszer ű , szigorúan törvényesen, kulturáltan m ű köd ő  
közszolgálatra lesz szüksége, amelynek természetesen alkotója az ésszerű  lét-
számú, anyagilag elismert, magas presztízsű , politikailag semleges apparátus. 
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A SZARVASI HALTENYÉSZTÉSI KUTATÓ INTÉZETBEN Jeney Zsigmond 
TUDOSZ-titkár Igazgatóhelyettessé történt kinevezése miatt megvált tisztségétő l. 
A tagság Gorda Sándort választota meg szb-titkárnak, Csizmarik Gábort pedig 
helyettesének. 
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Nyakig az OTKÁI  -bam A TULAJDONVISZONYOKRÓL 

Kié legyen az ország? 
0 Az Eszmélet című  folyóirat idei 3. számát forgatva a tulajdonviszonyok-
ról szóló polémiára bukkantunk, amely, mint címe is utal rá — „Kié le-

gyen az ország" — olyan kérdésre keresi a választ, amely ma minden ma-
gyar állampolgár számára a kérdések kérdése. írásunk a több mint 50 ol-

dal terjedelmű  polémiából tallózott. 

A vitában részt vevő  szerző k többsége egyvalamiben értett egyet: az 
eddigi tulajdonroiszonyokat meg kell változtatni. Lássuk tehát „eltér ő " 
elképzeléseiket. 

Vass Csaba „politikai ipari mű veknek" nevezi a mindenki által meg-
'haladni kívánt tulajdonstruktúrát, amelyben a gazdaság ugyan gazdaság-
szerű en mű ködik, de m ű ködési céljait a politikai hatalom jelöli ki. En-
nek következtében nem gazdasági értéket termel, hanem politikai java-
kat, nem profitot hoz, hanem a hatalmat termeli újjá, és ez éppen elég 
ahhoz, hogy a gazdasági hatékonyság elmaradjon. A következmény itt 
van a szemünk elő tt: például az egyre többeket nyomorító szociális fe-
szültség 'képében. Változtatni kell tehát a gazdasági tényező kkel való 
rendelkezés rendszeren, ami más szóval ama sokat emlegetett tulajdon-
reform. És itt jön a viták tárgya. Az tudniillik, hogy a magánérdekelt-
ség mellett a közösségi tulajdon milyen arányban legyen jelen a gaz-
daságban, illetve 'mindkét formán felül — vagy részben belül — mi le-
gyen az állam szerepe. Az alapvető  konfliktus a gazdasági racionalitás 
és 'a szociális biztonság igénye között van. „... önmagában a magántulaj-
don még sehol sem volt képes felszámolni hatékonyság és szociabilitás 
konfliktusát. Ső t a legfejlettebb, mintának sokszor idézett államokban is 
erő teljes 'korrekcióra volt szükség. A korrekció kétirányú, egyfelő l az 
állami tulajdon mű ködésének szocializálása, az elesettek részére sző tt 
szociálpolitikai védő háló. Másfelő l nemcsak a tulajdonmű ködést szocia-
lizálták, hanem a tulajdont magát is. Az Egyesült Államokban például 
a nyugdíjasok nem csupán választási nagyhatalomként tartatnak szá-
mon, hanem a gazdaságnak is tényező i a szociális vállalkozásokat bo-
nyolító nyugdíjintézeteken keresztül. 'Úgy véljük, hogy a gazdasági elő re-
baladás és a szociális béke 'feltételeit egyszerre biztosítani kényszerülő  
korunkban az indulásnál esélyegyenlő séget kell biztosítanunk mindegyik 
felsorolt tulajdonforma számára" — írja Vass Csaba, aki a „szociális 
'piacot" találja elérendő  célnak. Szerinte: „A szociális piac kialakítása 
azonban kultúrát feltételez, közgazdaságit és politikait egyaránt. Leszá-
molást a lumpenburzsoá attit ű dökkel, a bármi áron való gyors gazda-
godással, az agresszív piaci manő verezéssel stb. A szociális piac kultu-
rális és társadalompolitikai normája, hogy a szociális biztonság, mindenki 
szociális biztonsága, nem költség, hanem a hosszú távú kiegyensúlyozott 
mű ködés elő feltétele. A szociális piac nem a versenyszabályok, a haté-

konysági követelmények feladását jelenti jótékonysági 'célból, hanem a 

szociális szempont ibeépítését a hatékonysági rendbe. Ez a kompromisz-
szum az ún. »liskomonetárisoknak« túlságosan sok engedményt, a másik 

oldalnak viszont túlságosan kevés szocializmust jelent. Tudomásul kell 
venni azonban, hogy a hatékonyság túlerő ltetése éppolyan veszélyes, mint 
elhanyagolása: szociális robbanáshoz vezethet." 

,Mocsáry József Hogyan lopjunk gyárat? című  példatárából két téma-

kört emelnék ki: hogyan lehetett a 80-as években sok ipari szövetkezet 
30 éve felhalmozott vagyonának zöme néhány vezető  magántulajdonává, 

továbbá: a vezető k és ügyes „vállalkozók" a nagyvállalatok nyereséges 

részlegeit — kisszövetkezetté alakításuk révén — kisajátítják. Ezekbő l 

és más példából következtetve Mocsáry József attól tart: „Nem egysze-

r ű en a szegényedő  ország csökkenő  nemzeti tortájából egyre nagyobb 

szeletet kihasító újgazdagok léte a baj, hanem az is, hogy ellenő rizhe-

tetlenné válik az állami tulajdon, szabad utat kapnak a külön érdekek, 
irányíthatatlanná válik a gazdaság." 

Nagy Balázs írása — amit az Eszmélet a IV. Internacionale című  fo-

lyóiratból emelt át — az 56-os munkástanácsok mintájára látja megold-
hatónak a tulajdonreformot. 

Szépkuti István a munkavállalók önkormányzatának vagy önigazgatá-

sának módjain elmélkedik, számba véve a dolgozók részvények által 
megteremthető  érdekeltségét. 

Szabó András György is cáfolja téziseiben, hogy csak a tulajdonosi és 

a munkavállalói érdek elválasztása ad teret a tulajdon gyarapításának és 

a termelés fejlesztésének. 

Mint e töredékes összeállításból is kitű nik talán, az Eszmélet szerző i 

első sorban a jelenlegi folyamatokkal szembeni fenntartásaikat fogalmaz-
ták meg. Ha azt akarjuk, hogy a végeredmény az egész társadalmat 

szolgálja majd, el kell gondolkodni az ellenérveken is. 
Vámos György 

Galfy-Bódi Tamás grafikája  

❑ Február végén az ország szinte 
minden kutatóhelyén lázas munka 
folyt: készültek a benyújtásra kerü-
l ő  Országos Tudományos Kutatási 
Alap (OTKA-) pályázatok. A határ-
id ő  ugyan lezárult, a pályázatok el-
bírálásáig és a döntésig azonban 
még jó néhány hónapot kell várni. 
Nem végleges adatok szerint mint-
egy 4000 pályázat érkezett be, köz-
te 400 idegen nyelven. 

Hiányzó információk 
Az ezúttal harmadszor meghirde-

tett OTKA-pályázatokra rendkívül 
kiélezett gazdasági 'helyzetben és az 
eddigieknél jóval zavarosabb körül-
mények között kerül sor. Azt sem 
volt nehéz megjósolni, hogy rekord-
számú pályázat érkezik majd az 
OTKA-bizottsághoz. Az ok igen 
egyszerű : a költségvetés az anyagi 
gondok növekedtével a legegysze-
r ű bb megoldást választja: egyre In-
kább kivonul a kulturális szférából. 
Ezt a rövidlátó fiskális szemlélet-
módot a tudományos kutatás is el-
kerülhetetlenül megsínyli. Az alap-
vető  ideológia szerint „az intéz-
ményfinanszírozás 'helyett át kell 
térni a hatékonyabb térriafinanszí-
rozásra". 

Ami a forrásokat illeti, Kunos Pé-
ter pénzügyminisztériumi államtit-
kár így fogalmaz a Szószóló hasáb-
jain: 

„rA tudományos kutatást program-
szerű en — közvetlen kutatási felada-
tokra pénzt biztosítva — az Országos 
Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 
és az egyes tárcák kutatási alapjai 
biztosítják." 

'Nem véletlen tehát, hogy a költ-
ségvetési finanszírozás hiányában az 
eddig alapkutatással nem vagy csak 
elvétve foglalkozó intézmények is 
az OTKA-ban látják sorsuk jobbra 
fordulásának zálogát. Az OTKA-
pályázat azonban a 'kutatók számá-
ra nemcsak a túlélés lehető ségét je-
lenti, hanem egyben intellektuális 
kihívás is, hiszen olyan játékra em-
lékeztet, amelynek szabályait a já-
tékos nem ismerheti meg elő re. A 
pályázat benyújtásának idő pontjá-
ban ugyanis nem ismeretes, hogy: 

— mekkora a kiosztásra kerülő  
teljes pénzösszeg, 

— milyen természet ű  költségekre 
lehet pályázni, 

— kik fogják a döntéseket hozni. 
Ha ugyanis ismeretes az Alap ösz- 

0 A SZOT ez évre havi 5100 fo-
rintos minimálbért javasolt, de az 
Országos Érdekegyeztető  Tanács 
résztvevő i a 'kompromisszumos 
4800 forintot fogadták el. Alig je-
lent meg ez a közlemény, a mun-
káltatók szervezetei, s egyes kom-
mentátorok érvelni próbáltak a 
SZOT álláspontjának tarthatatlan-
ságáról. Az érvek között szerepelt, 
hogy a minimális bérek emelését 
csak a termelő i árak további eme-
lésébő l lehet fedezni, a bérek nö-
velése egyes vállalatokat lehetetlen 
helyzetbe hoz, csorbát szenved a 
nagyobb teljesítmények arányos el-
ismerése, végül az is elhangzott, 
hogy a háztartások fogyasztásukat 
nem kizárólag a bérekbő l finan-
szírozzák, 'hanem egyéb jövedel-
meikbő l is, ezért a SZOT ne érvel-
jen a létminimum alá sodrodó tö-
megekkel. 

Úgy tű nik, hogy a felhozott ér-
vek mindegyike hamis. 

Januárban olyan termékek és 
szolgáltatások árát emelték, ame-
lyek már nem helyettesíthető k ol-
csóbbakkal, s ezek fogyasztása —
a hústól a lisZten át a (közleke.désig 
—, éppen a 'legalacsonyabb jöve-
delrri ű eknél a legnagyobb arányú. 
Ezért a minimálbérre igényt tartók 
körében a prognosztizált árindexnél 
nagyobb lehet a valóságos infláció. 

Az árváltozások .„átlaga" térben 
is struktúrálódik. A térbeli diffe-
renciálódás nemkülönben első sor-
ban azt a népességet sújtja, amely-
nek jövedelemszerzési lehető ségei 
korlátozottak, „bérbő l élnek". Csak 
példaként: a lakossági ivóvíz- és 
csatornadíj-emelés országos átlaga 
336 százalék, de ez az „átlagérték" 
Pécsett 7()5 és 650 százalékos eme-
lést jelent. Hasonlóképpen nagy a 
szórás a tömegközlekedés, a vasúti 
forgalom díjemelésének terén is. 
Ezért meggyő ző désem: a fogyasztási 
szerkezet és a térbeli eltérések 
miatt indokolatlan az átlagos ár- 
színvonal-növekedés 	mértékéhez 
korlátozni az éves kötelező  béreme-
lést. 

A munkáltatói érdekek kifejező i, 
a menedzserek úgy nyilatkoznak, 
hogy a bérek emelését csak árnö-
veléssel lehet kompenzálni, más le-
hető ség nincs. Pedig van: a mun-
ka határtermékének mű szaki fej- 

szege, ebbő l a pályázó könnyen 
megítélheti, hogy a 'kormánynak 
komoly szándékai vannak-e. Az in-
formáció eltitkolása ezzel szemben 
érdekes variációkra ad lehető .séget. 
A kutatók, ha a pályázatot komo-
lyan veszik és a tényleges igényei-
ket jelölik meg, szerénytelennek 
tű nnek abban az esetben, ha a 
pénzalap témaként csak egy-két 
buszibérlet mégvásárolására elegen-
dő . 'Megfordítva: ha a pályázó a 
fiskális kormányzat apokaliptikus 
szózataitól megfélemlítve csak pat-
togatott kukoricára pályázik, ko-
molytalan szélhámosnak tű nik, aki 
még a költségeket sem tudja reáli-
san megbecsülni. 

Hasonló bizonytalanság van a ku-
tatási költségekkel kapcsolatban is. 
Ha az OTKA nem költségvetés-
pótlék, akkor csak a közvetlen ku-
tatási költségekre kell pályázni. Ez-
zel szemben, ha „közvetlen kutatá-
si feladatok témafinanszírozásának 
esete forog fenn", (Rejtő  Jenő  stílu-
sával élve), akkor a költségekbe be-

' le kell érteni a munkabért (esetleg 
annak kiegészítését) is, társadalom-
biztosítási. járulékkal együtt. vala.-
mint a különféle rezsiköltségeket. A 
két eset között lényeges a különb-
ség, ami a költségeknél szembetű -
nő . A játékszabályok titokban tartá-
sa tehát a szigorú bírálóbizottság 
és a kuratórium (esetleg katonai 
ügyészség) dolgát jelentő sen meg-
könnyíti, mivel a pályázatok nagy 
része komolvtalannak minő síthet ő . 
tehát nem támogatható. Ily módon 
sok pénz megtakarítható. ső t sze-
rencsés esetben egyáltalán nincs 
szükség OTKA-pénzekre. 

A kuratórium összetételének isme-
retében a pályázó a hlányzó infor-
mációk ellenére még talán kénes 
lenne epszilon nyerési esélvű  pályá-
zati stratégiát kidolgozni. Ha azon-
ban ez nem ismeretes. akkor a pá-
lyázó számára marad a sötétben ta-
pogatózás. a (természettudománytól 
idegen teljesen kaotikus) káosz és 
az ebbő l kő vetkező  intellektuális 
öröm é.sivagy frusztráció. 

Ezek után talán már az sem baj. 
hogy az Európa-házba illő , tető tő l 
talpig demokratikus módon a ku-
ratórium döntése ellen nincs apel-
láta! 

b. gy. 

Opponensek pedig kellenek ... 
Az OTKA jogi státusáról, szerve-

zeti és m ű ködési rendjérő l folyta-
tott viták távolról sem értek véget. 

lesztésével, új termékekkel, piac-
orientált magatartással, a pazarló 
költségek csökkentésével, szervezés-
sel elő teremthető  a kompenzálás 
forrása. Ezt a gondolkodás- és cse-
lekvésmódot azonban még nem ta-
nulta meg a hazai vállalatvezetés. 

Úgy tű nik, hogy a munkavállalók 
és a munkáltatók érdekegyeztetésé-
ben nem különül el ;markánsan a 
kormányzat intézményes szerepe. A 
befolyásolt kormányzat nem a 'két 
fél egyezkedését felügyeli, a meg-
állapodások betartását ellenő rzi, 
hanem részvételével inkább növeli 
a munkavállalók magára hagyatott-
ságát. Jelenleg nem mű ködik regio-
nális egyeztető  mechanizmus, ami 
pedig nélkülözhetetlen lenne: 

A szakértő i megbeszélések infor-
mációs bázisa is féloldalas: a KSH, 

Ma még széles kör ű  szakmai viták 
folynak a megoldás ésszerű  varián-
sairól. E diszkussziók egyik, lassan 
intézményesült formájának tekint-
hető  az OTKA-bizottság azon kez-
deményezése, hogy esetenként és 
szoros tematikai körülhatároltsággal 
vitára invitálja a tudományos ér-
dekképviseleti szervek szakértő it. 
1990. március 7-én immár másod-
szor került sor ilyen párbeszédre. 

Egy március elején rendezett meg-
beszélésen Láng István akadémikus, 
az OTKA-bizottság elnöke röviden 
beszámolt a pályázatok beadása utá-
ni elsó tapasztalatokról, majd •kérte, 
hogy a pályázati mechanizmus egé-
szérbő l ezúttal csak az idő ben ak-
tuális opponentúra-szakaszról essék 
szó. Bevezető jében beszélt azonban 
arról a kockázati tényező rő l is, 
amely a pályázati gépezet beindítá-
sa és a jelenlegi forráshiány között 
feszül. Ugyanakkor — s ebben a je-
lenlevő k egyetértettek — egyetlen 
tudománypolitikus sem vállalhatja 
fel, hogy csak garantált költségve-
tési támogatás után fogjon hozzá a 
közel egy esztendő t igénybe vevő  
pályáztatás elindításához. 

A tényleges szakmai vita — kap-
csolódva az OTKA-bizottság elnö-
kének kéréséhez — a jelenlegi op-
ponensi rendszer körül alakult ki, 
többek között polarizálódtak a pro 
és kontra vélekedések, minő sítések. 
Jóllehet e metódus egyik legismer-
tebb hazai szakértő je háromnegyed-
órás referátumában ismertette-védte 
az eljárást, tényleges konszenzus 
nem alakult ki. 

Számos javaslat hangzott el az 
opponensek kívánatos számát ille-
tő en is. A többségi vélemény afelé 
hajlott, hogy az egyes pályázatokat 
első dlegesen minő sítő  opponensek 
számát az eddigi 'kettő rő l növelni 
kell. Néhányan úgy vélték, a kül-
földi szakértő k számát is célszer ű  
lenne emelni, éppen az objektivitás 
érdekében. Elhangzott ugyan sze-
rény ellenvetés a bürokrácia csök-
kentése, valamint az OTKA-admi-
nisztráció visszafogása érdekében, 
de nern talált megértésre a részt-
vevő k körében. 

Az eltérő  érdekek miatt konszen-
zus nem alakulhatott ki, ám a pár-
beszéd mégis termékenynek bizo-
nyult, hiszen számos olyan kutató 
polemizált, aki a gyakorlatban is 
megismerte a nálunk ideáltipikus-
nak tekintett amerikai, japán és 
más nyugati pályázati rendszereket. 

e. a. 

az ABIV12H stb. számítási anyagai 
nem adnak választ a vitatott struk-
turális és regionális kérdésekre. 
Ami pedig azt az érvet illeti, hogy 
a háztartások fogyasztását nem el-
ső sorban a bér finanszírozza, nem 
tartjuk elfogadhatónak. 1982-ben a 
háztartások 75 százalékában 100 
százalékos volt a bérfüggő ség, s 
csupán 10 százalékukban volt 50 
százaléknál kisebb. Bár ez a szo-
ros kapcsolat az elmúlt évtizedben 
némileg enyhült, a minimális bér 
kikötése éppen azokat a társadalmi 
csoportokat érinti, ahol a legkeve-
sebb a pótlólagos jövedelemforrás, 
s így az erő s bérfüggő ség mellett a 
legnagyobb a veszélye a létmini-
mum alá süllyedésnek. 

Mocsári Ilona 

Hamis érvek a minimálbér-tárgyalásokon 



NÉZ Ő PONT 

❑ Szabad választások. 'Rendszerváltás. Csinnad-
ratta. Százmilliókért piros-fehér-zöldre tapétáz-
zák a kapufélfákat, az országot. Nemzeti szín ű  
egyenmadarak szállnak a közterekre. Trikolór 
tulipánok tucatostul ülnek az aluljárók lepusz-

tult, salétromos falára. Nagytakarításra invitálnak. Szupernatura-
lista plakátokon kokárdás seprű , behemót szemeteskuka virít. Ezek 
az instrumentumok a kiskirályok, a vörös- és zöldbárök eltakarí-
tásának és az idegen hadsereg kiseprésének eszkö2e(i. A seprű  vagy 
partvis utóvégre európaibb szerszámok, mint például a marosvásár-
helyi románok érveit nyomatékosító kellékek: bunkók, dorongok. 
fejszék, vasvillák. 

Mindenünnen epitheton ornansok. Optimista cikornyák. Kultikus 
díszítő jelző k. Mind önhittebb sajtónyilatkozatok. Közben a „West" 
magazin dél-afríkai letelepedésre csábítja a magyar állampolgáro-
kat. Egyetlen egy újsághirdetésre alig néhány nap alatt 'húszezren 
jelentkeznek Dél-Afrika bécsi nagykövetségén. 

Kivándorló honfitársaink a lábukkal szavaztak. Úgy gondolták: 
csupán az emberek cserélő dtek ki, s az új nevek szolgálatába áll-
tak a régi szavak. 
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Mindennapi kérdéseink Rekontraszelekció 

Az étkezési hozzájárulásról 
0 Kell-e adót fizetni az étkezési 
hozzájárulás után? 

A magánszemélyek jövedelemadó-
járól szóló 1989. évi XIV. törvény 
7. § (2) bekezdés 22. pontja alap-
ján mentes az adófizetési kötele-
zettség alól „a természetben nyúj-
tott munkahelyi étkeztetés, vala-
mint a pénzben nyújtott étkezési 
hozzájárulás havi 500 Ft-ot meg 
nem haladó része". 

Várható-e az adómentes összegha-
tár megváltoztatása? 

Az általános szabályozással kap-
csolatos véleményem, hogy az 500 
Ft adómentes maximumot a sze-
mélyi jövedelemadó elmúlt évi mó-
dosításakor fogadták el, amikor az 
még elégnek t ű nt. Annak első  lát-
szatra kedvező  volta miatt sok 
munkahelyen a munkahelyi étkez-
tetés támogatásának ezt a pénzbe-
ni hozzáiárulási formáját vezették 
be. Az étkezési költségek azonban 
id ő közben rendkívül , megemelked-
tek, s így azóta ez a maximum 
korlát elavult. Felemelését a sze-
mélyi jövedelemadó legközelebbi 
módosításakor lehet kezdeményez-
ni. immáron az új kormánynál. 

Milyen mértékű  lehet a munka-
helyi étkeztetés támogatása? 

A deregulációs program kereté-
ben a korábbi korlátozó rendelke-
zések megszű nnek. A munkáltatók 
maguk határozhatják meg a kollek-
tív szerző désben, hogy a dolgozók 
munkahelyi étkeztetését milyen mó-
don támogatják. Ennek mértékét 
jogszabály nem korlátozza. Igy 
bármilyen összegben kifizethető  az 

❑ A napilapok híreibő l értesülhet-
tünk arról, hogy idén elő ször ado-
mányoztak nemzeti ünnepünk al-
kalmából az arra érdemeseknek 
Eötvös Loránd-díjat, az indoklás 
szerint: „a mű szaki-fejlesztési te-
rületen végzett kiemelked ő , alkotó, 
irányító tevékenységükért." Még a 
természettudományokban csak né-
mileg járatos állampolgárok is bi-
zonyára sokszor hallották már báró 
Eötvös Loránd nevét, annál is in-
kább, hiszen róla nevezték el a 
budapesti tudományegyetemet, az 
MTA Geofizikai Intézetét, valamint 
a fizikusokat és fizikatanárókat 
összefogó szakmai egyesületet, a Fi-
zikai Társulatot is. 

A neves fizikus kiemelked ő  ered-
ményeket ért el többek között a 
kapillaritás vizsgálata terén (Eöt-
vös-törvény), a róla elnevezett tor-
ziós inga segítségével végzett híres 
mérései pedig az Einstein-féle ál-
talános relativitáselmélet kísérleti 
alapjait szolgáltatták. Eötvös Lo-
ránd ezen kívül pedagógusnak és 
politikusnak is kiváló volt. Tevé- 

étkezési hozzájárulás, ha van rá 
fedezet, de annak 500 Ft-on felüli 
része adóköteles. 

Másik javasotható megoldás, hogy 
természetbeni munkahelyi étkezte-
téssel támogassa az intézmény a 
dolgozókat. Ez ugyanis teljes ösz-
szegben adómentes. Ennek módja 
lehet az is, ha a dolgozó olyan 
utalványt, bónt stb. kap, amely 
csak étkezésre használható fel. 

Vincze Eva 

I a 

Bényi László tusrajza: Valkó 

kenységébő l azonban hiányzik va-
lami, és sajnálatos módon, éppen 
a mű szaki fejlesztő  munka. 

Ezek után talán nem ünnepron-
tás az iránt érdeklő dni, ki és miért 
nevezte el a díjat éppen a kiemel-
ked ő  tudósról? Lehetséges, hogy a 
névadók nem tudják mi a különb-
ség kutatás és fejlesztés között? 
Vagy talán a mű szaki fejlesztés mí-
velő i közül egyetlen ismertté vált 
nevet sem tudtak felidézni? 

Kétségtelenül igen megtisztel ő , 
hogy márr a kiemelked ő  fejleszt ő  
tevékenységet is az alapkutatók 
„nyakába akarják varrni", de az 
érintettek inkább az alapkutatás 
hagyományos (fiskális) támogatási 
módját részesítik elő nyben. Az „új-
rakezdés hajnalán" az illetékesek 
memóriájának felfrissítése céljából 
pedig íme egy kis (pártoktól füg-
getlen) alfabetikus lista: 

Asbóth. Oszkár, Bánki Donát, 
Csonka János, Jedlik Ányos, Kandó 
Kálmán, Puskás Tivadar. 

Bencze Gyula 

❑ A pártok, s a kormány csatája 
nyomán patthelyzet alakult ki a tu-
domány irányításában is. Az egyre 
romló anyagi helyzetű  kutatásban, 
felső oktatásban azonban mindeköz-
ben olyan mélyreható változások 
történnek, amelyek teljességükben 
nem meggyő ző en segítik Európához 
való tudományos felzárkózásunkat. 

A Minisztertanács Tudománypo-
litikai Kollégiuma — minden igazi 
kompetencia nélkül — gyártatja a 
tanulmányokat, koncepciókat. Mint 
Rakusz Lajostól, a •kollégium titkárá-
tól megtudtuk, a grémium öt téma-
körben kért dolgozatokat a külön-
böző  tudós bizottságoktól: a tudo-
mány pénzügyi finanszírozásának 
megújításáról, a felső okta•tás reform-
járól, az új nemzeti technológia-
politikáról, az értelmiség helyzeté-
nek gyökeres megváltoztatásáról, s 
a kutatás, fejlesztés újdonatúj stra-
tégiájáról. Idő közben kiderült azon-
ban, hogy néhány hónap alatt nem 
készíthető  el sem technológiapoliti-
ka, sem kutatási stratégia. 

A különböző  pártok azonban — a 
jó ötletekkel sem törő dve — tudo-
mánypolitikai döntési bénultságot 
követeltek a kormánytól, amelybe 
az ország vezető  testülete bele is 
ment. A pártok a közelgő  válasz-
tásokra, a rendszerváltásra, s remél-
hető  hatalmi helyzetükre figyelve 
kértek moratóriumot, amelyet azon-
ban különböző  ideológiákkal támo-
gattak meg: ne történjék 'visszafor-
díthatatlan változás a tudomány vi-
lágában sem, az új kormányt ne 
béklyózza meg a kutatást illető en 
a mai, illegitim minisztertanács stb. 
A változtatási szünet követeléséhez 
sorakoztak fel az érdekképviseleti 
szervek is. A Tudományos Dolgozók 
Demokratikus 	Szakszervezete 
(TDDSZ) a mai ténylegesen rossz 
gyakorlatot bírálva követelte, hogy 
a kutatást ne tegyék a mindennapi 
gazdasági praxis szolgálólányává, ne 
helyezzék a piaci racionalitás hatá-
lya alá, pedig err ő l szó sincs az új 
koncepciókban, ső t az ellenkező jét 
fogalmazzák meg készít ő ik. A Tu-
dományos Dolgozók Szakszervezete 
(TUDOSZ) és az Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülés (ÉSZT) a ku-
tatásirányítás rögtönzéseitő l, az át-
gondolatlan átszervezésektő l óvta a 
régi kormányt, mert — szerintük —
a tudomány területén vagdalkozni 
életveszélyes dolog — a nemzetre 
nézve. 

Miközben a kutatás, a felső okta-
tás, a m ű szaki fejlesztés területén 
döntésképtelenség, patthelyzet állt 
elő , a gyakorlatban rendületlenül 
zajlanak a nem is jelentéktelen vál-
tozások. Kis Papp László, a Felső -
oktatási Dolgozók Szakszervezetének 
(FDSZ) elnöke szerint a társada-
lomtudományi tárgyak oktatói eb-
ben a tanévben a tavalyihoz képest 
átlagosan 30 százalékkal kevesebb 
tanórát tanítanak, ezért elkerülhe-
tetlen a létszámcsökkentés. Vé-
delmükben a szakszervezet csak azt 
javasolhatja, hogy az egyetemek, 
f ő iskolák szabaduljanak meg ilyen 
tantárgyú félállású, óraadó oktatóik-
tól, illetve akit lehet, küldjenek 
nyugdíjba. Azt fontolgatják, hogy a 
politikaérintett intézményeket —
Politikai Fő iskola, Társadalomtudo-
mányi Intézet, a tudományegyete-
mek egyes karai — vonják össze, 
illetve helyezzék egységes koordiná-
ció alá. Gondot okoz az FDSZ-nek, 
hogy a „vas és acél országának" 
bű völetében néhány szakmában —
kohász, vegyész, gépész — felduz-
zadt az oktatói, kutatói létszám,  s 
a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, 
a Budapesti M ű szaki Egyetemen, a 
Miskolci Nehézipari Egyetemen, s a 
mű szaki fő iskolák egy részén mint-
egy 30 százalékkal kell majd csök-
kenteni az oktatói létszámot. Abban 
reménykednek azonban, hogy ezt a 
néhány száz f ő t képes lesz a mun-
kaer ő piac felszívni. Ugyanez a bi-
zakodásuk már hiányzik az orosz-
tanárokat illető en. 

Baka András, a TUDOSZ és az 
.ÉSZT elnöke szerint 80-100 kutató 
van munka nélkül mostanság a ma-
gyar tudomány területén. Nemcsak 
a marxizmus mű velő i közül kerül-
tek többen veszélybe — de a reál-
szféra szakemberei is: a Számítás-
technikai és Alkalmazási Intézetben 
jelentő s leépítést hajtottak végre, 
éppen a hatékonyság emelése, a 
piaci követelményeknek való meg-
felelés érdekében. 

A kutatási .szféra felületesen és 
kívülrő l nézett „nagy változatlansá-
gának" mélyén stratégiai értékű  
szemléletváltás jelei is mutatkoznak. 
Az önkormányzati formák szüksége-
sek és egyúttal alkalmasak is lehet-
nek e radikális változások szolgála-
tára. Ugyanakkor az egyetemi és 
tudományos szféra területén annyi-
ra igényelt autonómia nem pusztán 
a meglévő , valóban tudományos mű -
helyek további fejlő dését szolgál-
hatja. Ez a forma arra is lehető sé-
get adhat, hogy velük idejétmúlt 
intézményeket, nem igazán tudomá-
nyos munkát végző  személyeket is 
át lehessen menteni. Az oktatói-ku-
tatói közösségek racionális, az érde-
mi kutatást és oktatást szolgáló  

autonomíája helyett ily módon egyes 
helyeken kontraszelektált autonó-
miák jöhetnek létre. Ezzel szemben 
— mondja Baka András — arra kell 
törekedni, hogy az önkormányzat 
semmi módon ne jelenthessen el-
zártságot, alakuljanak •ki az egyete-
mek és tudományos intézetek kö-
zötti egészséges kapcsolatok, melyek 
természetes kiválasztódással járó 
versenyt is eredményezhetnek, a 
magyar tudomány, a felső oktatás, 
végső  soron a nemzet érdekében. Ez 
a cél, de ennek megszületéséig még 
sok vajúdás, sok átgondolt és kö-
vetkezetes lépéssorozat szükséges. 

Bár a pártok látják a tudományos 
gyakorlat jégzajlását, s elismerik, 
hogy a kormány eddig elkészült 
tudománypolitikai 	koncepcióival 
egyetértenek — a pártokon kívül 21 

El A •közhiedelmek és a neoliberális 
eszmék tündöklése ellenére a leg-
tobb közösségben országban virág-
zik a „jóléti állam". Ső t, vannak 
olyan „bű nös" országok is, amelyek-
ben az állami gondoskodás szinte 
teljes egészében átfedi a szociális 
szférát. 

Dániában például az egészségügyi, 
az anyasági kiadásokat, a rokkant-
és öregségi nyugdíjakat, a családi 
pótlékot szinte teljes egészében ál-
lami és községi (helyhatósági) for-
rásokból fedezik. Angliában és Bel-
giumban is a költségvetés adja az 
egészségügyi kiadások javarészét. 
Ső t, érdemes külön megemlíteni, 
hogy az Európai Közösségen belül 
nem éppen a „leggazdagabb" orszá-
gok közé tartozó Ír Köztársaság is 
elöl jár e téren. 

A legtöbb országban a nehéz sor-
súak helyzetén valamiféle vegyes 
rendszerrel igyekeznek segíteni. Az 
állam 'vagy bizonyos százalékban 
a munkavállaló éS a munkáltató ál-
tal (befizetett társadalombiztosítási 
járulékot kiegészítik vagy fedezik a 
befolyt összegek és a tényleges ki-
adások közötti különbözetet. Bel-
giumban az állam fizeti a hátrányos 
helyzet ű ek (az özvegyek, árvák, 
nyugdíjasok stb.) egészségügyi ki-
adásainak nyolcvan százalékát; az 
öregségi nyugdíjak húsz százalékát, 
a rokkantnyugdíjak 50-100 százalé-
kát, a rokkantság fokától függő en, 
az NSZK-ban az állam állja a csa-
ládi pótlékot és hozzájárul a rok-
kantak nyugdíjához. Itáliában az ál-
lam szubvencionálja az egészség-
ügyet, a rokkant- és öregségi nyug-
díjakat nyújtó szociális alapot és a 
családi pótlékot. Hollandiában a 
költségvetésbő l éves fix (az inflá-
ciót követő  indexálással módosított) 

• 	Forrás: Tableaux Comparatifs des 
Régimes de Sécurité Sociale, 14. Edition. 
CCE Bruxelles—Luxembourg, pp. 22-23, 
28-29. 

szervezet jelentkezett be a Tudo-
mánypolitikai Kollégium konzultá-
cióira —, konkrét intézkedésekhez 
nem adják áldásukat. Nem emelték 
fel a szavukat az ellen sem, hogy 
decemberben a parlament — a költ-
ségvetést kímélendő  — a Központi 
Mű szaki Fejlesztési Alapra terhel-
te a felső oktatás, s az Országos Tu-
dományos Kutatási Alap (011KA) 
finanszírozását. 

Az új országgyű lés létrejötte sem 
enyhíti a magyar tudományos világ 
mai aggodalmát: 1990. december 31-
én leállnak a kutatási programok, 
ha addig nem születnek döntések 
az új prioritásokról, akkor 1991. ja-
nuár elsejétő l a kutatók egynegye-
de — mostani krémje — állás nél-
kül lesz. 

F. P. 

összeggel egészítik ki az általános 
biztosítás pénzügyi alapjait, és gon-
doskodnak a fiatal munkaképtele-
nek ellátásáról. Görögországban az 
állam a társadalombiztosítási bevé-
telek és a kiadások közötti különb-
séget állja. 

A legkevésbé „gavallér" az állam 
Portugáliában. a szociális gondos-
kodásban nem vesz részt. Mindent 
a dolgozók és a munkaadók befi-
zeteseiböl, a magánbiztosításokból 
kell megoldani, még a munkanélkü-
liek ellátásához sem járul hozzá. Ez 
egyedülálló az Európai Közösségen 
belül, hisz a munkanélkülieket még 
a máskülönben szakmarkú francia 
állam is segíti. 	 • 

A munkanélküliek ellátása is vál-
tozatos gyakorlatot alakított ki az 
európai államok többségében. Bel-
giumban, az NSZK-ban, Görögor-
szágban és Írországban a költségve-
tés pótolja a munkanélküli biztosí-
tásból befolyt összegek és a tény-
leges kiadások közötti differenciát. 
Dániában az állam gondoskodik a 
biztosítással nem rendelkező  terüle-
tek dolgozóiról, ha munkájukat el-
vesztették. Franciaországban és Itá-
liában a munkanélküli ellátást ál-
lami szubvenció egészíti ki. Spa-
nyolországban, Hollandiában, Ang-
liában az állam döntő  mértékben 
vesz részt az állástalanok eltartá-
sában. 

Görögországban és Belgiumban az 
aktív dolgozók bérének egy száza-
lék körüli értékét vonják le munka-
nélküli biztosításra; két százalék 
körüli összeget az NSZK-ban, Fran-
ciaországban és 'Hollandiában. A 
legkevesebbet, a bruttó bér 0,68 szá-
zalékát, a spanyol bérbő l élő knek 
kell fizetniük. Az e célra levont 
összeget nem különítik el a többi 
társadalombiztosítási járuléktól Ír-
országban (itt a (bérbő l élő knek ösz-
szesen 5,5 százalékot kell fizetniük); 
Portugáliában (11 százalékot) és 
Angliában (3-7 százalékot). 

B. S. 

Díj-csipkelő dő  
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