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Több a lyuk, mint a folt...

SZÓSZÓL Ó
Á Tudományos Dolgozók Szakszervezetének

Lapja

POMOGÁTS BÉLA:

Szakszervuely poliliNa, hilegráciú
Szorosabb együttműködést a TUDOSZ és a TDDSZ között
0 Sohasem titkoltuk, hogy a Tudományos Dolgozók Szakszervezete
nem akarja pusztán a munkavállalói érdekek védelmére korlátozná tevékenységet, noha természetesen elsó-sorban érdekvédelmi, szervezet.
Ugyanez mondható el az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetségről
(ÉSZT) is., amely egy még szélesebb
körű és az országos Újjászületés tekintetében rendkívül nagy szerepre
jogosult. Részt vettünk a Szakszervezeti Együttműködési Fórum
(SZEF) megalakításában is, amely
szintén nagy felelősséget hordozó
társadalMi rétegek nevében kívánja
szavát hallatni. Ezek azonban nemcsak az érdekvédelemlben, hanem
a politika területén is jelen kívánnak lenni.
A politika ugyanis nemcsak a
•kormányzat és nemesek az ország
gyűlliéis dolga; ha valóban jól működő „civil" társadalmat" és politikai
kultúrát kívánunk kiépíteni, közéleti szerepet kell vállalnia és kapnia
minden szakmai és társadiairrui szervezetnek, mindenekelőtt az olyan
szakszervezeti és értelmiségi szervezeteknek, [mint a TUDOSZ, az
ÉSZT vagy a SZEF. Ebben a tekintetben nem a politikai vezetés intézményei adományoznak legítimá-

aiót e fenti szervezeteknek, hanem
egyedül azok a tagolk, akik e szervezeteket létrehozták és vezetőségüiket demokratikusan megválasztották. És minél jelentékenyebb társadalmi erők gyülekeznek valamely
szervezet keretei között, annál súlyosabb ez a legitimáció.
Az így kialakuló társadalmi erőt
sem a kormányzat, sem az országgyűlés nem hagyhatja figyelmen kívül'. Tekintettel arra, hogy a TUDOSZ-nak nagyjából tízezer, az
F7T-nek ötvenezer, a 672F.F-nek
pedig több mint [félmillió tagja van,
valamennyi szervezet joggal tarthat
igényt arra, hogy szavuknak ne csak
a munkavállalói érdekvédelemben,
hanem politikában is ereje, súlya
legyen.
Ezt a hatékonyságot növelhetné.
ha a szakszervezeti mozgalordban
létrejönne az új, most már a jelen
követelményeknek is megfelelő integrálódás. A TUDOSZ nem kívánt
cisatlakoznii a rossz emlékezetű SZOT
utódszervezetéhez, egyszerűen azért,
mert az ilyen 'utódszervezetek általában felvetik a gyanút, vajon nem
valamiféle hatalom- és befolyásátmentési akciónak leszÁink jóhiszemű
résztvevői, s ezzel olyan érdekeket

Másfélszáz közgyűlés
és az ezredforduló
EJ Némi törtertehmi
frivolitással
szemlélve a folyamatokat, a rendszerváltás történéseinek konkrét dátummal is jelezhető fordulataiban —
szinte — egy napra esett az új felelős magytvr kormány ,megalakulásának és az Akadémia tisztújító és
egyben jubileumi közgyűlésének
időpontja. Ugyancsak frivol gondolat, de a közgyűlések történetét
egyszer az ott elhangzott idézetek
tükrében kellene megírni. Bár pontos statisztika nem áll rendelkezésre, de úgy 'tűnik, hogy az évek óta
dívó Széchenyi-idézeteket az idén
Eötvös József lekörözni látszik. A
háromnapos rendezvény alaphangulatát mégis egy angol gondolkodótól,
Macaulaytó/ származó — Berend T.
Iván leköszönő elnök által idézett
— maxima jellemezte: „A szabadság végső, érett gyümölcse a .böl~még, viszont gyakran borzalmas
bűn, tobzódó tévelygés, kétkedés a
legnyilvánvalóbb — és vakhit a leghomályosabb dolgokban."
Az egyszerre újraalakult két nemzeti intézmény — a *ormány és az
új akadémiai prezídium — közös
fetadata lesz e vészjósló lehetőség
ellenében munkálkodni. Erre ígéretet jelentett a közgyűlésen megjelent Antall József nviniszterelnök
rövid beszéde is, amelyben többek
között — röviden visszapitlantatt a
Magyar Tudományos Akadémia
progresszív hagyományaira és kifejtette: „... itt véget ért egy korszak
és ina Magyarország olyan id őszakához érkezett, amely nagy történelmi sorsfordulóihoz .hasonlít
minden figyelirviitikre szükség van,
hogy hova lépünk és ne tévedjünk .. ilyen körülmények között a
legfontosabb szerepek egyike az,
amit a Magyar Tudományos Akadémia 'betölthet azzal a hatalmas szellemi
amelyik az Akadémiában összpontosul."
A miniszterelnöki beszéd másik
lényeges mondanivalója az volt,
hogy az új ,kormányzat elismeri és
támogatja a tudományos és felsőoktatási intézmények autonómiatörekvéseit és nem 'kíván belső életükbe — igazgatási eszközökkel
vagy más módon — beleszólni.
Hangsúlyozta azt is, hogy éppen a
jövő érdekében bizonyos arányokat
újra kell gondolni a tudományos
kutatás, az egyetemi oktattál-tudományművelés kívánatos harmóniája
érdekében. Ugyanakkor a kutató-

társadalom segítségét *érte a kormány előtt tornyosuló problémák
megoldásához.
A kivételes történelmi helyzet kiváltotta emelkedettség mellett a
közgyűlésnek szembe kellett néznie
azzal a hétköznapribb — de a tudományos kutatás folyamatossága, sőt
folytathatósága szempontjából drámai szüllaségszerűséggel felvet ődő —
ténnifel is, hogy a magyar tudományosság irányítási, szervezeti és financiális válsággal küszködik.
Az akadémiai }közgyűléseken hagyományosan kialakult munkamegosztás szerint az elnöki bevezető inkább elvi jellegű, míg a f őtitkár beszámolója tartalmazza a magyar tudomány, az akadémiai kutatóintézetek napi életének, munkájának
operatív nehézségeit, aktuális teendőit. Láng István — id őközben újraválasztott és megerősített — f őtitkár mondanivalóját a ,következő
témakörök szerint csoportosította: az
új tudománypolitika szervezete és a
kutatóintézeti hálózat jövő je; az
OTKA szervezete; az Akadémia
nemzetközi stratégiája; a kutatási
infrastruktúra helyzete.
A főtitkár felhívta a figyelmet
arra, hogy a rendszerváltozás következtében az irányításban vákuum
keletkezett a korábbi szerkezet és
szervezet (TPB, Tudománypolítikai
Kollégium) összeomlott. A megváltozott ikiiriitményeik miatt halaszthatatlannak ítélte az új tudománypolitikai prioritások kidolgozását, valamint felajánlotta az Akadémia
közremüködését a társadalmi problémák — mielőbbi — feloldásában.
A tudományos szektorban az átmenet két területen is kritikus helyzetet teremtett az intézményhálózatban és az anyagi ,ellátottságban, a
finanszírozásban. Az intézethálózat
részben az elmúlt két esztend őben
felgyorsult demOkratizálódás miatt a
súlyos anyagi gondok miatt folyamatosan erodálódik. Az MTA leend ő
státusa éles viták középpontjába
került. A főtitkár ismertette e
konfrontációk lényegesebb elemeit
és kiemelte, hogy az akadémiai intézményhálózat megőrzendő. A demakratikusabb Akadémia képét —
többek között — két alaptényező
megvalósítása révén látja biztosítottnak: a köztestületi autonómia
mielőbbi jogerőre emelésével, valamint a Központi Hivatal hatósági
szerepkörének szolgáltató funkcióvá

is szolgálunk, aanelyek nem egyeznek meg a 'mögöttünk álló értelmiségi réteg érdekeivel.
A szakszervezeti integrációra
mindazonáltál szükség van, hiszen
közösen többre jutunk, mint különkülön. Ennek az integrációs törekvésnek a jegyében születtek meg az
értelmiségi érdekeiket átfogó szakszervezeti 'képviseletek. De talán itt
volna az ideje annak is, hogy a
TUDOSZ és a TDDSZ között is létrejöjjon valamilyen — az eddigieknél szorosabb és tevőlegesebb —
együttműködés és hosszabb távon
valamiféle integráció. Ezt a két
szakszervezetet ugyanis eredetileg
sem választották el egymástól határozottabb „ideológiai" vagy politikai véleményeltérések, csupán szervezeti [megfontolások. Az tudniillik,
hogy a TUDOSZ akkor, 1988 kora
nyarán még nem kívánt teljes mértékben, szalkítarri, az akkori magyar
szakszervezeti mozgalom központi
szerveivel. Ez a megfontolás mára
természetesen elesett, a termékenyeb[b együttműködésnek így aligha
lehetnek erősebb akadályai
Végül is: a hatékonyabb munkavállalói érdekvédelem és a súlyosabb politikai jelentet egyaránt erő" összefogást követel.

formálásával. Az Akadémia így a
belső ügyeikben autonóm kutatóintézetek szövetségévé válna.
A részben politikai és szervezeti
problémák mellett a kutatointezeti
hálózat alapproblémája az anyagi
ellátottság szinte végletes leromlása.
E helyzet két 'szempontból is súlyos
szociális konfliktusok kiváltója lehet. Egyrészt: amennyiben az Akademia nem kap pótlólagos állami támogatást, akkor egyes — elsősorban
társadalomtudomanyi intézetek —
fizetésképtelenekké válnak. A másik probléma a kutatói fizetések radikális elértéktelenedése, amely a
főtitkári referátumban is szerepelt,
de az azt követő vitában is számos
akadémikus szóvá tette.
A finanszírozás áldatlan helyzete
szoros kapcsolatban van az OTKA
jovőbeti sorsával, így jelentős teret
kapott mind a számadásban, mind
a vitában. Ujra elhangzott a már ismert tény: amennyiben az OTKA
(amelynek új ciklusa más beindult)
anyagi fedezetét nem sikerfái az elkövetkező hónapokban előteremteni,
széles körű és tartós kutatói munkanélküliség prognosztizálható. A vitában az OTKA jogi státusa körül is
konfrontálódtak vélemények. Általában konszenzus alakult ki abban,
hogy az OTKÁ-t önálló jogi személlyé, független szervezetté alakítva — demokratizálni szükséges.
Természetesen voltak, akik azzal
érveltek, hogy a tudományos kutatás folyamatosságát nem szabad
megzavarni, megszakítani azzal,
hogy meghatározott periódusokban
újra kell pályázni. Azonban végül
is megegyezésnek tekinthet ő, hogy
az akadémikusok többsége az államilag garantált alapellátás (intézményfinanszírozás) mellett támogatta a versenypályázat intézményének
fenntartását, sőt kiterjesztését. A
függetlenített OTKA képes lenne
eloszlatni azt a — néha csak látens módon jelentkező, ám tartósan
működő — gyanút, amely úgymond
az „akadémiai kezelésű" eddigi
struiktúra miatt az egyetemek és
akadémia között feszültA súlyos gondok mellett a közgyűlés vitatónusát pusztán az a f őtitkári bejelentés tette némileg optimistábbá, miszerint néhány nemzetközi és európai integrációs szervezet növekvő érdeklődést tanúsít a
magyar kutatási infrastruktúra iránt
és nagyobb volumenű anyagi támogatást ígértek a műszerközpontok
fejlesztésére.
Az utóbbi tény már némileg sejteti a Magyar Tudományos Akadémia formálódó nemzetközi stratégiájának egyes elemeit. Ez a stratégia
tömören a reintegrá.ció fogalommal

Nyomorba d őlt családok,
éhező gyerekek
— javaslat
❑ Hogyan lehetne segíteni az éhezö gyerekeken, és miként lehetne megelőzni a várhatóan növekvő számban a létminimum alá
süllyedő családok gondjait? Ha arra gondolok — amit nemrég, egy
sajtótájékoztatón hallottam —, hogy a Népjóléti Minisztérium költségvetéséből gyermek- és ifjúságvédelemre ebben az esztendőben
csupán 3,5 milliárd jut, nem vagyok bizakodó. Különösen nem,
mert tudom, hogy a normatív finanszírozási elv alapján a ,megyéknek juttatott pénznek sok helye van. Igy előfordul, hogy átcsoportosítják az e célból átutalt összegeket. Miféle szociális gondoskodás ez?
És miféle szoriális gondoskodás az, ahol elmarad a család ‚egészének gondozása? Ahol csak lyukakat próbálnak sebtében betömni? De több a lyuk, mint a folt. Tudom, persze, hogy 3,5 milliárdból lehetetlen a családgondozás. Ezért is fordul az állam mind
gyakrabban a vállalatokhoz, különféle állami 'és egyházi közösségélchez és magánszemélyekhez, hogy seigitsécet kérjen. Akkor,
amikor 20 milliárdra becsülik azt a vagyont, amelyet ot nappal
az új parlament megalakulása előtt (ez év április 27-én) a Minisztertanács a 81/1990. (IV. 27.) MT rendelettel a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítványra átruházott. A vagyon nagy része
a volt ifjúsági szervezetek ingatlanadból és ingóságaiból állt öszsze. Az alapítvány nemes célja a „Magyar Köztársaságban élő ,
önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi
aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvő k
együttműködésének szolgálata".
Ha ez így van, miért ne lehetne most ezekből az ingatlanokból
valóban népjóléti célokat szolgálni? Például az amúgy is kiadandó, vagy áladandó ingatlanokat olyanok .kezébe adni, olyan formában privatizálni, hogy segíteni lehessen a 33 ezer állami gondozott életkezdését? Segíteni a 120 ezer, gyámság alatt levő gyermeket, és nevelő-szüleiket? Akik között olyan is van, aki 'kölcsönt
vett fel, hogy nevelt gyermekei számára lx3vrithesse lakását? Akinek napi 'megélhetési gondokkal kell küszködnie, és járni a tanácsdkra némi segélyért. Mindezt akkor, amikor az alapítvány egyhavi működési és üzemeltetési költsége 26 millió forint. Nincs itt
valami baj?
Talán érdemes lenne elgondolkodni ezeken. Talán egy független
szakértői csoport megtervezhetné ennek az óriási vagyonnak a lehető leghasznosabb forgatását. Mert a sokgazdájú pénzalapok felhasználásával lehet, hogy nem sikerül kifeszíteni azt a védőhálót,
ami a várhatóan mind több elszegényedő család rnegsegítését szolgálhatná.
n. t. e.

írható le. Lényege, hogy Magyarország, így az MTA is, egyfelől egyértelműen a nyugati világ felé fordul és nyit. Másfelől ugyan jól működő, de inkább személyes kapcsolatokra alapozó kontaktusok helyett
a nemzetközi (f őleg európai) szervezetekhez történő jogszerű csatlakozás válik vezető orientációvá.
A köztigyűlésen számos ellenvélemény, másfajta megközelítés is hangot kapott. Egyik akadémikus hoszszabb hozzászólásban támadta a tervezett akadémiai autonómia intézményét. Indoklása szerint az önkormányzati törvény elfogadása konzerválná a jelenlegi — szerinte merev — akadémiai struktúrát. Nyugati példák alapján felsőoktatási, kutatási és technológiai minisztérium
létrehozását javasolja, amely koordinálja és finanszírozza az egyetemeket, valamint az akadémiai intézeteket is. Érvei közül mindenesetre megfontolást igényel az az állítás, amely szerint a felsőoktatás, a
műszaki fejlesztés, valamint a tudományos kutatás koordinációját,
szerves kapcsolatrendszerének kialakítását az elmúlt évtizedekben nem
sikerült megoldani és a jelenleg ismert ,kormánystruktúra sem nyújt
erre ígéretet.
A közgyűlés vitái során nagyon
sok hozzászóló érintette a tudományos minősítés kérdéseit. Elnöki be-

Lapunk grafikáit Holnay
Miklós készítette

számtolójában Berend T. Iván is
érintette e kérdést, jelezve, hogy
már elindul ebben a körben a gondolkodási folyamtat, azonban az új
elnökségre vár a feladat, hogy javaslataival segítse a kormányzati
döntés előkészítését. Az akadémikusok — bár óvatosságot és fokozatosságat javasoltak — általában a változtatás mellett kötelezték el magukat. Többen felvetették a magántanári habilitáció intézményének helyreállítását is.
A másik karakterisztikus problémakörről elsősorban a társadalomtudások nyilatkoztak-panaszkodtak.
A bölcseleti tudományokban meghatározó szerepe van a publikációnak. Ma az Akadémiai Kiadónál
megjelenő könyvek és f őleg a folyóiratok szerkesztési és nyomdai átfutási ideje rendkívül hosszú. Valóban
abszurd állapot, hogy egy szaktudományos folyóirat gyakran 3-4 évet
„késik", így számos diszciplína képviselői (ideértve a nemzeti tudományokat is) szinte reménytelen
helyzetben vannak.
Az Akadémia jubileumi, százötvenedik közgyűlése egyúttal tisztújító
közgyűlés volt. Nemcsak vezetésében újult meg, hanem személyi öszszetételében is gyökeres reform zajlott le. A korábban megindult rehabilitációs folyamat ,befejezéseként
korábbam el űzött kutatók foglalhatták el helyüket a magyar tudományosság legreprezentatívabb testületében. Az egyetemes magyarság sokáig tagadott eszméjének rehabilitását jelenti, hogy a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése elébb
megalkotta a külső tagság státusát
majd számos külföldön élő és dolgozó magyar származású kutatót
meghívott ennek alapján tagjai sorába. A kelet-európai fordulat lehetővé tette, hogy a környező országok magyar kisebbségeinek kiemelked ő személyiségei — mint Jugoszláviából Bori Imre vagy Romániából Benke' Samu — is helyet foglalhassanak a magyar Akadémián.
A közgyűlés ötven új tagot kooptált
soraiba, ezzel lezajlott az elmúlt évtizedek egyik legradikálisabb fiatalítása, s reméljük, hogy dinamikusabbá, célratörőbbé válik a testület
munkája a jövőben.
A mai átmeneti, nehézkes, gyakran zavaros hónapokban nagyon nehéz Megítélni, hogy milyen munkát
is végzett a jubileumi közgyűlés. AZ
aprómunka hetei-hónapjai, alkudozások, de lehet, hogy drámai fordulatok következnek. A közgyűlés
határozata szerint mindent el kell
követni annak érdekében, hogy az
akadémiai intézményhálózat fennmaradjon és dolgozhasson.
Egyed Albert

SZÓSZÓLO I 1990. július
0 Kutatóintézeteink dolgozóit érzékenyen érintik a felgyorsult változások. Az MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutató Intézetében
nem várják tétlenül az eseményeket.
A közel ötszáz dolgozó, köztük háromszázhatvan kutató-fejlesztő május 2-án tizenöt tagú Intézeti Parlamentet (IPA) hozott létre.
Beszélgetőpartnereink a parlament
egyenlő jogokkal rendelkező elnökségének választott tagjai: Borka József, a teljesítményelektronika osztály vezető je, Rónyai Lajos, a számítástudomány főosztály munkatársa és Várady Tamás, a gépipari számítógépes tervezés osztályának vezető je.
— Miért volt szükség az Intézeti
Parlament megalakítására?
— Osszegzi intézetünk dolgozóinak véleményét és érdekeit, lehetővé teszi a kétirányú információáramlást dolgozóktól vezetőkig, vezetőktől dolgozókig. Legfontosabb
feladata az újrastruktúrálandó
SZTAKI szerepét meghatározni, illetve mindenki számára elfogadható
új intézményt létrehozni. Parlamentünk azért is fontos, mert a külső
körülmények folytán ránk kényszerített strukturális és tematikai megújuláshoz új körülmények közt alkaltma zkodh a tunk

— Ez majdnem úgy hangzik,
mintha egy új szakszervezet alakult
volna.
— Ez tévedés. A parlamentet megkülönbözteti a szakszervezettől a következő : míg az utóbbi a munkavállalói érdekvédelemmel foglalko-

Par ament a SZTAKI-ban
zik, mi egy jövő koncepciójának
kialakításából szeretnénk részt vállalni. Igazgatóságunknak is szüksége van a döntés-előkészítéshez a mi
információinkra, a dolgozóknak is
mi tudjuk elmagyarázni az igazgatóság stratégiáját. Parlamentünknek
egyébként nincs rvétójoga, az igazgatóság arra vállalt kötelezettséget,
hogy folyamatos kommunikációt
folytat velünk.
— A parlament alakulásának mi-

a vezetés bizonyos elemeit, különös
tekintettel tudománypolitikai kérdésekben. Számos vitairat született,
amelyek a könyvtárakban, a SZTAKI-dossziéban szépen gyarapodtak.
— Mit végeztek a megalakulás

óta?

— Egy fontos közvélemény-kutatást készítettünk elő. Fel alkarjuk
mérni, hogy a dolgozók milyen tevékenységet szeretnének a kutatás,
a fejlesztés, az alkalmazói adaptályen előzményei voltak?
ció, az idiffrastrukturállis fejlesztés, a
— Az ötlet egy március közepén szolgáltatás és más területeken. Kértartott kutatói gyűlésen született. déseink második csoportja azt vizsAz előkészítési periódusban megha- gálja, hogy milyen szervezeti fortároztuk működési szabályait, jog- mát képzelnek a jelen szervezetet
körét. Április második felében tör- módosítva, tiszta belső értékrendet
téntek a választások: a hat tudomá- teremtve, vagy új szervezeteket létnyos főosztály fkét-lkét tagot, a nem rehozva, esetleg intézetünket kéttudományos részlegek egy tagot de- három új struktúrájú szervezetre
legáltak. Az akadémiai intézeteknél lebontva, külön 'kutatói, fejlesztői és
új ikezdeményezés indult: a Kutató- szolgáltatói tevékenység szerisit. A
intézetek Tanácsába minden inté- harmadik kérdéscsorport arra keres
zet igazgatója mellett egy-egy vá- választ, hogy ha a SZTAKI atomlasztott képviselőjét küldte, amely jaira esik szét, akkor szoros szöfórum az Akadémia intézeti háló- vetségben vagy egymástól teljesen
zatának újrastruktúrálását akarja függetlenül dolgozzanak-e az egyes
elősegíteni. A mi parlamentünk va- intézetek? Kérdőíves közvéleménylamilyen értelemben, szervezési kutatásunk rövtidesen lezárul, amemódszerelaben egy hierarchiai szin- lyet elnökségünk kiértékel majd.
ten ennél lejjebb áll. Még az előz- Csak ezzel kezdődhet a jövő alakiményekhez: erős kritikai mozgalom tásának útja. Az a legfontosabb,
indult ősszel intézetülnikben, amely hogy az emberek mit akarnak, mire
élesen bírálta az intézeti felépítést, ké.pesek, milyen kockázatot tudnák
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A KUTATOINTÉZETEK ~HELYZETÉROL, a TUDOSZ bérstratégiájáról
beszélgettünk a bérügyek „illetékesevel", Kuti Lászlóval, a TUDOSZ elnökségének tagjával.
— Minden szakszervezet alapvető feladata tagságának bér-érdekképviselete.
Mit végzett el megbízatása óta a bér
ad hoc bizottság?
— Befejezte a kutatóintézeti dolgozók
alapbérének felmérését és számításokat
végzett intézeteinek bérhelyzetéről, ez
alapozta meg szakszervezetünk stratégiáját és taktikáját ebben az alapvető
kérdéskörben.
— Mi volt a felmérés lényege?
— Nemcsak a korábbi átlagszámokkal
operáltunk, hanem beosztási kategóriánként hasonlítottuk össze az adatokat:
a kutatókét a kutatókéval, az ügyintézőkét az ügyintézőkével és így tovább.
Ennek kettős eredménye lett: kiderült,
hogy az olyan korábbi általánosító
megállapítások, melyek szerint például
a természettudományi intézetek dolgozói jobban fizetettek, mint a társadalomtudományi intézeteknél, nem fedik a
valóságot. Másrészt arra is megpróbáltunk rátapintani: az adott intézeten belül mi okozhatja az elmaradást, hogy
tanácsokat adhassunk, konkrét intézkedéseket tehessünk. A munka kézzelfogható eredménye, hogy 1990-ben a kutatóintézeti dolgozók legalább tizenhat
százalékos központi béremelésben részesültek — ami még messze nem a kívánatos mérték ű, de a szokásosnál
mindenesetre nagyobb volt. Ennek elosztásánál tudtunk olyan javaslatokat
tenni, hogy az emelést differenciáltan
hajtsák végre, továbbá intézetenként az
elmaradt kategóriákban dolgozók számától és bérhelyzetétő l tegyék függő vé.
— A bizottság a felmérés nyomán
javaslattervezetet dolgozott ki. Mi az
egyes pontok realitása?
— Valamennyi magyar szakszervezetnek fel kell lépnie egy átfogó bérreform érdekében, mi is ezt tesszük.
Negyvenéves bérrendszerünk két évvel

ÍRD,
OLVASD,
TERJESZD
a

ezelő tt is elfogadhatatlan volt, jelenleg
végképp tarthatatlan, különösen az,
hogy a megszűnt szociálpolitikai elemeket is beszainítsák a bérbe. A nyugdíjjárulék kötelező költség, ezért megilletné, hogy adóalap-csökkentő legyen.
Amíg nincs átfogó tudománypolitikai
stratégia, addig a bérügyekben sem tudunk mindent megtenni, mert ez szorosan összefügg azzal is, hogy kiket
kellene a legjobban támogatni, kik a
legfontosabbak. Végül: a piac és a gazdaság akkor gerjesztődik, ha van fizető- és fogyasztóképes vásárlóerő, ez a
kereslet-kínálat törvénye szerint az
árakat is pozitívan befolyásolhatja,
nem szólva mindezek társadalmi közérzeti hátteréről. Ezekkel foglalkoztak
a javaslatok. A bérbizottság igen fontosnak tartotta, hogy minden alapszervezet alakítsa ki saját intézeti bérstratégiáját és kategóriánként állapítsák meg a minimálbéreket, fogadtassák
el a vezetéssel, s ne engedjék, hogy
az alatt alkalmazzanak dolgozókat.

MEGALAKULT A SZAKSZERVEZETEK
EGYÜTTMOKGDESI FÓRUMA (SZEF).
Tizenkilenc szakszervezet, illetve szakszervezeti szövetség — közöttük a TUDOSZ-elnökség képviselői — 1990. június 8-án együttműködési alapító dokumentumot írtak alá. A SZEF jobbára értelmiségi és alkalmazotti munkavállalókat tömörítő szakszervezetekből,
azaz egészségügyi és szociális, kulturális, oktatási, mű vészeti, tudományos,
illetve a közszolgálati feladatokat ellátó
munkahelyek dolgozóiból verbuválódott.

— Természetesen. Legfontosabb követelésünk: létminimum alatti nyugdíj ne
legyen Magyarországon — még özvegyi
sem! — Fontos sürgetésünk az is, hogy
a nyugdíjtörvény egyformán vonatkozzon mindenkire, és szüntessék meg az
egyes állami és pártvezető k kiemelt
nyugdíját.

Ez az új szolidaritási, illetve szakszervezeti együttműködési formáció a meglevő magyar szakszervezeti csoportosulások integrációs részének tekinti önmagát, miután egyenlő partneri alapon
kíván együttműködni más országos
szakszervezeti központokkal is. A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma önállóan, egyenrangú félként akar részt
venni minden makró szintű, országos
érdekegyeztető intézmény munkájában.
A SZEF saját maga teremtett keretek
között kíván fellépni az államhatalmi,
a kormányzati és a munkavállalói szerveknél, s így kívánja képviselni az államháztartáshoz, az önkormányzatokhoz
kötődő sajátos munkavállalói érdekeket.

— Szó volt a bizottságban az igazgatók jutalmazásáról...
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— A nyugdíjasokra is gondjuk volt?

— Erről csak annyit: az intézetek
igazgatóinak jutalmát ugyanazon elvek
és gyakorlat szerint állapítják meg,
mint az intézet többi dolgozójáét.
— A bizottság a további teendőket is
rangsorolta?
— Mégpedig hat pontban. Az első a
következo: automatizmus általanos bevezetése — vagyis az, hogy az iparban,
a nem költségvetési szierában végrehajtott béremeléseket kövesse a tobbi
az állami költségvetésből. Felléptünk a
tisztességes megélhetést biztosító havi
munkabérért, hogy a dolgozoink ne legyenek mellékállások hajszolására kényszerítve. A cél, hogy egy átlagos szakmunkás havi keresetéből egy négytagú
családot el tudjon tartani. Szernbeszalltunk a szubjektív jutalmazási rendszerrel — a mondás szerint: aki dolgozik, az jutalmat kap, aki nálunk
nem dolgozik, fizetést. Ezt meg kell
szüntetni, döntő, hogy a megélhetés
alapja a tisztességes bér legyen, — s
ezt egészítse ki a tizenharmadik, esetleg, tizennegyedik havi fizetés. A jutalmakat csak konkrét többlet célfeladatokért adják. Állami területen a kutatásban bérkategóriák megállapítása
szükséges, amely figyelembe veszi a
képzettséget, a gyakorlati időt. A szakszervezetnek egyébként nem az a feladata, hogy a dolgozó konkrét személyes bérével foglalkozzon, hanem az,
hogy minél magasabb bérkategóriákat
harcoljon ki. Felléptünk — mint említettem már — a nyugdíjjárulékok adómentességéért és célul tűztük ki, hogy
az állami alkalmazottak — köztük a
kutatóintézetek dolgozói — száz százalékos nyugdíjat kaphassanak. Persze
nemcsak a száz százalék a fontos, hanem a nyugdíjak folyamatos, inflációt
követő emelése is.

— Fontos célok. Megvalósíthatóak-e?

SZOSZÜLÉ.

— Elképzeléseink adottak, követelményeinket megfogalmaztuk, megvalósításukért az összes szakszervezettel összefogva léphetünk fel. Hiszen a bérharc
a szakszervezetek első és legfontosabb
küldetése.
gy. i. gy.

MEGTARTOTTA ELSŐ KOLDÖTTGYULÉSÉT AZ ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TOMGROLES (ÉSZT) 1990. június 9-én. Ez a szervezet — amint az
már ismeretes olvasóink előtt — önmagát a '„szellemi tevékenységet végzők
és az azokat közvetlenül segítők
szakszervezeteinek szövetsége"-ként definiálta.
Az ÉSZT teljes jogú tagja a TUDOSZ-on kívül a Felsőoktatási Dolgoa MEzók Szakszervezete, valamint
DOSZ agrárkutatóinak, illetve oktatóiÉSZTAz
nak önálló szakszervezetei.
ben a tagszervezetek megőrzik önrendelkezésüket, miután alapszabályuk
rögzíti, hogy a tagszakszervezetek minden tekintetben önállóak és egyenrangúak.
Az ÉSZT pillást foglal, illetve eljár az
egyes tagszervezetek egyedi ügyeiben
is, ha arra fölkérik vagy megbízzák,
és ha az nem érinti a többi tagszervezet mű ködési és képviseleti körét. A
tömörülés mint szakszervezeti szövetség
alapvető célkitű zése: „az értelmiség
foglalja el a társadalomban az őt megillető helyét, erkölcsi, jogi és egzisztenciális vonatkozásban.” Képviselik továbbá azokat az érdekeket, amelyeket
a tagszervezetek az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés kompetenciájába
tartozónak nyilvánítottak. A tagszervezetek programjaiból a kitüntetett fontosságú célkitűzések megvalósítását a
szakszervezeti szolidaritás politikai nyomásgyakorló erejével realizálják.
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AZ ORSZAGOS MUNKAVÉDELMI TUDOMANYOS KUTATO INTÉZET TUDOSZ-tagsága elhatározta, hogy az őszi
hónapokban tisztújító taggyűlést hív
össze a szakszervezeti bizottság újjáválasztása érdekében.
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CÍMÜNK:
1088 Budapest
Puskin utca 4.
Telefon: 138-4287

LAPUNK A MAGYAR HITEL BANK
SZÉCHENYI ISTVAN IGAZGATOSAGANAK TAMOGATASAVAL JELENIK MFG.

alakítanunk az intézeti közélet minden tényezőjével, ~sorban a szakszervezettel és igazgatótanáccsal.

Ingyenes

jogi tanácsadás
a TUDOSZ-tagság részére!
MINDEN SZERDÁN
16 órától 19 óráig
Elő zetes bejelentkezés
a 166-5372 és
a 138-4287-es
telefonszámon.

SZEMÉLYI VALTOZASOK. Két esztendőre szóló megbízatása lejártával megvált TUDOSZ-titkári funkciójától DURA
LÁSZLÓ. Helyette szakszervezetünk elnöksége RÉVÉSZ MARTA vegyészt, az
MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumainak szakszervezeti elnökét
bízta meg a titkári feladatok ellátásával.
TUDOSZ NEWS •
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TUDOSZ-TAGOK KEDVEZMÉNYES TÉKA-UTALVANYAT az alapszervezetekszétosztották. A TUDOSZ-iroda
nek
munkatársai kérik, hogy akik még
nem vitték el az utalványokat, jelentkezzenek a 138-4297-es ielefonon.

— Van-e ,kontaktusuk az országos
érdekegyeztető mechanizmussal?

vállalni és milyen anyagi igényeik
vannak.
— Hogyan képzelik együttműkö-

désüket a TDDSZ-szel és a TUDOSZ-szal?

— Nálunk a TUDOSZ a meghatározó, kb. háromszáz körüli tagsággal, TDDSZ-szervezetünknek alig
húsz-harminc tagja van. A TUDOSZ
munkája a hagyományos egyéni dolgozói érdekvédelemre korlátozódik,
ez egy „népjóléti" szakszervezet —
ami nem baj, mert ezt jól megoldja. A TDDSZ nyughatatlanabb, politizáláibila, de kis létszáma miatt
alig van hatása intézeti életünkre.
Az IPA még nem döntött arról,
hogy deklarálunk-e kapcsolatokat
rövid és hosszú távra a szakszervezettel. Parlamenti üléseink nyilvánosak, bárki részt vehet rajtuk
szakszervezeti hovatartozás nélkül.
Míg a szakszervezet dolga tehát az
érdekvédelem, mi elsősorban a jövő
koncepcióival szeretnénk foglalkozni. Mi az egész intézet közösségét
képviseljük. A szakszervezeti bizalparlamenmistruktúrában
tünkbe pedig olyan embereket delegáltak, akiknek a dolgokról határozott véleményük van, erről közismertek, (vagyis a közösség véleményalkotóiként elfogadta őket. Természetesen jó kapcsolatot kell ki-

— Nincs. KeresisÜk a helyünket,
egyik képviselőnk utánanéz, mit
tesznek a hasonló helyzetben lévő
intézetekben kollégáink. Mások nem
fogják helyettünk megoldani problémáinkat. Mikor az egész ország sodródik, a kohéziónak, összetartásnak
belülről kell jönnie. ügyeinkben tehát eL9Ssorban magunkra támaszkodunk, de ha valahol megisrnerünk
egy jó ötletet, szívesen átvesszük.
Kár volna munkánkat elbürokratizálni valamilyen felsőbb szinthez
csatlakozással. Nincs is erre időnk.
— Mit várnak parlamentjüktől?
— Ez sok mindentől függ. Attól
is, hogy az elkövetkező félévben milyen koncepciót tudunk kialakítani.
s attól, hogy mi történik az országban, hogy alakul a tulajdon szerepe
a költségvetési intézményeknél,
lesz-e privatizáció, ha igen, milyen
módon és mértékben? Ezt is vizsgáljuk, s e kérdésekben ismételt
,vélerménycsere várható köztünk és
az igazgatóság között. ,Egyéb'kérit
parlamentünkhöz hasonló magyar
szervezetről még nem hallottunk,
de úgy érezzük szükséges volt létrehozni. Természetesen idő kell ahhoz, hogy 'bizonyítsa majd megalakulásának szükségességét. Mi mindenesetre az értelmes vállalkozás
reményében fogtunk hozzá és hiszünk benne.
Győri Illés György

Tanulságos rita a vítagyas Vtiaplóba.

Kutatások alkonya? Vége?!
❑ Tanulságos vita alakult ki az elmúlt hónapokban a Magyar Napló —
az Irószövetség hetilapja — hasábjain. Az alaphangot Pomogáts Béla ütötte meg, amikor kérdő jelet rajzolt cikke címe után: Kutatások alkonya?
A szerző írásában azonnal a téma közepébe vág, elmond,,a, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ugyan védeni szeretné intézeteit, de hát ki
tudhatja, mit hoz a jövő.
Pomogáts Béla is úgy látja, hogy az akadémiai intézetek ellen támadóknak vannak érvei. Az ellenfelek hivatkoznak ezen intézetek sztálinista
jellegére, arra, hogy bennük dúl a kontraszelekció.. Bár a szerző az ilyen
vélekedéseket nem érzi teljességgel megalapozatlannak, fontosabbnak tartja az eredmények alapján való megítélést. Pomogáts azt szorgalmazza,
hogy inkább azokat a szerkezetbe épített paneleket vessük el, amelyek
nem felelnek meg a tudományos élet európai követelményeinek. Ilyen
kivetendő elem a pártirányítás, a kontraszelekció, az antidemokratikus
hlerarchizáltság. E torzulásokat azonban ki lehet javítani — szögezi le.
Gyógyírul a szerző a tudományos élet belső demokráciájának megt,-' remtését ajánlja. A másik javasolt terápia — s ez pacenna lehet azok
nál, akik a tudományt kizárólag nagy pénzfalónak tartják —: az akadémiai tudományos erők bekapcsolása a felsőoktatásba, ez a szellemi kapacitás a képzésben, de különösen a posztgraduális oktatásban további
új értéket teremt. Pomogáts végezetül arra hívja fel a figyelmet, hogy a
„nemzeti tudományokat" — a magyar nyelvészetet, irodalomtudományt,
néprajzot, történetírást — senki sem fogja helyettünk művelni. Ezeket
egyszerű en nem is lehet másképp irányítani és mű ködtetni, mint a Magyar Tudományos Akadémia intézményi keretei között.
Láng István, az Akadémia fő titkára továbbgondoló cikkében eltünteti
a kérdő jelet, 6 kijelentésként írja: Veszélyben a kutatás. Veszélyben, mert
romlanak az európai versenyképességhez szükséges feltételek, satnyul a
szellemi potenciál. S végül veszélyben van a kutatás, mert az új politikai erő k sem tudnak csodát tenni — írja az MTA főtitkára.
A bajok okát a hetvenes években keresi, amikor a tudornánypolitika
a gazdaságpolitika szolgálólányává szegő dött. Emiatt fokozatosan csbkkent a kutatások költségvetési támogatása, s kényszer űségből nőtt a bevételeket hozó munkák aránya. A kevésbé igényes feladatok kerültek előtérbe. Ma is az akadémiai kutatóintézetekben — ahol az elsődleges feladat az új ismereteket feltáró alapkutatás — a költségek kétharmadát
évente meg kell szerezni, külső forrásból.
Az elmúlt három év támogatási apadása a kutatóintézetekben 15 százalékos fogyást jelentett — írja Láng Istvan. Ezt a negatív tendenciát „serkentette" az infláció is. Mindemiatt a tartalékok teljességgel kimerültek.
Ez év végére várható, hogy az intézetek felénél — ahol nincs jelentősebb külső bevételi forrás — gazdasági összeomlás következik be. A főtitkár már most jelezte cikkében, hogy 1,2-1,4 milliárdos póthitel kell
az intézmények megmentéséhez. S feltehetően elkerülhetetlen lesz a további létszámleépítés, amely Európához való közeledési ambíciónknak ellent mond.
Láng István is hitet tesz az intézeti szellemi kapacitás felsőoktatásban
történő hasznosítása mellett. Onálló, önkéntes együttm űködést javasol. Ma
a kutatók 25 százaléka oktat, még legalább ennyien bekapcsolódhatnának
a képzésbe.
„Van esélyünk a veszély leküzdésére" — írja végezetül a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára. „De két elő feltétel elengedhetetlen: az új
politikai vezetés a tudományt és a tudást értékrendjében helyezze magasabbra, mint a régi, és a kutatók közössége is legyen kezdeményezőbb •
az új lehető ségek feltárásában, hasznosításában".
A vitát, a közös gondolkodást folytató Szatmáry Zoltán, a kutatóintézetek lesztálinistázását kéri ki maga, s a hozzá hasonlóan gondolkodók
nevében. Egyrészt mindenfajta cimkézést elítél, azt követeli, hogy a szavakat definiált értelmükben használják kimondolk, leíróik, s bizonyítani
kívánja, hogy az akadémiai intézetek nem a sztálini modell gyermekei.
A szerző szerint ezek az intézmények a „big science" fejlesztési korszak
szülötte', hasonló elvek szerint jöttek napvilágra, mint a nagy amerikai.
francia, angol intézetek. Ez utóbbiakat pedig senki sem sztálinistázta le.
Hogy Magyarországnak szükséges (volt)-e a nagy — drága infrastruktúrájú — tudomány mű velése, erre nem ad választ cikkében.
Szatmáry Zoltán egy másik jelenséggel szemben is kikel: a tudományos kutatók különböző önjelentő séget emelő ideológiákkal ámítják magukat, s bizony a különböző pártok megnyilatkozásaiban sem kevés a
„mákony". A szerző szerint a becsapások korszakának be kell fejeződnie. Szükséges végre kimondani, hogy a tehetséges, szorgalmas, eredményeket produkáló kutatókra igenis szüksége van a nemzetnek, de semmi jóra ne számítson a kis képességű , a kreativitás nélküli, a lusta
„szakember".
Tiszta viszonyok hozhatnak megnyugvást a magyar tudományos világban is.
(-ti)

SZÓSZÓLÓ 1 1990. július
„Kelet-Európa tudományos vezetői csak siránkozol
tudnak..."

Amerikából nézve
O A tekintélyes tudományos folyóirat, a NATURE 1990. április 12-i száma hosszasan foglalkozik a tudomány helyzetével a kelet-európai országokban. A cikk már csak azért is figyelemre méltó, mert egy külső megfigyelő megállapításai egyrészt mentesek a szubjektivitástól, másrészt
olyan dolgokra is felhívhatják a figyelmet, amelyek nekünk már fel sem
tű nnek, mert gondolkodásmódunkat az adott körülmények alapvetően befolyásolják.
A szerkesztő k véleménye szerint a kelet-európai országokban tisztán
ideológiai okokból fogadták el — több-kevesebb lelkesedéssel — azt az
alapelvet, hogy a műszaki és gazdasági megújulás, az innováció alapja a
tudomány és a műszaki fejlesztés. Nem véletlen tehát, hogy a becslések
szerint Kelet-Európában több mint 250 000 ember foglalkozik hivatásszerűen tudománnyal és műszaki fejlesztéssel. Ironikus, hogy a doktrína ellenére éppen a műszaki fejlesztés és a gazdaság mondott csődöt — amint
az ma már nyilvánvaló — a demokrácia hiánya és a központi irányítás alkalmatlansága miatt. Nagy a valószínűsége annak, hogy Kelet-Európa országainak kormányai, amelyek a Szovjetunióval összehasonlítva nem voltak klasszikus diktatúrák, talán még mindig uralmon lennének, ha sikerül
beváltaniuk gazdasági téren tett hangzatos ígéreteiket.
❑ A Nature szerint a tudomány szomorú helyzetének okait KeletEurópában a következőkben lehet összefoglalni:
Akadémiai szervezeti kérdések
El kell mindenekelőtt dönteni, hogy az Akadémiának mi a szerepe. A
kutatás. közvetlen ,irányításáért rvaló közvetlen felelősség összeegyeztethetetlen azzal a feladattal, hogy tudományos és műszaki ügyekben tanácsaival a kormánynak (és általában a közöasegnek) rendelkezasére kell
állnia. Az Akadémiának tehát egy magas szintű 'tanácsadó testületté kell
(válnia, a kutatás menedzselését pedig egy másik szervre ikedil bízni. Viszsza kell adni a testületnek a hagyományos tudományos tekinte/yét, de
ez válthat addig, amíg „a por leülepeetrik" vagy a arégi gárda kihal". (A
személyi összehetelt
érdekességként jegyzik meg, hogy az MTAnak vannak még olyan tagjai, akik Liszenkó szekerének buzgó tolásáért
kerültek a neves [tudós testület tagjai. közé!)
A sztálinista 'tudományirányítás alapelvei nem teljesen énthetőek. Az
Akadémia mellett rendszerint van egy Állami Műazalki-Tudamányos Bizottság (nálunk pl. az OMFB), amely egy miniszténiumek feletti kormányzati csúcsszervként működik és, osztja el a kereteiket. Minek ez a
kettősség, miért nem adják az alapkutatás antézmiényeat egy kompetens
autonóm szeavezet kezébe — teszik fel a kérdést —, amelynek azonban
természetesen évente el kell számolnia a közpénzékkel, rvalarmint a következő évre szóló költségvetési igényeket réséletesen meg kell indokolnia. A f ő akadály nyilvánvalóan az a tény, hogy az állami bizottságok
hagyományosan a „nomenklatúra" véalőbáatyári. Ezen persze könnyű változtatni, erre való a forradalom.
A problémák emberi oldala ennél sokkal. súlyosabb. Kelet-Európa tele
van kiválóan képzett és invenciózus tudósokkal, akiket szégyenletesen
rosszul fizetnek, nincs (lakásuk és napi, megélhetési gondjaik vannak.
Nem véletlen, hogy minden valamirevaló kutató hamarabb jut jobb körülmények közé külföldön, mint otthon, vagy más szoeialiata országban.
Abszurdum, hogy Kelet-Európa tudományos vezetői csak siránkozni tudnak a „brain drain" káros következményeiről, amikor a megoldás kulcsa
a (kezükben van. Becsüljék meg jobban otthon maradt jó képességű tudósaikat!
Még egy fontos emberi probléanárval kell számolni. A forradalmi változások alaposan felforgatnak mindent, az emberek (helyzetében is nagy
- utolsók, utolsókból elsők lehetnek. Előváltozások állhatnak be, elsaarból
áll az a dilemma, hogy felelős vezetői állásokat vagy olyan kiváló képességű tudósokkal taltenek be, akiknek nincs meg erre a 'képessége vagy
a megfelelő gyakorlata, vagy pedig olyan gyakorlott vezetőket alkalmaznak, akiknek „foltos a mailltjuk", és erkolcsi-eraberi kvalitásaik nem megfelelőek.
Utazási keretek
Kelet-Európa effisaigetelbsége szinte kézzel tapintható. Kiváló és nernzetközaleg ismert szakembereket politikai meggondolásokból évtizedekig
eltiltották az utazástól, a külföldön elismerést, és szakmai kapcsolatokat
szerzett fiatalok esetében pedig a kapcsolatok ápolása volt sok esetben
lehetetlen. A nemzetközi konferenciákon csak 'kevesen vehettek részt.
még ha csak páz száz kilométer is volt a földrajzi távalaag otthonuktól.
A repülőjegy megvétele a helyi pénznemben (egészen a legutóbbi időkig) nem okozott nehézséget, de egy taxiszámla kifizetése a konferencia
színhelyén a valuta hiányában már megoldhatatlan problémát jelentett.
Kelet-Európának utazási. keretre van szüksége, évi tízmillió dollár óriási
könnyebbséget jelentene.
Műszer- és anyagellátás
Azokat a kutatókat, akiknek barátaik vannak Nyugaton, gyakran segítették ki amorzsákkal a gazdagabb asztalrad", néhány analligraman speciális vegyszerrel vagy egy-egy tranzlisztoraall. De még, ha (nagy ritkán)
van is devizakeret, a bürokratikus ügyintézés miatt nem lehet időben
hozzájutni. Gyakran előfordul, hogy mire a megrendelt anyag bejön, már
nincs is szükség rá. (A modern laboratóriumi műszerek szinte teljes hiánya miatt pedig arra kényszerülnek az agilis kutatók, hogy a lehetőségeket külföldi együttműködések formájában teremtsék meg.
Együttműködés, csereprogramok
A kelet-európai kutatócsoportek 'többnyire az említett okok miatt keresnek együttműködési lehetőségeiket aktív külföldi csoportokkal. A közös tudományos cél elérése érdekében hajlandók minden kulimunkát is
szorgalmas» elvégezni. A tengerentúli intézményekkel kötött kétoldalú
csereegyezményeket, ha léteznek, igen nagyra értékelik mindenütt, de
nem eléggé informalásak és igen, kevés van belőlük. A nem konvertáliható pénz miatt szigorú reciprocitást követelnek meg, ebből adódóan a
(külföldre utazó kelet-európai kutatók sok esetben jelentősen alulfizetettek.
Kommunikáció
,A nyugati (könyvek és folyóiratok (hiánya esetenként szinte lehetetlenné teszi a munkát. (A könyveknél még rosszabb a helyzet, mert nem
lehet róluk ,különflenyomatot kérni.) Sokszor előfordul, hogy nemzetközi
hírű kutatók nem tudnak szakterületük alapvető folyóirataihoz hozzájutni, amin az új teehnika sem segít. Vannak ugyan személyi számítógépek, de nem elegendő számban, többségében modem nélkül, ugyanakkor a teletfonvonalak mssz minősége miatt azokat sem lehet megbízthatóan használni. Az elektronikus számítógép-hálózatokba való bek~olódás nélkül gyors infonrnációcserére (pl. elektronikus posta) nincs lehetőség, ami csak fokozza a lemaradást.
Kultúra
A Nyugattal ellentétben Kelet-Európában sokkal inkább meggyökerezett
az a felfogás, hogy a tudomány az egyetemes kultúra része, és önmagáért
is támogatásra érdemes. Egy századdal ezelőtt ez nagy hozzájárulás volt
annak a világnak a kialakításához, amelyben most élünk. Vissza kellene
hozni ezt az elveszett hagyományt!
A Natuna c. folyóirat tanulmánya is meggyőzően mutatja, hogy nyugati
kollégáink pontosan tudatában vannak fájó probleanádnItnak és sokszor
szégyenletesen nyomorúságos körülrnényeinknek. Ennél csak az fájdalmasabb, hogy új pártjainknak a Szószóló hasábjain ismertetett tudománypolitikai koncepciója ezzel összehasonlítva olyan ignoranciáról árulkodik, amely a tudománnyal foglalkozók jövőbe vetett hitét erösen próbára teszi.
Dr. Bencze Gyula
Unatensity of New Mexico
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BATA LAJOS :

Á m űszaki-természettudományi kutatás
és fejlesztés
DA
,rnúazakiatermésaettudományi
kultatást és fejlesztést — tekintettel
arra, hogy hazánkban a fogalmakat
nem egyértelműen használják — két
csoportra osztom: rmegismerésorientált kutatásra, rvalarrant termék- és
piacorientált katatásra, fejlesztésre.
A megismerésorientált kutatás
alatt az alap-. és alapozó- (applied
researcla kutatást értem. Ezeknél a
cél a megismerés, a tudományostechnológiai kultúra terjesztése.
Mindkét kutatási típussal szemben
az a krktérium, hogy témájulkban és
színvonalukban egyaránt szigorúan
illeszkedniük kell a nemzetközi
trendekhez. A kétfajta megismerésorientált kutatás között különbség
van. Míg a „ibiszta" alapkutatásnál
megelégszünk a nemzetközi es hazai tudranányosakulturális-oktaltásri
hatással, addig az alapozókutatásnál az a cél, hogy az ország képes
legyen azonnal reagálni a nemzetkézi kőhívásokra, alapozza meg a
hazai műszakiatechnollógiai kultúrát,
készítsen elő nemzetközi közös vállalkozást, legyen kisugárzás« a vállalatoknál folyó termék- és piacorientált tevékenységre, nevelje a
(közeljövő műszaki fejlesztőit. Ezeknél a (kutatásoknál nem cél a közvetlen eladható termék létrehozása.
Sőt, számos országban 'tilos is! Az
a kurtató például, aki az alapozóku'látási 'területen költségvetésből vagy
alapítványból fenntartott intézményben dolgozik, de terrnakorientált kutatást kíván végezné, el kell hagynia eredeti intézettrét vagy egyetemi
tanszéket és innovációs centrumba
vagy vállalathoz kell szerződnie. Általánosan elfogadotrt, hogy „egyetlen" vállalat, vállalkozás támogatása altl'alitségvetési pénzből" erkölcstelen ás zavarja a piaci folyamatok
szervezetasemlegességét. Az alap- és
alapozakutatásoknál a különbség
nem a módszerben, hanem a témaválaaatásban van!
A termék- és piacorientált kutatásokat a vállalatoknál kell végezni,
csak ez 'biztosíthatja a vállalati stratégiához való illetszkedést. Vezetési
anódiszereben is különbözik ez a kutatás a rmegismerésonientalt kutatásnál alkalmazottól, amely — ellentétben ezzel — dermodrratikus módszerűnek mondható. A kutatási fej- ilk
lesztési menedzser, ha meggyőzód

arról, hogy vállalatának nem tud új
termaéket kifejleszteni a választott
téma kutatása során, azt leállíthatja. A kutatási téma achát nem élhet önálló életet, a menedzsernek
egyszemélyi felelősséget vállalva
kell döntenie az ügyben.
A hagyományos állami-nemzeti
stratégiai kutatások (a talaj, a levegő, a víz, a föld kineseinek kutatása
és érdekeinek védelme) mellett figyelembe kell venné, hogy a tudományos-rnűszaki fejlödés új Iparágak megjelenését Is eredményezi.
Ilyen volt a háború után az atomtechnika, később a számítástechnika
az űntedhnika, a közeljövőben valószínűleg ilyen lesz a különleges tulajdonságú anyagok előállíttása és
hasznosítása stb. Az ideális megoldás az lenne, ha ezeket a területeket a tőkeerős vállalatok is figyelnek közösen (támogatnak, azaz az
állam kötelezettségvállalásán túl, ők
is finanszíroznák. A magyarországi
vállalatok jelenleg sem anyagilag,
sem szellemileg nem képesek erre.
Sőt , az Is kérdéses, hogy egy kis ország vállalatai kepesek lehetnek-e
egyáltalán erre. Minden bizonnyal
jó Ideig a költségvetésnek kell erre
a célina is megfelelő összeget tartalékolnia. Azaz a költségvetés finanszírozza a gazdaságpolitika stratégiai céljait szolgáló (komplex programokat, sőt végszükség és közérdek
esetén egy-egy iválságövezet termék[váltása is szóba kerülhet. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy
ez nagy felearasséget igényel, kontroll alatt kell tartaná az egész innovációs láncot. Részleteiben ki kell
dolgozni az alapozokutatást végző
egységek és a konkrét termékeket
fejlesztő, gyámtó vállalatok feladatait. Kellő szakértelemmel párosuló
irányítás esetén jelentős lehet a
nemzeti haszon és siker, amely az
ország nemzetközi piaci helyzetét is
átrendezheti, míg az esetleges sikertelenség nagy károkat okozhat.
Már utaltam a tmegasanerésarienhált kutatás és oktatás kapcsolatára.
Véleményem aaanint a magyar tudományos kutatóintézetet többféleképpen lehetne bekapcsolni az oktatásiba. Elgondolásainkban új elemnek
talán az tekinthető, hogy egyes kutatointézeteknek meg kellene adni
a kutató-fejlesztő szakemlberek kép-

zésének jogát. Meg kell jegyeznem,
hogy ez nem irányul egyetlen egyetem ellen sem, hisz az egyetemeken
az a cél, hogy minél (több hallgatót
vegyenek fel, azaz ne a felvételik,
hanem az egyetemi [képzés során
szűrjék a jelentkezőket. A kutatóintézetben is folyó képzés lehetőséget adna az egyetemeknek nagyobb
kezda létszám fogadására. A kutatóintézetek hanmadérv után vehetnék
át a hallgatókart. Negyedévben agyegy hónapig más-más témáikon laboratóriumi nagy egyéb gyakorlati
munkát végeznének az elméleti
kípzeis mellett. Az ötödév során egy
team kutatásában vennének részt és
elkészatenék a diplomadolgozatot
Ezzel a módszerrel jól hasznosíthatnánk a kutatóintézetek műszákparkját és kutatási struktúráját is,
nem beszélve arról, hogy a hallgatók inegiamernék azokat a témákat, amelyekkel műszaki fejlődés
esetén a vállalatoknál és a világpiacon találkoznak. Kiemelkedően
fontos szerepe lenne a laboratóriumi, azaz a konkrét gyakorlati mun-kában való részvételnek és a tudományos-technikai fejlődési irányok
megismerésének. A hallgatók jelenléte úgy gondolom a kutatóintézetek számára is hasznos volna, fokozatosan elvezetne az egész tudományos és oktatást struktúra fokozatos
átalakításához, technológiai intézetek vagy technológiai egyetemek kialakulásához, amire már számos
példa van, a világban. Ugyancsak
meg lehetne vizsgálnia hogy a kutaaóintézetek oktatással nem foglalkozó részlegeit hogyan lehetne hasznosítani a stratégiainak nevezett
területeken, .
Egy biztos, a jelenlegi kutatóintézeteink szétverése azzal a felkiáltással, hogy a sztálinista struktúra
termékei, megbocsáthatatlan bűn
lenne, hiszen szellemi bázisainkat
vennék szét! Helyette keresni kell
olyan megoldásokat, amelyek elvezetnek bennünket a kutatás és fej,lesztés célszerű szervezéséhez, koordinálásához, irányításához.
((Következő számunkban szerzőnk
— többek krialitt — az intézeti tanszéki kapcsolatokról, a [kutatás-fejlesztés személyős szervezeti feltételedről és finanszírozási kérdéseiről
írja le véleményét.)

EGYED ALBERT :

A rendszerváltás zajos farsangja után
D Az új politikai és gazdasági alapszerkezetek erőltetett ütemű „gründolásának" időszakában még az arra felkentek ás eltfeleatkezni látszanak arról,hogy az új demokrácia
építményének tartós megalapozásahoz olyan szolid értékek és orientációk végiggondolására is szükség
volna, mint például az oktatás, a
kultúra vagy a tudomány helye és
szerepe a változó magyar tánsadaloanba.n. Ezek a hónapok szükségszerűen az attraktív és éppen ezért
felszínes politizálás időszakát jelentik, ugyanakkor a rendszerváltás —
sokak számára mámoros — napjai
ténylegesen nem jogosítják fel a jövő tervezőit, az értelmiséget, hogy
a ma már eléggé világosan látható
politikai-esamei fairányok mentén
tovább hadasszók a stratégiai célokról, valamint a kapcsolódó struktúrákról és alkalmazható eljárásokról
történő gondolkodást.
A bevezető sorokban .tetten érhető borongó hangulat indokoltságát
a kutatókkal és egyetemi oktatókkal
folytatott beszélgetés, vita szkeptikus hangulata támasztja alá. Ma a
magyar kutatótársadalom — megítélésünk és tapasztalataink szerint
— a frusztrált társadalmi rétegek
közé sorolja magát, jelentős értékés orientációs zaaarokkal küszködik. Az alaptények szinte mindenki
számára nailváravajóak: a (párt)államosított, központosított, redisztributkv ainanazaroaaar a épülő tudományirányítási modell látványosan
összeomlott. Remélhetően nem anynyara, hogy a konkrétan Létező és
már alig működő intézményrendszert a fizikai valóságban is maga
alá temeti.
A kórkép szimptámái szinte közhelyszerűek (a tudományos és gazdasági szempontok diszfunkcionális
keveredése a kutafástervezésIben, a
kontraszelekció, az infrastruktúra
hiánya, a finanszírozási rendszer át-

tekinthetetlensége, a ,posztgraduális
képaél megoldatlansága stb.),
Ugyanakkor a jövőkép még meglehetősen fragmentált, így nem beszelhetünk az új tudománypolitikai
és irányítási paradigma megjelenéséről.
Az új modell világra jövetele
előtt a kutatóközösségnek megegyezésre kell(ene) jutniuk néhány alapkérdésben. ügy tűnik, hogy már
konszenzus alakult ki a tudományos kutatás „alkotmányos.", elviteoretikus kereteiről. Senki nem vitatja a tudományos kutatás szabadságának, valamint a tudományos intézmények (idesorolva az egyetemi
szférát is) autonómiájának elvét.
Külön kérdés viszont, hogy a deMokratikus, autonóm struktúrák napi működőképeasegének érvényes
(modellje még nem született meg.
Valószínű, hogy ehhez az egész magyar közjogi rendszer gyökeres megváltoztataaára van szükség. Változatlanul vita tárgya a magyar tudomány alapvető prioritásainak kérdése. A ,kutatóközösségen belül markáns érdekcsoportok követelik a kutatás (K) és a műszaki fejlesztés
(F) radikális szétválasztását. A kutatás azaarájában maradva: alapvetően fontos kérdésnek (véljük az
alapkutatások jövőbeli szerepére és
arányára (különös tekintettel az ország nagyságára, tőkeszegénységére
és elmaradottságára) vonatkozó
elemzések megkezdését és stratégiai
döntés meghozatalát.
Az ilyen — látszólag teoretikus
jellegű — kérdésfeltevés két olyan
szempontot emel a gondolkodási folyamatba, ahol mielőbbi hosszú távú (és éppen ezért megalapozott)
döntésre van szükség. Ezek: a tudományirányitás és a -finanszírozás.
A tudományirányítás minőkégében a
már említett demokratikus szerveződésen túl a másik alapkérdés az

állam szerepének, jelenlétének meghatározása. E csomópont egyébként
szorosan összefügg a finanszírozási
rendszer működési elveinek, eljárásainak Újra meghatározásával Mindkét szisatérna működési rendszerének kialakításakor meghatározó jelentőségű annak pontos és körültekintő szabályozása, hogy mi a parlament, a parlamenti szakbizottságok, illetve a kormányzati és mitaisztexiális szervek jogi és funkcionális feladatköre. E kérdéseket.
már csak azon principium leszögezésével kell tovább bonyolítani,
mely szerint a tudományos viták
eldantealére csak a tudományos közösség jogosult.
Ügy gondolom, hogy csak a felvetett kérdésekre adott válaszok
nyomán formálódhat (Ici a kutatás
intézményeinek új szervezeti rendszere. Meg kell meg említeni, hogya mai állapot szerint nem 'kevésbé
bizonytalan és zavaros a műszaki
fejlesztés, azaz a technológiapolitika
helyzete, itt is döntéskényszer előtt
állnak az illetékesek, hiszen a nemzetgazdaság mobilitásának, kulcsszereplője e szektor. Természetesen
szólni kell még az új nemzetközi
orientáció, a nemzetközi tudományos kapcsolatok kérdéséről is. Erről a szféráról csak azt a — nyilván demagóg — állítást érdemes
felemlíteni, hogy (nem teljesen megbízható) információk szerint az ország — az elhúzódó döntésképtelenség következtében — több nemzetközi finanszírozású regionális kutató/oktató központ alapítási jogát
vesztette el.
A rendszerváltozás zajos farsangja után sürgetően elérkezett a tudatos, megalapozott szakértői munka
időszaka. Nem csak azért, hogy a
választási ígéretek teljesüljenek, hanem azért, hogy maga a létrehozott
rendszer működőképes legyen.
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Álláskereső szolgálat

Tét: a szakszervezeti mozgalom
Az újrakezdési
vállalkozói kölcsönr ől
A foglalkoztatáspolitika eszközei
között szerepel a munkanélkülivé
valók kedvezményes hitelekkel, kölcsönökkel történő segítése, hogy
egyéni vagy társas vállalkozóvá válva a továbbiakban önmaguk gondoskodhassanak megélhetésükről,
munkájukról. Sokan vannak azon a
véleményen, hogy ez a kölcsön nem
annyira a munkanélküliség kezelését, megelőzését szolgáló, hanem a
(vállalkozásokat támogató eszlköz, hiszen a munkanélküliek többsé
nem rendelkezik olyan adottság
kel, hogy vállalkozá<aba fogj
Nem ez a helyzet azonban
lifikált szellemi dolgozók
A saját anyagi feltételek
talában náluk is korláto
fiban több ötletük v
szakmai tudásukat
túlságosan elméle
matoztathatnák
retében. Ehhez
segítséget az "
kölcsön.
Ki kap
Köl
nincs
ra
h
ott
ve
ötetfelaj
főfogdezetts
em kell
lalkozású
amíg vaazonban min
, a kölcsönt
laki anunkané
aki a felmonmár az is igényen
egy hónapos
dás idejét tölti.
várakozási idő betartására sincs
szükség, ha a munkaerő-közvetítő
szerv igazolása szerint előreláthatően egy hónapon belül nem talál-

nak megfelelő
akinek munka
tó felszámol
már a felen
heti e ki)
hogy tu
lyet ne
muri
SZ

munkahelyet, vagy
onya a munkálta'att szűnt meg
től igényelenül attól,
unkabefelelő
ón

nylő
oda- és
nem hagében tehát
nkaerő-közveelentkezni. (Budolgozók 'minirodájának címe:
kányi Dezső u. 2/a.
4630.)
a kölcsön összege?
csön maximális mértéke
forint/f ő. Egy csoportos váloz összesen 6 millió Ft kölkapható. A lejárati idö 10 év.
nybevételkor saját erő nem szükséges. A kölcsönt az erre megbízott
pénzintézeteknél lehet igényelni, de
a pénzintézet a kérelmet a saját hitelezési szempontjai szerint bírálja
el. A kamatot is az adott pénzintézet állapítja meg, amelyet azonban
a bankköltséggel együtt 4 évig a
Munkaügyi Minisztérium a foglalkoztatási alap terhére számol. el. A
kölcsönigénylő 4 évig tmentesül a
karnatfizetés alól, feltéve, hogy
a kölcsönt a kölcsön.szerződésben
meghatározott célra használja fel.
V. E.

Diplomák és diplomások
az Európai Közösségben
D Rohamosan közeledik 1992.,mérföldkő az Európai Közösségek életében. Az integráció kiteljesedése
nemcsak az áruk, a szolgáltatások,
a tőke szabad, akadályoktól mentes
áramlását jelenti, hanem a munkaerőét is. Ennek egyik feltétele,
hogy az egyik közösségbeli tagállamban megszerzett diplomát bármelyik másikban is elfogadják. A
Nyugat-(Berlinben működő CEDEFOP (Európai Szakképzési és Fejlesztési Központ) feladata éppen
ennek az elősegítése.
Az utóbbi években — e tendencia eredményeként — a gyógyszerész, ügyvéd, építész, orvosi, fogorvosi, állatorvosi diplomák váltak
általánosan elfogadhatóvá a közösség területén. Például az orvosi
diploma elfogadásáról 1975-ben
született megállapodás, amely 1976ban lépett életbe. A diploma feltétele a legalább hatéves egyetem
elvégzése, amely minimum 5500 óra
elméleti és gyakorlati stúdiumot jelent, de a szakorvosoknak még további három évet kell tanulniuk, s
az általános orvosnak is két év
speciális oktatásban kell részesülniük. Az egyezmény lehetővé teszi
a kb. 800 ezer közösségben orvos
számára, hogy bármelyik tagországban praktizáljon.
A most kidolgozott általános javaslatok például azt is tartalmazzák, hogy ha a diplomával szemben támasztott követelményék
egyes országokban nagyon különböznének egymástól, akkor egy-egy
szakterület esetében a diplomás választhat: vagy letölt egy hároméves „beilleszkedési" periódust az
érintett tagország szakemfberének
irányítása alatt, vagy külön vizsgát
tesz azokból a tárgyarkból, amelynek az oktatása hazájában elmarad
a fogadó ország szintjétől. Kivételes esetként a vendéglátó ország
vizsgalcötelezettséget írhat elő olyan

A Tudományos Dolgozók
Szakszervezetének
lapja

munkakörök esetében, amelyek betöltéséhez olyan speciális szaktudásra van szükség, mint például a
fogadó ország törvényeinek ismerete. Ha az oktatás időtartambeli
különbsége egy évnél nagyobb lenne, akkor a fogadó ország többlet
szakmai gyakorlatot követelhet
meg, mégpedig maximum kétszer
annyit, mint amennyi a hiányzó
időtartam. A javasolt előírás szerint a vendéglátó ország határozatának, egyedi elbírádásnak az egyes
esetek beterjeszbésétőlszámított
négy hónapon belül meg kell születnie.
A munkaerőpiaci egységesítés
feltétele a munkaerő minden viszonylatban „európaivá" válása. A
közösség által beindított programokkal, az ismertetett lépésekkel
ez a folyamat — elsősorban a fiatalok esetében — kétségkívül felgyorsult. Az idősebb korosztályok
és a nem felső- vagy legalábbis
középfokú szakképzettséggel rendelkezők 'körében ez a folyamat
még várat magára. A munkaerőpiaci egységesítés tehát feltehetően
jóval hosszabb időt vesz majd
igénybe, mint a piac egyéb területein.
Borbély Szilvia

0 Továbbra is szigorú patthelyzet
jellemzi a magyar érdekvédelmi
rendszert. Az Antall-kormány nem
nyúlt a szakszervezetekhez: sem a
régi, hivatalos struktúra felbomlását látványosan nem serkenti, sem
a demokratikus liga megerősödését
nem segíti. Ellképzelhető, hogy az
új magyar kormány a (munkavállalói érdekvédelem nyugat-európai
tendenciáiból vonta le a magatartását meghatározó következtetést:
a szakszervezeti mozgalom leszálló
ágban van, (kár energiát fecsérelni
rá. (Még félőbb azonban, hogy a
kormány az (érdekképviseleti rendszert illetően is éppoly passzív,
mint más sorsdöntő (gazdasági kérdésben.)
Az ellenzék sem túlzottan
konstruktív a szalkszervezetek megerősítésében. Az SZDSZ, amely bár
sohasem feledkezett meg a munkavállalói érdékvédelem fontosságának hangsúlyozásáról, s a párthoz
közellállónak tartotta a Ligát, igencsak csendesen patronálja a mai
szakszervezeti csatározásokban. A
FIDESZ, amely programja szerint
szintén szívén viseli a bérből és fizetésből élők helyzetét, a szakszervezeti frontok tisztázásában nem
jeleskedik. Ellhalkult az MSZP érdekvédelmi struktúraátépítést követelő hangja is. Némi demagógiával
f űszerezve még úgy ahogy a magyar szociáldemokrata párt kiáltja
a szakszervezeti megújulás szükségegségét, de hangjuk nem hallatszik messzire. A parlamentig semmiképpen.
De patthelyzet van magukban a
szakszervezetekben is. Némi csüggedtség jellemzi az egyes megbeszéléseket, fórumokat, s ez a fásultság nemcsak az MSZOSZ-ra keresztelt tagszervezeteit lengi be, de
a Ligáét is. Sajnos több-kevesebb
depressziótól nem mentesek az új
tömörülések sem, mint azt legutóbbi közgyűléseken a résztvevők
tapasztalhatták.
Patthelyzet van az egyes szakszervezeteken belül is. A privatizáció, a gazdasági átalakulások átmeneti állapotában sok alapszervezet elbizonytalanodott. A mozgalmi
vezetők közül sokan képtelenek átlátni az egyes átalakulások rejtettebb összefüggéseik, céljait, hezitálnak, míg az események túlfutnak
rajtuk, s megvédendő tagjaikon is.
A munkanélküliség nagyon konkrét
és közeli réme nemkülönben csökkentette a bátorságot, kisebbítette
a kiállást, általá.nosabbá tette a
meghunyászkodást.
Az egyes főhatóságoknál csendesen ,reinkarnálódott az elmúlt évtizedek szelleme. „Reformer negyvenesek" csempészíkk vissza az elődöktől megtanult „szocialista"
urambátyárn világot, szolid, kstvpsbé szolid ivászatokkal, dwentíi
Erdeltes és sajnálatos,
hogy újra megjelentek a magyar
történelemben
elit tél t
annyiszor
bundás-dzsentris világ első élesztői,
megjelenítői. Csak remélni lehet,
hogy e mint.) nem terjed el mindenfelé, mert akkor Magyarország
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Féti Péter

A Közszolgálati Szakszervezetek
Szövetségéhez tartozó szakszervezetek — így a TUDOSZ-hoz — tartozó szakszervezeti tagoknak:
1 főre 30 nap idő tartamra munkakörönként 150 Ft, (amelynek befizetését a szakszervezeti alapszervezetek Is átvállalhatják!) Ez befizethető a 217-98089, 580-4000010 sz. számlára, az OTP Pest-Buda Igazgatósága Vállalkozási Irodáján.
A szolgáltatás áráért a munkavállaló adatait nyilvántartásba veszik;
az adatbankból kiválasztják a számára megfelelő állásokat. Az elhelyezkedési lehető ségekröl az érintettek természetesen folyamatosan értesítést kapnak. Aki nem kívánja
személyesen igénybe venni az álláskereső szolgálat és adatbank szolgáltatásait, az töltse ki a TUDOSZtitkároktól kapható adatfelvételi lapot, s a szolgáltatás árának befizetését igazoló csekk másolatával
küldje be azt az alábbi címre:
Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége
„SEGITO" Munkaügyi Adatbank
és Szolgáltatás
1088 Budapest, Puskin u. 4. 1366
PL: 68.
Telefon: 118-8900
A számítógépes adatbankot természetesen a munkaerőgondokkal küzdő intézmények, vállalatok is igénybe vehetik.
Ez az új álláskereső szolgálat bizonyára a TUDOSZ-tagok (és az
egyes alapszervezetek) számára is
olyan lehetőség, amely a növekvő
foglalkoztatási bizonytalanság közepette némi támaszt, segítséget jelenthet a jövőben.
— S—
Aitc

NÉZ ŐPONT
(

E] Néhány hét múlva egy „önálló képviselői indítvány" sorsáról, azaz „A szakszervezeti tagdíjbefizetés öntevékenységéről" törvénykezik negyven év után
végre legitim Országgyűlés. A Tisztelt
Házban azonban most nyári szabadságukat töltik az — ugyancsak négy
évtized óta elő ször szabadon választott — honatyák, ezért a verdikt csak
Őszre várható.
A szakszervezeti tagdíj lerovási módját demokratikusan „kanalizáló" —
justitta regnorum fundamentum — törvénykezési tervezet szó szerinti
textusát a közvélemény nem ismerhette meg. A történelmi Igazságtevést
involváló előterjesztésnek pusztán a tartalmát szivárogtatták ki a napilapok: lett is belő le egycsapásra nem mindennapi politikai pankráció. Szakszervezeti berkekből a szóvivők hada azonnal egymásnak esett. A nyíltszíni knock out kísérletek jótékonyan hatottak a foci-világbajnokságtól
eltompult agyú televíziónézőkre. Rovatunkban — betű szerinti pontossággal — közreadjuk egyrészt a nevezetes törvényjavaslatot s annak indoklását, valamint nyilvánosságra hozunk egy másik népi kezdeményezésbő l fogant — egyelőre csak a nép fantázia világában fellelhetd — kvázi
törvénycikkely elaborátumot Is.

förvéllykeiés '90

TÖRVÉNYJAVASLAT A SZAKSZERVEZETI TAGDIJFIZETES
ÖNKÉNTESSEGERÓL

Az egyesülési szabadság állampolgári védelmében az Országgy űlés a következő törvényt alkotja:
I. § (1) A szakszervezeti tagdíjat a munkavállalók munkabéréből levonni nem lehet.
(2) Ettől csak abban az esetben szabad eltérni, ha a munkavállaló ezt
a jelen törvény kihirdetése után írásos nyilatkozatban kéri, amely visszavonásig, de legfeljebb egy évig érvényes. E nyilatkozatnak tartalmaznia
kell, hogy a munkavállaló melyik szakszervezet vagy egyéb munkavállalói érdekvédelmi szervezet javára kéri a tagdíj levonását.
2. § A törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
Budapest, 1990. május 29.
Indoklás

A szakszervezeti tagdíjakat — az egykori SZOT 1987. november 27-én
kelt hatarozata alapjan — 1988. januarja óta automatikusan levonják a
munkavállalok fizeteseből.
Az önkéntesség látszatának megő rzése kedvéért a munkavállalókkal
visszavonásig érvényes nyilatkozatot irattak alá, amelyben beleegyezésüket adtak az új rendszer bevezetéséhez. A nyilatkozattétel azonban a
pártallam viszonyai ,kozott csak formalisan lehetett onkéntes. Ennek ellenére a szakszervezeti tagok majdnem 1(/‘';',-a megtagadta a nyilatkozat
alaírasát és ezzel gyakorlatilag kivalt a szakszervezetboi.
A munkahelyek EGY REsZE (onkényes kiemelés! — a szerk.) nincs
tekintettel az idökozben létrejött szakszervezeti pluralizmusra. A bérből
levont tagdíjakat mechanikusan a hagyomanyosan milkodó szakszervezet
javára szamiejtik, akkor is, ha a betizeto már egy másik szakszervezet
tagja.
Mind az egyesülési szabadság elve, mind pedig a szakszervezeti esélyegyenlőség elve megköveteli, hogy a tagdíjakat a fizetésb ől csak akkor
vonják le, ha ezt a szakszervezeti ta,-,(oic maguk — és most már valóban önként — kérik, és ha az összeget annak a szakszervezetnek a javára számfejtik, amelyiknek a javára a beiizet ő kívanja.
Egy elképzelt TÖRVÉNYJAVASLAT A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (SZJA),
A TARSADALOMBIZTOSITASI DIJ (TB), A BIZTOSITASI JAziuLM
(CSER) ÉS A GYERMEKTARTASIDIJ-FIZETES ONKENTESSEGEROL

A rendszerváltozást követő valóságos szabadság állampolgári jogának
védelmében az Országgy űlés a k ővetkező törvényt alkotja:
I. § (1) Személyi jövedelemadót, nyugdíjjárulékot, biztosítási díjakat
gyerrnek(feleség)-tartásdíjakat a munkavállalók munkabéréb ől levonni nem
lehet.
(2) Ettő l csak abban az esetben szabad eltérni, ha a munkavállaló ezt
a jelen törvény kihirdetése után írásos nyilatkozatban kéri, amely viszszavonásig, de legfeljebb egy évig érvényes. E nyilatkozatnak tartalmaznia
kell, hogy a munkavállaló kinek-minek a kasszájába, s milyen célok javára kéri levonásait felhasználtatni.
2. § A törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
Budapest, 1990. július.
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nem lesz, hanem volt. Saját múlt
idejét termeli újjá.
Az érdekvédelmi patthelyzet további oka, hogy a szakszervezeti
alapszervezetekben az érdekképviselők, és a ,szakértőik" elbizonytalanodtak. Egyszerre építenek szakmai karriert, egzisztenciális jövőt,
s ezek mellett munkavállalói érdekeket is védenek. Csakhogy ennyit,
s ennyi egymásnak ellentmondó
ténykedést lehetetlenség jó minőségben végezni. Az az érdekvédő,
aki másodállásban saját vállalkozását építi, s már vagy esetleg holnap tulajdonossá válik, természetszerűleg lép ki a szakszervezetből,
mint ellenérdekelt.
E patthelyzetek tükre, hogy miközben az inflációval, az esetenként kalandor átalakulásokkal sújtott munkavállalókat kellene képviselni, valamennyi szakszervezet
látszateredményék gyártásában, pótcselékvésben érdekelt. A lényegről vonják el a figyelmet, a szakszervezeti részkérdések körüli csatározások. Nem más az, mint vihar „egy pohár vízben". A lényeget: az alsó, a közép-, a felső szintű érdekérvényesítés intézményrendszerének reformját, vagy egyszerűen e struktúra kialakítását
manapság senki nem tűzi zászlajára.
Ezék a hónapok érintetlenül
hagyták a magyar szakszervezeteket. Az idő most nem a mozgalomnak dolgozik. Sőt, amennyiben
a folyamatok nem változnak, maga
a mozgalom kerülhet végveszélybe.

EI A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége és a SZUV COMPUTER—M Kft. „SEGITO" néven
munkaügyi adatbankot és álláskereső szolgáltatást hozott létre,
amely a VIII. kerület Puskin
4-ben 1990. július 1-jén kezdte
meg m űködését. Ez a jövő ben
a rászoruló TUDOSZ-tagok számára is igénybe vehető . Az állást közvetítő szolgáltatásért az
igénybevevőnek fizetnie kell.

Indoklás
A személyi jövedelemadót — az egykori állampártot h űségesen kiszolgáló, illegitim Országgy ű lés 1987. szeptember 29-én kihirdetett VI. számú
törvénye [38/1987. (X. 12.) MT rendeleti alapján 1988. január óta automatikusan levonják a munkavállalók fizetéséből.
A nyugdíjjárulékot, a biztosítási díjakat még a pártállami id őkben állapították meg. A monopóliumnak konstruált, s a diktatúrát is fenntartás nélkül szolgáló (Társadalombiztosítási Fő igazgatóság, Állami Biztosító) szervezetek ma is diszfunkcionálisan m ű ködnek, s próbálják hatalmukat átmenteni. A gyermek(feleség)-tartási díjak mértékét a kommunista befolyás alatt álló Magyar Népköztársaság, illegitim bíróságainak határozatai alapján szabták ki. Ezek legitimitását elismerni ma szintén nem célszerű.
Az önkéntesség látszatának meg ő rzése kedvéért az állampolgárokat négyöt évenként szavazóurnák elé hajszolták. Voksaikkal látszólag beleegyezésüket adták az egykori Országgy űlés m ű ködéséhez. Az adóívek, s
a biztosítási kötvények, bírósági tértivevények aláírása azonban a pártállam viszonyai között csak formálisan lehetett önkéntes. Ennek ellenére
például a tartásdíjra kötelezettek majdnem 18,8%-a gyakorlatilag folyamatosan megtagadja fizetési kötelezettségének teljesítését.
nincs
A munkahelyek EGY RÉSZE (önkényes kiemelés! — a szerk.) ől
letekintettel az id ő közben bekövetkezett rendszerváltozásra. A bérb
vont összegeket mechanikusan és hagyományosan a vietnámi szolidaritási
alapra, Sztálinváros, Orenburg, Bő s-Nagymaros javára számfejtik, akkor is, ha a befizet ő már egy másik szakszervezet tagja.
Mind a jogállamiság elve, mind az általános emberi szabadságjogok
elve megköveteli, hogy a munkáltatók a levonásokat csak akkor teljesíthessék, ha ezt a munkavállalók maguk — és most már valóban önként — kérik.
• • •
Parlamenthez közelálló körökt ő l lapzártakor kaptuk a hírt, hogy állampolgári kezdeményezésként az aluljárókban és a köztereken aláírásokat
gyű jtenek az illegitim állampárt idejében datált munkahelyi kölcsönök,
fizetési elő legek visszafizetésének legitimációja tárgyában.
NÉZŐPONT kérdése csupán?
(dura)

