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Forrongó struktúrák*
❑ ...Ma
átmeneti
időszakban
élünk. A politikának az a mindent
átható szerepe, amely az elmúlt kéthárom évben jellemző volt, csökkenni fog. Csökkennie kell, hiszen
egy politikai kultúrát sohasem
pusztán a politika formális intézményrendszere szab meg, hanem a
társadalom mentális szerkezetét átjáró politikai kulturáltság.
Először arról szeretnék szólni,
hogy ha Magyarország valóban a
nyugat-európai kultúrához kíván felzárkózni, akkor nem engedheti át

teljesen a közélet terepét pusztán
a politika formális intézményeinek,
azaz a politikai pártoknak és szempontjaiknak. ügy érzem, hogy a
pártokra alapozott politikai kultúra
— amely természetes módon a rendszerváltás körülményei között az
elmúlt években kifejlődött, sőt talán egy kicsit túl is fejlődött —
szerepet fog juttatni azoknak a tömörüléseknek, szervezeteknek és
szellemi műhelyeknek, amelyek nem
pártszempontok szerint szerveződnek.
A második dolog amiről beszélnem kell, a szakszervezetek legitimációja. Éppen az utóbbi napokban
tapasztalhatunk olyan törekvéseket,
amikor egyes politikai pártok mintegy meg kívánják szabni, hogy melyik szakszervezet legitim, s melyik
nem. A politikai pártoknak ilyen legitimációs szerep vindikálására nincsen joguk, s erre nem is lehet le• Elhangzott az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés küldöttértekezletén.

hetőségünk. Egy szakszervezet legitimációját kizárólag saját tagsága
határozza meg. Tehát, ha a foglalkoztatottak vagy jelen esetben a
magyar értelmiség egy része olyan
jellegű szövetséget kíván létrehozni,
mint például az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülése, akkor a
magyar értelmiségnek ez az elhatározása, szándéka önmagában legitimációs erőt jelent, és nem kívánja semmiféle politikai pártnak
vagy testületnek az előzetes vagy
utólagos jóváhagyását.
A harmadik kérdés, amit érinteni kívánok, a magyar szakszerve-

zeti mozgalom strukturáltságának
bizonyos
zavarai. Köztudomású,
hogy korábban a szakszervezeti
mozgalomban egy központ létezett,
amely teljes mértékben alárendelt
volt a kommunista párt vezető szerepének, illetve a kommunista kormánynak. Ez a monolit struktúra
tulajdonképpen 1988-ban bomlott
kétpólusú struktúrává. Az első póluson továbbra is a SZOT helyezkedett el, mely a párt által vezényelt államnak volt teljes mértékben alárendelve — tehát nem a
foglalkoztatottakat, a munkavállalók
érdekeit képviselő szakszervezeti
szerveződés volt —, a másik póluson pedig azok a szakszervezetek
helyezkedtek el, amelyek radikálisan vagy kevésbé radikálisan szakítani kívántak az elóbb leírt szerepkörrel, és az érdekvédelem mentén képzelték el a saját identitásukat. Ilyen volt a TDDSZ és később
a Ligáiba tömörülő többi szakszer-

vezet, de ilyen volt a TUDOSZ és
a Felsőoktatási Szakszervezet is. Ez
utóbbiak ugyan egy ideig még megtartották helyüket a SZOT szerveződésében, de már megszületésük
pillanatában érezhető volt, hogy önálló identitás kialakítására törekszenek. Ez az identitás radikálisan
eltért attól, bmelyet akkor a SZOT
képviselt. Mint említettem, tehát
kétpólusú mozgalom alakult ki. Véleményem szerint ez a korábbi állapot mára megváltozott, átalakult
Napjainkra már egy vegyes struktúra van kialakulóban. Egyfelől tehát föllép egy olyan szerveződési
forma, amely a foglalkoztatási területek szerint rendezi el a terepet,
és így megkülönbözteti a költségvetési területen dolgozó, illetve a
termelőmunkában dolgozóknak az
érdekvédelmét. Ennek a gondolatnak a jegyében alakult meg a közelmúltban a Szakszervezetek
Együttmű ködési Fóruma is. Nyilvánvaló, hogy az értelmiségnek más
érdekei vannak, mint a munkásoknak vagy például az alkalmazotti
rétegnek. Ezek a szervezetek azonban nem a foglalkoztatási körök,
hanem a munkamegosztásban elfoglalt helyzetük szerint szervezik
szakszervezeti struktúrájukat. Van
lehetősége és jövője egy ilyen jellegű struktúrálódásnak. Persze az idö
dönti el, hogy a most formálódó,
változó és forrongó struktúrák —
amelyeket nem az ideológiai, politikai erővonalak szabnak meg — a jövőben hogyan fognak alakulni, s
esetleg hogyan fognak átalakulni ..

Interjú az Akadémia főtitkárával

Megújul-e a régi Akadémia?
D

Láng István akadémikus, agrokémikus (59 éves) a Magyar Tudományos
Akadémia f ő titkára. 1970-1985 között három idő szakban fötitkárhelyettes, 19851990 között fő titkár. Az Akadémia 1990.
májusi közgy űlésén újabb három évre
választották f ő titkárrá. Újraválasztása
után a Szószóló részére exkluzív interjút kértünk Láng Istvántól.

A struktúra gyökerei
— A Nature c. amerikai tudományos
folyóirat 1990. április 2-i száma hosszasan foglalkozik a tudomány helyzetével
a kelet-európai országokban.. Úgy gondolják, hogy a jelenlegi helyzetben az
első feladat a „sztálinista akadémia felszámolása. Mi erről a véleménye?
— Engem kezd idegesíteni ez a sztálinista kifejezés. Hagyjuk már végre abba ezt a jelzőhasználatot egyszer s mindenkorra, vagy pedig legyünk következetesek és mondjuk mindenre azt, hogy
sztálinista, ami az ötvenes években is
létezett. Mondjuk azt például, hogy a
jelenlegi magyar egyetemek is sztálinista egyetemek. Igy van értelme az öszszehasonlításnak, akkor mondhatjuk,
hogy az Akadémia is sztálinista, sőt az'
Irószövetség is az. Állítólag tényleg a
sztálini korszak találmánya. Legjobb
lenne már valóban befejezni ezeket a
címkézéseket, őszintén levonva a megfelelő következtetéseket. Az Akadémiának a következő fejlődési időszakban
természetesen minőségileg különböznie
kell attól, ami volt, de minden korábbi
szellemi és emberi értéket meg kell
ő riznie.
Visszatérve az akadémiai intézményrendszerre, úgy vélem, hogy egy f ő hivatású kutatóhálózat 'kiépítése nem sztálinista vonás. Ez a tendencia a II. világháború után kezdődött el, amit sokan
nem tudnak. De Gaulle Franciaországéban ekkor épült ki az önálló francia
nemzeti kutatóintézeti hálózat, amely
nagy szellemi és technikai potenciált
képvisel, de nem tartozik a Francia Tudományos Akadémiához, és az egyetemekhez sem. Németországban még a
világháború előtti időszakban, Vilmos
császár idejében kezdődött el a Vilmos
Császár Alapítvány intézeti hálózatának
a kialakítása, amely a háború után a
Max Planck Társasággá alakult át. Ez
valójában önálló kutatóintézeti hálózat,
ma is megvan, és a létét senki nem
kérdő jelezi meg. Az Egyesült Államokban az agrárkutatások területén (United
States Department of Agriculture, USDA) a Mező gazdasági Minisztérium szintén a háború utáni idő szakban építette
ki a maga kutatóintézeti hálózatát, akár
a National Institute of Health (NIH).
amely az egészségügyi és orvosbiológiai
kutatások központját jelenti. és szintén
ebben az idő szakban épült ki.
Kelet-Európában az volt a különleges,
•
• Amerikából nézve címmel, júliusi számunkban közöltünk róla ismertetőt. — A
szerk.

hogy a kutatóintézeteket a tudományos
akadémiák felügyelete alá helyezték. Ez
kétségtelenül egy szovjet modellnek felelt meg, ezt vették át, ezt másolták a
kelet-európai országokban, így Magyarországon is. Arról persze lehet és kell
is vitatkozni, hogy ezek az intézetek
ma milyen irányításúak legyenek.
— Azt mondhatjuk tehát, hogy a kutatóintézeti hálózat kialakítása akkor
kezdődött el, amikor a „kis tudomány"
korszakából a „nagy tudomány korszakába" lépett a világ? Amikor a kutatási
költségek már olyan magasak voltak,
hogy magánszemélyek vagy egyetemi
tanszékek már nem voltak képesek azokat elő teremteni?
— Valóban így van. Persze ez az időszak nálunk egy sor rossz tudománypol i tlkai döntéssel párosult, amelynek
az oka részben a szegénység, részben a
helytelen szemléletmód volt. Hiba volt,
és ennek az utórezgéseit érezzük most,
hogy az egyetemek nem kaptak megfelelő fejlesztést ebben az időszakban.
Azonban az a tény, hogy ebben az időszakban kiépült egy jó kutatóintézeti
hálózat, ezt nem szabad megkérdő jelezni. Mindenképpen hibának kell minősíteni azonban, hogy örökségül ránk maradt egy alulfejlett egyetemi rendszer,
amelynek most szenvedjük meg összes
következményét.
— A Nature olyan értelemben használta a sztálinista jelzőt, hogy az Akadémia nemcsak a kutatások szakmai
irányítását végzi, hanem mű ködteti is a
hálózatot, gazdálkodik a kutatási pénzekkel, egészben véve minisztériumként
mű ködik. A nyugati modellben az Akadémia feladata a kutatások szakmai irányítása, tudományos kérdésekben a kormány részére tanácsadói feladatok ellátása. A kutatások anyagi ellátása, menedzselése egy független kormányhivatal
vagy intézmény feladata.
— A cikkben számos nagyon figyelemreméltó észrevétel és ajánlás van. Nem
szeretném, ha bárki azt hinné, hogy
azokkal nem értek egyet. Sőt azt is
hozzáteszem, hogy a Nature Magyarországgal foglalkozó része kifejezetten jóindulatú és konstruktív. Véleményem
szerint, ha integrálódni akarunk az
európai tudományos közösségbe, a Tudományos Akadémia funkcióit úgy kell
meghatározni, hogy az illeszthető legyen
a nyugat-európai rendszerbe. Az Akadémiának lényegében három alapvető
funkciója van. Az első a klasszikus tudományos akadémiai funkció, tudományos
kérdésekben való állásfoglalás és tanácsadás a különböző kormányzati fórumoknak. A második a saját kutatóintézeti hálózat fenntartása és menedzselése. Ez
nyugaton az esetek többségében vagy
az úgynevezett kutatási tanácsok (Research Council) feladata, vagy az intézetek teltesen önállóak. nemzeti központok, saját adminisztrációval és vezetéssel. A kutatási tanácsoltban kormánytisztviselők dolgoznak, akiket a kormány
nevez ki. de a tudományok neves képvisel ői is Jelen vannak a tanácsokban.
Végül: a finanszírozó funkció. nálváztatásos elv alapján. Ez nálunk az Aka-

démiához telepített OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap) keretében zajlik, másrészt egyéb költségvetési forrásokból is történhet.
Nyilvánvalóan sok a tennivaló ezekben a kérdésekben. Tiszta helyzetet kell
teremteni és határozott intézkedésekre
van szükség. A három funkciót a közeljövőben élesen szét kell választani.
Vagy azonnali, gyors „sebészeti" beavatkozással vagy kevésbé drasztikusan, az
értékek megő rzésével. Én az utóbbi
rendszer híve vagyok.
A kutatóintézeti hálózat intézeteinek
nagyfokú önállóságot kell adni. Ne az
Akadémia Központi Hivatala akarja az
intézeteket irányítani és felügyelni. Felügyeletre azonban nyilvánvalóan szükség
van. Erről az a nézet alakult ki, hogy
legyen minden intézetnek egy felügyelőbizottsága, amely a szakma kiváló képviselőiből áll majd. és akiket az Akadémia elnöksége kér fel — meghatározott idő re — e megbízatásra. E bizottság tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik az intézet tevékenységét, amely persze nem csorbíthatja a
tudományos igazgató önállóságát és intézkedési jogkörét. A bizottságok munkáját egy hivatali apparátus is segíti,
de ez a szerepe csupán másodlagos. Véleményem szerint még viszonylag hoszszú ideig az intézeteknek laza formában
kötődniük kell az Akadémiához, mert
csak hasznuk származik az Akadémia
presztízséből, nemzetközi kapcsolatrendszeréből. Az Akadémia bizonyos védelmet is jelent, mivel az intézetek nincsenek kitéve egy gyorsan változó kormányzati szféra közvetlen hatásának.
Kívánatos lenne az OTKA függetlenné
válása is az Akadémiától, de azért előnyös lehet az akadémiai bizottsági rendszer és a már létező hivatali apparátus
nyújtotta gyakorlati lehetőségek további hasznosítása is. A második és harmadik funkció esetében nagyobb autonómiára van szükség, ami növeli majd
hatékonyságukat is. Véleményem szerint
ezek az intézkedések az elkövetkezendő
5-10 évre a mainál tisztább képet eredményeznek.
— Az akadémiai közgyűlésen Lovas
István akadémikus azzal a javaslattal
állt elő, hogy a kormány hozzon létre
egy felsőoktatási, kutatási és technológiaügyi minisztériumot. amelynek feladata az akadémiai szféra tevékenységének koordinálása és finanszírozása
lenne. Hogyan fogadta a közgyűlés ezt
az indítványt?
— A jelenlevő k többsége nem támoeatta a javaslatot. A kormány felel ős
képviselőivel eevetértésben úgy vélték,
hogy ilyen testület létrehozása jelenleg
nem időszerű. Lovas István az ellenérvek hatására javaslatát vissza is vonta.
Én is úgy vélem. hoev az. Akadémia. az
OMFB és az érintett minisztériumok közötti eg.vilttm őködés javításával az átmeneti időszakban az akadémiai szféra
nroblémái megfelel ő módon 'kezelhet ő k.
— Sok kifogás érte és éri az akadé-

miai kutatóhálózatot azért, mert nincsen

(Folytatás a 3. oldalon)

kerítésbontásról
❑ A közelmúltban két megtiszteltetés ért a TUDOSZ részéről:
először az, hogy mint a TDDSZ akadémiai választmányának tagja
meghívott vendégként részt vehettem a TUDOSZ első országos
küldöttértekezletén, másodszor pedig az, hogy a Szószóló szerkesztősége felkért, térjek vissza egy cikk keretei között azokra a kérdésekre, amelyekről a küldöttértekezleten röviden már szóltam. Most
tehát ennek a felkérésnek igyekszem eleget tenni — bár terjedelmi
okokból csak a legfontosabb kérdés vonatkozásában.
A küldöttértekezleten örömmel hallottam, amit vitaindítójában
Halka András, majd utána Tóth Attila is elmondott arról, hogy a TUDOSZ és a TDDSZ az elmúlt két év során sok esetben eredményes — közös fellépésre vezető — együttműködést tudott kialakítani a két szervezet tagjait egyaránt foglalkoztató kérdések megoldása érdekében; örömmel, mert magam is hasonló tapasztalatokra tettem szert, s mert — tudván, hogy mindkét szervezet egyugyanazon foglalkozási csoporthoz tartozó emberek érdekeinek a védelmére hivatott — elkeserítene, ha a bizalmatlanság vagy a féltékenykedés kölcsönös kárunkra éket vert volna közénk. (S hogy
nem így történt, azért — hadd mondjam meg — nagy hálával
tartozunk személy szerint Kuti László ,barátunknak, aki a TUDOSU elnökségének képviseletében számtalanszor megjelenésével
tisztelte meg a mi akadémiai választmányunk üléseit, s megfontolt, olykor — túlzás nélkül állíthatom — kifejezetten 'bölcs javaslataival nem egy közös állásfoglalásunk megszületésében játszott
perdöntő szerepet.)
Mindez olyan reménnyel tölthet el bennünket, hogy az abkalman-

kinti közös fellépéseknek a jövőben sem desz akadálya. Én azonban
úgy gondolom, hogy ,kapcsoiatunkat ma már az eddiginél szorosabbra is füzhetnök. S hogy ezzel a gondolattal merjek kacérkodni, ahhoz a küldöttértekezleten hallott felszólalásoknak egy egész
sorozatából merítek bátorságot: azon felszólalók nagy tetszéssel
fogadott szavaiból, akik leszögezték, hogy amikor a TUDOSZ úgy
döntött, nem csatlakozik a SZOT cégtáblaátfestő erőfeszítéseinek
szüleményeként világra hozott MSZOSZ-hoz, akkor semmivé lett
TUDOSZ rkülönállásának igazolására két éve még oly nagy nyomatékkal hangoztatott egyedüli magyarázat, a hagyományos szakszervezeti keretek melletti kitartás reményekkel kecsegtető voltának érve. Hiszen akik így nyilatkoztak, azok ebből a találó helyzetrajzból azt a logikus 'következtetést is leszű rték, hogy immár
nem elegendő időnkint kezet fognunk a mi két szervezetünket elválasztó 'kerítés fölött, hanem a kerítést teljesen le kellene bontanunk, s létre kellene hoznunk a tudományos dolgozók egységes
szakszervezetét.
Ezzel az állásponttal szemben a küldöttértekezleten egyetlen nyomós ellenvetés jött szóba: Baka Andrásé, aki szerint a két törnörülés 'belső szervezeti rendjét és eljárásmódját gyökeres eltérések
különítik el egymástól, amennyiben a TUDOSZ a képviseleti, a
TDDSZ viszont a közvetlen demokrácia elvi alapjaira épül. Jómagam erre válaszul meglehetősen elhamarkodottan magasztalni
kezdtem a közvetlen demokráciát. Utólag azonban, jobban meggondolva a dolgot, el kell ismernem, hogy kár volt elragadtatnom
magam a vita hevétől s hogy a közvetlen demokráciát nem kellett
volna teljes mellel védelmembe vennem.
Nem alkarok most elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni, skivált nem
törekszem arra, hogy meghatározzam, hol húzódik a közvetlen ésa képviseleti demokrácia közti határvonal, vagy hogy milyen mérvben keverednek a TDDSZ működésében a közvetlen es a képviseleti demokrácia elemei. Emlékeztetni szeretnék viszont arra, hogy a
TDDSZ-t annak idején olyan emberek hozták létre, akik megelégelték, hogy felülről a nyakukba ültetett s igényeik iránt semmi
érdeklődést nem tanúsító funkcionáriusok kiáltják ki magukat érdekeik védelmezőinek. A TDDSZ-t megalakító tudományos dolgozók tehát úgy döntöttek, hogy érdekeik védelmezéséről ezentúl
maguk fognak gondoskodni. Ebből pedig egyenesen következik,
hogy akit a TDDSZ tagjainak egyik vagy másik csoportja megbíz
a maga itt vagy amott történő képviseletével, az, mielőtt állást
foglalna bármilyen felmerülő kérdésben, mindig köteles kikérni
megbízóinak az adott kérdéssel kapcsolatos véleményét, s utólag
is köteles állásfoglalásairól rendszeresen tájékoztatni megbízóit. Ez
azonban egyáltalán nem 'korlátozza az illető megbízottak cselekvőképességét, ellenkezőleg: hallatlan biztonságérzést 'kölcsönöz nekik az,
hogy tudják, sok egyetértő s irántuk bizalommal viseltető társ áll
mögöttük s ezért annak,amit mondanak vagy tesznek, jóval nagyobb
súlya van, mint amekkora elszigetelt egyének szavainak, illetve
tetteinek lehetne.
Az öntevékeny érdekvédelem igényéből következik továbbá, hogy
a TDDSZ tagjait páratlan cselekvőkészség hatja át: hogy mindig
mindenféle feladat megoldására nehézség nélkül találunk vállalkozót (jóllehet azoknak egy részét, akik a kezdet kezdetén főleg
azért csatlakoztak a TDDSZ-hez, mert ellenzéki törekvéseik érvényesítésére akkor még nem leltek más keretet, azóta elvonta az
utóbb megalakult demokratikus pártok valamelyike). S az öntevékeny érdekvédelem igényéből következik az is, hogy a TDDSZ-nek
nincsenek máshonnan „örökölt" tagjai: hogy a TDDSZ-be kezdettől
fogva 'mindmostanáig csak önként és egyéni elhatározás alapján léphetett be bárki. Amivel tökéletesen egybevág a tagdíjfizetés rendje
is: hogy a TDDSZ-ben szóba sem jöhetett soha a tagdíjaknák a fizetésekből történő levonatása s a bizalmiak sem szoktak tagdíjbeszedés végett házalni a tagoknál. hanem úgy illik, hogy a tagok —
ahogy eleink is tették a hazai szakszervezeti mozgalom hajnalán —
maguk keressék fel a tagdíjjal bizalmijukat.
Kétségtelen, hogy ezeknek a vonásoknak egy része eltér a TUDOSZ jellemzőitől. Én azonban ezekben olyan értékeket látok,
amelyeket meggyőződésem szerint a létrehozandó egységes szakszervezetnek is meg kellene őriznie ahhoz, hogy tagjainak igényei szerinti hatékony tevékenységet fejthessen ki. S erősen remélem, hogy ebben azok a TUDOSZ-tagok is egyetértenek velem,
akik a szakszervezettől eredményeket várnak s az eredmények
eléréséért tenni is készek. Amint azt is feltételezem, hogy a TUDOSZ-on belül az ilyen tettrekész tagok vannak többségben s ezt
fogja felszínre hozni a tagságnak az egyesülés kérdéséről történő
megszavaztatása. Mindenesetre kérem, hogy e referendum során
csak azok voksoljanak a két szakszervezet egyesítése mellett, akik
helyeslik a TDDSZ általam említett értékeinek az egységes szakszervezetre való átörökítését, s abban bízom, hogy a szavazásból
még ezzel a megszorítással is az egyesülés hívei fognak kikerülni,
győztesen.
Ha pedig csalkugyan így lesz, s ha ugyanilyen eredménnyel jár
majd a TDDSZ tagságának úgyszintén elengedhetetlen megszavaztatása is, akkor végre megkezdhetjük a kerítésbontás mikéntjéről
folytatandó megbeszéléseket, hogy a múltnak adva át a két és fél
éves értelmetlen s hasznot legfeljebb közös ellenfeleinknek hajtó,
elkülönültséget, immár lerakjuk a Tudományos Dolgozók Egységes.

Szakszervezetének alapjait.
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Akik részt vettek a TUDOSZ küldöttértekezletén, bizonyára emlékeznek Payer Károlynak, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézet küldöttének felszólalására. Mártsak azért
is, mert olyan témát feszegetett,
amellyel a TUDOSZ vezető testületei
eddig nemigen foglalkoztak: a nyugdíjas kutatók drámai helyzete még
nem került sem az elnökség, sem a
titkárok tanácsa napirendjére. Holott a nyugdíjasok sorsa ugyancsak
feszíti az indulatokat. Erről győzödtem meg, amikor a felszólaló küldött
nyugdíjas kollégájával, Vajda Miklóssal találkoztam a Pusztaszeri úti
intézetben, ahol még máig dolgozik.

Hangunk eleve kicsi...

Meddig bírja egy nyugdíjas kutató?

tanítottam heti két órát az egyetemen, de nyugdíjazás után sem volt
módja az egyetemnek óradíjat fizetni. Nyugdíjam kezdetben nem érte el a tízezer forintot, de mert a
kémiai tudományok kandidátusa vagyok, időközben 'hozzátették a kandidátusi díjat, így most az iicczeg
valamivel több mint tizenegyezer
forint...
— Mikor vonult nyugállományba?
— Nyugdíjasként meg tudta őriz— Harminchat évet dolgoztam, ni életnívóját?
1948-tól 1984-ig, de abból nem is— Csak úgy, hogy hetente három
merték el azt az évemet, amikor
külföldön dolgoztam, s csak utólag napot dolgozom: egy napot ,itt az
értesítettek, hogy deVizában kellett intézetben, kettőt pedig gyógyszervolna a nyugdíjjárulékot fizetnem. gyárakban szakértői tevékenységgel
S mivel csonka év volt — két esz- töltök. Ehhez még hozzájön néhány
tendő t „loptak" el a munkámból, il- szabadalmi és műszaki fordítói díletve ennyit nem számítottak be a jam. Feleségem tudományos főmunnyugdíjamba. Egykoron még a Páz- katársként ment nyugdíjba a II.
mány Péter Tudományegyetemen számú Belklinikáról, az ő nyugdíja
kezdtem kinevezett alkalmazottként harminckét évi szolgálat után nem
pályámat, 1974-ben kerültem a ké- érte el a 6500 forintot! 6 is dolgomiai kutatóba csoportvezetőnek. zik, fél munkaidóre többet kap, mint
Címzetes egyetemi docens vagyok, a nyugdíja. Nincsenek szenvedélyeidén februárig — honoris causa! — ím, nem iszom, nem dohányzom.

csak akkor használom a kocsit, ha
muszáj. Viszont nagyon szeretek olvasni, s magas a villanyszámlám...
Most hatvanhat évesen csak abban
reménykedem, (hogy még legalább
négy esztendő t bírok dolgozni.
— Igazat ad kollégájának, Payer
Károlynak a nyugdíjas kutatók
helyzetének megítélésében?
— Nem a kutatók,' az egész értelmiség, a közepes fix fizetésűek
járnak legrosszabbul. Mikor az állam a minimális nyugdíjakat nem
tudja létminimumra emelni — a
megvont emelési felső határ miatt
a közepes nyugdíjak rohamosabban értéktelenednék el, mint bármi más. S ebben vétkes az egész
korábbi szakszervezeti mozgalom is!
Nem vette tudomásul: ahhoz, hogy
a kutató munkaerejét újratermelhessd-, pénzre lett volna szüksége,
könyvekre, utazásra, s arra is, hogy
nyugodt körülmények között leülhessen gondolkodni. A szakszervezet figyelmét mintha elkerülte volna, hogy az értelmiség akkor is dol-

gozik, ha csak ül az íróasztalinál
és látszólag nem csinál semmit.
Schulek akadémikus mondta egyszer: akkor dolgozom, amikor gondolkodom! A szakszervezet soha
nem érdeklődött különösebben arról, hogy milyenek kisebb egységeinek az érdekei ... Sőt, sokan még
mindig nem jöttek rá, hogy ez szó
szerint „szak"-szervezet, tehát szakmai és nem iparági! Nem azonosak
a mérnökök, az adminisztrátorok és
a munkások érdekei, de igaz ugyanakkor, hogy egységes munkaadó áll
velük szemben.
— Mit tart a legnagyobb gondnak?
— A gond nem a jelen — aki tíz
éve nyugdíjas, annak a jelen is az
—, hanem a jövő ! Az inflációval
legkevésbé a nyugdíjak tartanak lépést. Mi lesz három-öt év múlva,
ha a mai kevés nyugdíjunk végül
már csak a felét fogja érni? A másik problémának azt tartom, hogy
az elmúlt negyven év tönkretette
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A TUDOSZ-ról kezdőknek és haladóknak
A TUDOSZ szóvivő jének rendhagyó „öninterjúja"
❑ MI A TUDOSZ? A tudományos dolgozók szakszervezete 1988. június 25-e óta.
Nem párt, nem szakmai szövetség, nem kamara, CSAK szakszervezet. Ez persze
önkorlátozás, de inkább vállaltuk a kevesebbet a teljesíthetőség reményében,
minthogy ide nekem az oroszlánt is hozzáállással széles körű, jól dokumentált
és hirdetett látszattevékenységet végezzünk.
HOGYAN MOKODIK? A kétévenkénti küldöttgyülések között (a legutóbbi május
26-án) a titkárok tanácsa a legf őbb döntéshozó fórum, ahol minden alapszervezetet 1-1 f ő képvisel. A tanács döntéseit a 9 f ős elnökség hajtja végre, amelynek első embere az elnök (minden év nyarán az elnökség választja tagjaiból).
Az ügyek intézete a titkár és az adminisztrátor feladata, csak ő k a TUDOSZ alkalmazottai, mindenki más kutatóintézeti dolgozó. Alapelv, hogy kötelező döntések csak felfelé hozatnak, tehát egy alapszervezetet még a küldöttgyűlés sem kötelezhet érdekeivel ellentétes akcióra.
HÁNYAN VAGYUNK? A megalakulás előtt megtartott titkos szavazáson a megkérdezettek kétharmada, mintegy 4200 kutatóintézeti dolgozó voksolt a TUDOSZra. Alakulás után öt és félezer, most két év múltán közel kilenc és félezer tagunk van, az alapszervezetek száma 49. Sok ez vagy kevés? Kevés, mert nem
hiszünk a kiválasztott kevesek élcsapat jelleg ű szakszervezetében. Az igazi szakszervezeteket az elmúlt két évszázadban mindig olyan „egyszerű" munkavállalók
hozták létre, akik rájöttek, hogy sokadmagukkal többet elérhetnek, mint egyedül.
MIT TETT A TUDOSZ AZ ELMÚLT ÉVEKBEN? Többet, mint hittük, hogy
tenni tud, de kevesebbet, mint szerettük volna. PÉLDA: Elsőként mutatta meg, hogy
lehetséges egy nem radikálisan átpolitizált, de önálló, demokratikus szakszervezet
megalakítása, müködtetése és szövetségi rendszerekbe kapcsolása az autonómia feladása nélkül. Sokáig voltunk egyedül, ma már azonban sokan vagyunk autonómok,
és ez erösebbé tesz bennünket is.
ALAPSZERVEZETI MUNKA: Jöttek a hétköznapok, és meg kellett mutatnunk,
hogy a szakszervezeti aprómunkában sem vagyunk rosszabbak másoknál. Jogfolytonosan alakultunk, nem hagytuk cserben tagságunkat a nehezedő körülmények között, ezért a „hagyományos" tevékenységekkel (mint a segélyezés, Üdültetés, szolgáltatások szervezése) nem felhagyni akartunk, kiszolgáltatva társainkat egy kialakulatlan állami—intézményi szociálpolitikának, hanem nyitottá, átláthatóvá és demokratikussá téve ezeket, segíteni rajtuk. Ennek részleteit mindenki saját alapszervezetében kell hogy észrevegye. Ha nem vehető észre, új bizalmiak és szb után kell nézni!
MUNKAKORULMÉNYEK: Felvéve a kapcsolatot a f őhatóságokkal, szövetsége
seinkkel együttmű ködve sikerült a 40 órás munkahetet általánossá tenni az MTA
intézeteiben, és — noha tudjuk, ez alig több, mint a semmi — egyszer 16%, a
m űszakiaknak ezen kívül 100/0 fizetésemelést kiharcolni. Miután elkészültek a
TUDOSZ-bérstatisztikák, kiderül, hogy egyes intézetekben az átlagosnál magasabb emelés szükséges, amit sikerült elismertetnünk és megvalósítani. A közalkalmazottaknak járó félárú igazolvány visszanyerése is eredménnyel zárult.
SEGÉLYEK, SZOLGÁLTATÁSOK: az 50% tagdíjhányad, amit az alapszervezetek
összeadnak, annak idején forradalmian kevés volt. A TUDOSZ nem ment bele a
késő bbi propagandisztikus csökkentési versenybe, ehelyett sok kicsi sokra megy
alapon hasznosítja a pénzt a tagság javára. Egyik első akciónk volt a 10 százalékos könyvvásárlási kedvezmény, amit rendszeressé tettünk. Segítséget nyújtunk kis létszámú alapszervezeteink m űködéséhez, rendkívüli esetekben pedig
az alapszervezettel együtt tagjainknak is folyósítunk egyedi segélyt. Ingyenes jogsegélyszolgálatunk szerdánként áll a TUDOSZ-alapszervezetek és -tagok rendelkezésére. Tavaly Pro Vita néven alapítványt tettünk elhunyt kollégáink árváinak
javára, segítendő nevelésüket. A szakszervezet segítsége persze nem pótolhatja az
állam szociális gondoskodását, mindazonáltal ez utóbbi sajnos nem áll olyan
színvonalon, hogy ne képmutatás lenne erre hivatkozva társaink segítésér ől lemondani.
Az üdülés szervezése sok munkával jár. A TUDOSZ — miközben gondosan
ügyel a központi helyek korrekt elosztására — maga is szervez üdüléseket (Kéked, Görögország), hiszen még az intézményi üdül ő kkel együtt sem túl rózsás a
helyzet. Gazdaságunk, eme félkarú rabló, megpróbálja piaci úton egyensúlyba
hozni a kínálatot és a keresletet, megdrágítva az üdülést. A megoldás persze a
hiányzó kar, a tisztességes bér lenne, de amíg ez késik, t űzoltómegoldásként
a TUDOSZ magára vállalja a kiugróan drága családos- (Szorospatak, Balatonlelte) és a gyermek- (Balatonakali, Balatonboglár) beutalók díjának 50 százalékát,
hiszen a családok nem „távlatilag", hanem most szorulnak rá arra a kikapcsolódásra.
A TUDOSZ-nak megalakulásától saját lapja van, a Szószóló. Létrehozása létérdekünk volt, hiszen így tudtunk kitörni az agyonhallgatásból, melybe a korabeli
sajtó próbálta bekényszeríteni szakszervezetünket. Egyrészt „kilógtunk a sorból",
másrészt nem szenzációgyártással, hanem érdekvédelemmel foglalkoztunk, ami nem
volt „hálás téma" — és ma sem az. Azt, hogy most itt tartunk, s udunk egymásról,
ebben nem kis része volt a Szószólónak.
FÜGGETLEN-E A TUDOSZ? Nem, amennyiben soha nem is lehet független tagságától és annak érdekeitő l. Ez pedig megköveteli, hogy részt vegyünk azokban, de csakis azokban a szövetségekben, melyek segítenek eme érdekek képviseletében és érvényre juttatásában. Független, és az Is marad viszont a politikai pártoktól, a velük kapcsolatba hozható, átpolitizált szövetségekt ől (mindaddig,
amíg tagságunk érdeke mást nem kíván és küldöttgyű lésünk úgy nem határoz).
Alapító irataink a TUDOSZ-t mint független szakszervezetet, egy eljövend ő közalkalmazotti szakszervezeti szövetségbe definiálták. Másfél éves munkával végül
is sikerült a kölcsönös elő nyök alapján egy korrekt szakszervezeti szövetséget
létrehoznunk. A TUDOSZ mű ködési feltételeit most a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) biztosítja.
. Ezáltal részesülünk az Amerikai—Magyar
Biztosító Társaság, a Computer—M segít ő munkaközvetítő hálózat, valamint a
Közalkalmazotti Nyugdíjas Alapítvány szolgáltatásaiból is.
Kezdettő l fogva törekedtünk a különböző nemzetgazdasági területeken dolgozó
kutatóintézetiek összefogására. Ezt elő ször egy laza koordinációt testület formájában tettük, majd az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) szövetségét
hoztuk létre (50 000 tag: a felsőoktatás, a mező gazdasági, az agrárkutatás területér ő l). A megváltozott körülmények az eddigieknél is fontosabbá teszik, hogy
a központi és önkormányzati költségvetésb ől élő munkavállalók érdekeik védelmében például ne a pénzügyminiszter el őtt találkozzanak egymással először.
A Szakszervezetek Együttmű ködési Fóruma (SZÉF) lehet ővé teszi például akcióegység létrehozását az egészségügy, az oktatás, a kutatás és a közszolgálat közel
egymillió munkavállalót képviselő szakszervezetei között. Ilyen szövetségi kapcsolatok mellett tagságunk úgy találta, hogy részvételünk a SZOT-utód MSZOSZban több hátránnyal járna, mint elő nnyel. A titkárok tanácsának határozatát, miszerint a TUDOSZ nem csatlakozik a MSZOSZ-hoz küldöttgy űlésünk is megerő sítette.
Az a tény, hogy nem vagyunk különböző szakszervezeti szövetségek tagjai, természetesen nem zárja ki velük a kapcsolattartást, különleges helyzetekben a közös fellépést szavakban és tettekben egyaránt. Közös érdekeink védelmében minden szervezett dolgozó számíthat ránk, legyen bármely szövetség tagja.
MI A TUDOSZ-ÁLLAsPoNT „TAGDIJLEVONAS" ÜGYÉBEN? Minden szakszervezet természetesen saját tagjainak tagdíjából kell hogy gazdálkodjon, megszervezvén ennek technikai részleteit. A bélyegrendszer megszüntetésével már évekkel
ezelő tt sem értettünk egyet, hiszen egy személyes kapcsolatot idegenített el a bizalmi és a tagok között. Mindamellett úgy látjuk, hogy tagjaink négy éve éppen úgy
tudták, hogy mit írnak alá, mint ma. Autonómiánkhoz ragaszkodunk, hiszen nehezen vívtuk azt ki, és ha módosítani kell alapszabályunkat. ezt tagságunk küldöttel
tegyék meg a küldöttgyű lésen. és ne egy politikai párt képvisel ői. Ehhez tartottuk
magunkat 1988-ban és tartjuk 11990-ben is.
MI A TUDOSZ-ÁLLÁSPONT A „SZOT-VAGYON" ÜGYÉBEN? Az utóbbi másfél évben folyamatosan képviseltük, hogy a vagyon minden szakszervezetet megillet,
függetlenül annak szövetségi kapcsolódásától. A vagyon felmérése és zárolása
azonban együtt kell hogy járjo* a részesedés méltányos és kiszámíthatóan tiszta
elveiben való megállapodással, és annak gyakorlati végrehajtásával. Minél el őbb,
annál jobb! A Számvevőszék felmérése azonban terjedjen ki MINDEN szakszer-

vezet létszámának és tagdíjbevételének ellenő rzésére, hogy ne lehessen „hasszámokkal" bűvészkedni az osztozkodásnál. A szakszervezeti kerekasztalnál pedig
elegünk van a nyilvánvaló célú huzavonából, ami megakadályozza tagjainkat jogos
tulajdonuk haszonélvezetében.
MELYEK A TUDOSZ TERVEI? Az alapításkor megújulásunkat a szakszervezeti
jogok védelmében és következetes érvényesítésében, valamint szövetségek alakításában láttuk. Ezeket igyekeztünk megvalósítani, hogy eszközként szolgáljanak
jövő feladataink megoldásában. Látnunk kell azonban, hogy a formálódó piacgazdaságban egy szakszervezet csak akkor élhet meg, ha aktuális érdekvédelmi
feladatait teljesíti, az alapszervezetekben és a központban egyaránt. Másrészrő l
olyan távlati célokat tűz ki, melyeknek elérése nemcsak lehetséges — gondoljunk itt a kiépített szövetségi kapcsolatrendszerre —, de szükséges is ahhoz, hogy
ez a piacgazdaság humánus legyen.
MIK A CÉLJAINK? Egy mielőbbi átfogó bérreform, melynek következtében napi nyolc órai munkáért kapunk annyi bért, amennyi a tisztes élethez szükséges
(esetleg egy kicsit többet). Igy meg lehet szüntetni az „aki dolgozik, jutalmat
kap, aki nem, az fizetést" gyakorlatot, valamint az intézetek, tudományágak
címkézésébő l eredő béraránytalanságokat. Továbbá: béreknél az inflációt követő
automatizmus bevezetése; az állami (önkormányzati) alkalmazottak 100%-os nyugdíja; a nyugdíjak inflációt követő emelése; sztrájkalap létesítése; a szakszervezeti vagyon gazdaságos kezelése; szövetségi kapcsolataink segítségével harc a tudományos és fejlesztő tevékenység elismertetéséért, általánosabban pedig a munkavállalói érdekek országos érvényesítéséért; az általánosodó pályázati rendszer
következtében fellépő átmeneti (nem leépítés jellegű) munkanélküliség kezelésére állami, intézményi és szakszervezeti segélyalap létrehozása, amely a kutatót
két pályázat között segíti; a teljes közszolgálati szférára kiterjedő munkaközvetítői rendszer kibővítése az összes K-FF munkahelyre; a kibővített rendszer statisztikáira alapozva hatékony képzés, átképzés szervezése, amely segíti a munkaerő különböző K-I-F munkahelyek közti és azon kívüli mobilitását: alapszervezetekben és központban az érdekvédelmi munka javítása, ezáltal a TUDOSZ rangjának, tekintélyének további emelése.
LESZ-E TUDOSZ ÚJABB KÉT ÉV MÚLVA? Ez alapvetően a tisztelt olvasón és
a többi kutatóintézeti dolgozón, rajtunk múlik. Ha az alapszervezetek helyt tudnak állni, becsülettel tudnak harcolni a nem túl rózsásnak t űnő Jövőben, ha a
dolgozók bíznak abban, hogy egy általuk irányított szakszervezet értük dolgozik
és segítik is azt, akkor lesz. Ha viszont széthúzás vesz erő t rajtunk, akkor hiába
a legszebb alapszabály. Rombolni mindig könnyebb, mint építeni. Egymásnak tartozunk felelő sséggel szakszervezeti mozgalmunkért, nehogy akkor maradjunk szétforgácsolva, védelem nélkül, mikor a legnagyobb szükségünk volna rá.
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A TUDOSZ első küldöttgyűlésén módosított SZERVEZETI ÉS mtricOrYSI SZABÁLYZATÁT a szakszervezet elnöksége szövegszerűen ellenő rizte és jóváhagyta.
Az új szabályzat rögzítette a pártsemlegességet, törölte a „társult tagság" intézményét, megszüntette a Szakszervezetek Országos Tanácsához, illetve az egykori Közalkalmazottak Szakszervezetéhez kapcsoolódó szervezeti kötődéseket. A TUDOSZ véglegesített Szervezeti és' M ű ködési Szabályzatát az elmúlt napokban az alapszervezetek
megkapták.

Nyílt levél a kormányfőnek

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
❑ Az ország sorsát befolyásoló, demokratikusan választott parlament működése és döntéseinek súlya megkérd ő jelezi hitünket a
választott útban, hogy ez a megváltozott rendszer ugyan nem egy
szűk réteg számára lesz-e csak jó? Ma munkavállalónak lenni,
bérből, fizetésből élni, ugyanakkor az önök programját érteni és
támogatni, paradoxnak tűnő dolog. A parlament ma számomra
drámát játszó színházzá degradálódott. A pártok küzdelmei, öncélú szópárbajai, amelyek mindig lelkes közönségre találnak —
amire a gyakori tapsviharok utalnak — nem mutatnak arra, hogy
az országot kivezetik ebből a súlyos gazdasági helyzetből. Elmerülnek egyes részletekben, nem látva azok összefüggéseit és annak következményeit.
Mint egy, a társadalom változását és irányítását figyelő és érzékelő állampolgár, emlékeztetem Önt Elnök úr, hogy a választások során ígéret hangzott el az ön részéről pártja nevében. Többek között az ország lábra állítása, az infláció megállítása, a
munka becsületének megteremtése. Mindez európai szintű demokráciát feltételez, s hozzáteszem, erős munkavállalói érdekképviselettel, szakszervezetekkel.
A parlamentben megkérd ő jelezték a szakszervezetek legitimitását, de így milyen lehetőséget kapunk arra, hogy érdekeinket a
megfelelő helyen megvédjük? Az ígéretekből, az európai demokráciához való csatlakozásból a munkanélküliség már valóra vált.
Elnök Úr! Az eddig eltelt sok-sok nap alatt megvalósult a honatyák anyagi biztonsága és kialakult egy olyan gazdasági intézkedés körvonala, mely megrettent a jövőtől minden bérből és fizetésből élő állampolgárt. Félő, hogy a privatizáció nem lesz más,
mint egy réteg „demokratikus" tőkéssé válása.
Miért hiszik Önök uraim, hogy 3,5 millió létminimum körül élő
állampolgárnál megértésre találnak a gazdasági intézkedések? Az
infláció növekszik, az árak emelkednek, a közbiztonság romlik, az
érdekképviseleti szervezetek degradálódnak. Most már csak egy
maradt, amiben eddig még nem ingattak meg bennünket, az állampolgári hűség. Ez a mi ígéretünk, de mi ezt be is tartjuk, Elnök Úr!
Kádár Péter
TUDOSZ mb-titkár
KFKI

azt a családmodellt, amelyben az
id ősek számíthattak utódaik támogatására.
— Mit tehetne a TUDOSZ?
— Komolyabban kellene például
együttműködni a TDDSZ-szel, mert
a hangunk eleve kicsi, nem vagyunk olyan sokan. A tudományos
dolgozók nem bírnak el több szakszervezetet! Magától a szakszervezettől sem várhatunk azonban csodát, amíg nem látja be a kormány,
hogy nem lehet regresszív nyugdíjemelése annak a rétegnek, amely aktív korában progresszív nyugdíjjárulékot fizetett, addig nyugdíjastársaim egyre nagyobb hányada kerül
az elviselhetőségi küszöb alá...
Csak az a szerencse, hogy az öregedéssel a szükségletek is zsugorodnak. Kevesebbet eszünk, s az alvás
sem kerül pénzbe. Igaz viszont, hogy
több gyógyszer kell...
Hány nyugdíjas kényszerül jövedelemkiegészítő munkát vállalni?
És meddig bírják? Vajda Miklós
címzetes docens, kandidátus még
bírja. De nem volna-e számára
megnyugtatóbb, ha csak az alkotás
öröme serkentené munkavállalásra
a nyugdíj-kiegészítés kényszere helyett? A válaszon mindannyiunknak gondolkodnunk kell. Nehogy
késő legyen ...
Győri Illés György

Személyi változások
SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK. A
TUDOSZ elnökség 1990. július
havi ülésén érdemelnek elismerése, tevékenységének megköszönése mellett, második éves ciklusának lejártával FELMENTETTE BAKA ANDRÁST szakszervezeti elnöki funkciójából. Ezzel
egyidejű leg — a szakszervezet
Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogköre alapján — a TUDOSZ elnökévé KÚTI LÁSZLÓT VÁLASZTOTTA
MEG.

Alapítvány
nyugdíjasoknak
A Közszolgálati Szakszervezetek
Szövetségi Tanácsa a szakszervezeti
szolidaritás jegyében A NYUGDIJASOK TÁMOGATÁSÁT SZOLGÁLÓ SZÖVETSÉGI ALAPITVÁNY
LÉTREHOZÁSÁRÓL DÖNTÖTT. Az
alapítvány a szervezeti változásoktól függetlenül az egykori Közalkalmazottak Szakszervezetéhez tartozó nyugdíjasokra is kiterjed. A
nyugdíjas alapítvány elkülönül a
Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége pénzeszközétől és gazdálkodásától, ezáltal ez nem korlátozza a
szövetséghez tartozó önálló szak:szervezetek meglevő karitatív törekvéseit.
Az alapítvány kezelését kuratórium látja el, amelyben az alapítókan kívül a szövetség nyugdíjas tanácsának képviselői is helyet kaptak.
Támogatást pályázat útján lehet
igényelni. Ezenkívül valamennyi
szakszervezeti alapszervezetnek módjában áll a magatehetetlen vagy
méltánytalan helyzetét némán tűrő
tagja nevében támogatást kérni. Az
alapítvány törzstőkéjének bővítésére további felajánlásokat a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége
218-98316-512-3880-7 számú számlájára, a Nyugdíjas alapítvány megjelölésével várják.

Optimizmus
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Életben maradni
A nyugdíjaskor állapot, amely
minden ember életében remélhetőleg bekövetkezik. Élethelyzet, amely
a kis- és középnyugdíjasokat is a
napi megmaradásért folytatott küzdelemben szinte a szívinfarktus határáig sodorja. Végigdolgozták életüket, és most önhibájukon kívül
kilátástalan helyzetbe kerültek, s ők
azok, akik ma a legkevésbé sem
képesek megvédeni önmagukat egy
stagnáló gazdaság kiszámíthatatlanná váló és folyamatosan ismétlődő
áremeléseivel szemiben. A rendszer-változás időszakában is megválaszolandó kérdés, hogy visszaadja-e a
társadalom nyugdíjas állampolgárainak a bekövetkezett áremelkedések
arányában azt, amiért aktív korukban megdolgoztatta őket?
Ma a minimum nyugdíj összege
4300 Ft (1990. március 1-jétől), a
hivatalos minimális bér, azaz a létminimum 4800 Ft. A legkisebb
nyugdíj tehát nem éri el a létfenntartáshoz kiszámított szükséges minimunnot sem! Valamelyest kedvezőbb a kép, ha az átlagnyugdíjat
nézzük, amely 1989-ben 5100 Ft volt,
1990-ben pedig 6000 Ft körül lesz.
Az elmúlt évtizedben a nyugdíjak
névértékükben lassan növekedtek,
reálértékükben gyorsan csökkentek.
Napjainkra a gyorsan romló élethelyzet kétségbeesésre ad okot. A
nyugdíjasok többsége éhezik, fázik,
nyomorog, képtelen megélni kis pénzéből. Az utóbbi időkben körükben
is ugrásszerűen növekedtek a kiegyenlítetlen villany- és gázszámlák,
közüzemi díjak, lakbérhátralékok,
döntően a létminimum alatt tengődő nyugdíjasok soraiban.
Egyre több idős ember kényszerül ma még maradék munkaképességének felhasználására, hogy szinte napról napra csökkenő értékű
nyugdíját kiegészítse. Munkabérük
a nyugdíjtól, a szakképzettségtől, a
ténylegesen elvégzett munkától
többnyire független, azt nem korábbi gyakorlatuk, tapasztalatuk
arányában állapítják meg, ső t általában a legnehezebb, legkedvezőtlenebb munkakörökben alkalmazzák
ő ket.

Napjaink általános követelése a
magas nyugdíjak maximálása,
amellyel egyébként nem csak a közvéleménynek, de a társadalombiztosításnak is vannak problémái, mivel a további emelkedéshez nincs
meg a szükséges pénzügyi fedezet.
A társadalombiztosítás küszöbön álló átalakulása után várhatóan csak
a keresetek bizonyos tömege képez
majd nyugdíjalapot, a nagyjövedelműek számára e fölött külön biztosítási formát alakítanak ki. Mivel
ehhez egyelőre minden feltétel
hiányzik, ezért életbelépése csak
1991-től várható. Addig is kompromisszum született és rugalmas nyugdíjplafont határoztak meg, amely a
mindenkori minimális nyugdíjöszszeg legfeljebb hétszerese lehet. A
rendelet azonban nem visszamenőleges hatályát
Az életminőség romlásával arányosan hazánkban egyre több ingyenkonyha nyílik. Különféle szervezetek, magánszemélyek támogatásával a rászorulóknak legalább naponta egyszer meleg ételt kívánnak
biztosítani. Az igénybevevők többsége nyugdíjas! Ismeretes, hogy Magyarországon 1946-ig működött ez
az ellátás az üdvhadsereg gondozásában. Ki gondolta, hogy 1990-re
újra sokaknak csak a közkonyhán
jut valamilyen meleg harapnivaló,
ahol legalább naponta egyszer jóllakhat. A Magyar Vöröskereszt üzemeltetésében az Orvosok Világszövetségének anyagi támogatásával
Budapesten jelenleg három helyen
(Dobozi utca, Könyves Kálmán körúti és csepeli munkásszálló) működik ingyenkonyha, ahol naponta

több mint kétszáz embernek adnak
ebédet. Az igénylők száma egyre
nő, s az ellátók hovatovább kénytelenek válogatni... Figyelembe veszik a jelentkezők anyagi helyzetét,
egészségi állapotát, korát, előnyben
részesülnek az egyedülállók, a betegek, a rokkantak. Ötezer forintos
nyugdíj felett az igénybevevőknek
tíz forint napi hozzájárulást kell fizetniük.
Mint tudjuk, számos újabb drasztikus, az életkörülményeket súlyosan érintő áremelkedések történtek,
amelyek a 'további elszegényedés
felé taszítják a kisnyugdíjasokat.
Az augusztus 1-jétől életbe lépett
nyugdij-kiegészítés csak a létminimum közelében levő nyugdíjasokat
érinti. Az öt- és tízezer forint ,közötti. nyugdíjjal rendelkező 1,6 millió ember semmilyen kiegészítésben
nem részesül.
A Nyugdíjasok Pártja a kétségbeejtő állapotok hatására gazdasági
csomagtervet dolgozott ki, és a kormánynak egy petíciót fogalmazott
meg. Követelik az alapvető élelmiszerek és közüzemi díjak árstopját,
a nyugdíjak 25%-os emelését és az
inflációval egyenes arányú növelését, valamint a minimális nyugdíjak
hétezer forintban történő megállapítását.
A helyzet drámai. A megoldás
nem lehet más, mint a közel 2,5
millió nyugdíjas szociális biztonságának a megteremtése. A dolgok
jelenlegi állása szerint a király már
meztelen, a „zsíros kenyér" az illetékeseknél van. És velünk mi lesz?
Életben maradunk?
Mayer György

44 szociális háló

Az adatok szerint egyre több
nyugdíjas fordul kivételes nyugdíjemelési kérelemmel az Országos
Társadalombiztosítási Fő igazgatósághoz. 1989-ben százezer jelentkező
közül 68 946 lő kérelme teljesült,
amely a korábbi évhez képest 25%OS emelkedést mutat. Az engedélyezési eljárás szigorú. Csak annak
hagyják jóvá a kérelmét, akinek
nyugellátását három évnél régebben
állapították meg, és ez idő alatt a
nyugdíjas nem részesült kedvezményben, továbbá nem állami szociális otthon lakója. Az emelés öszszege azonban így sem haladhatja
meg az ezer forintot. Az átlagnövelés összege 1989-ben országosan
603 Ft, Budapesten 492 Ft volt. A
tényekhez tartozik az az adat is,
hogy a „kivételezettek" 77,2%-ának
a havi járandósága nem érte el az
ötezer forintot, ső t 1988-hoz képest
kétszer annyi házaspár jelentkezett
olyan kérelemmel, hogy egy nyugdíjból kénytelen megélni. A .kivételes ellátásban részesültek egyébként
51,1%-a egyedülálló.

(Folytatás az I. oldalról)

blatáSfilianiírOZáS új útjai
❑ A TUDOSZ küldöttgyűlésén határozat született a tudományos
koncepció kidolgozásáról. Elmúlt számunkban Bata Lajos „Meditáció a tudománypolitikáról"; Egyed Albert „A rendszerváltás zajos
farsangja után" című írását tettük közzé. Ezúttal Aradi Zsoltnak, az
MTA f őosztályvezető -helyettesének a „Törvény az államháztartásról, költségvetési reform a tudományos kutatás finanszírozásában"
című tanulmányának kivonatát közöljük. (A teljes tanulmány szövege a TUDOSZ-ban az érdeklődők rendelkezésére áll.)
Az államháztartásról szóló törvény jelenieg készülő tervezete szerint az állam kötelezettséget vállal arra, hogy hozzájárul a tudományos kutatások költségeihez. Az Akadémia CL Közgyűlése is az
állami költségvetésbő l való támogatás mellett foglalt állást. Ezért a
kutatásfinanszírozási rendszer változtatása során azt a megoldást
érdemes választani, amelyik az államháztartás új szabályozásába
illeszkedik, s ezzel együtt képes magába foglalni a tudomány és a
művelésének alaptevékenységként helyt adó kutatóhelyek több forrásból való finanszírozását, valamint az önkormányzati m ű ködés
sajátos feltételeit. Nem szalbad kizárni — új körülmények kialakulásával számolva — más modellek kidolgozását sem. Belátható
időre különféle konstrukciók integrációja a realitás. Az egyes
megoldások mérlegeléséhez tisztázni kell a tudomány és az állam
viszonyát. A tanulmány részletesen foglalkozik azzal, hogy milyen
konkrét funkciók ellátását igényli a tudományos kutatás általános
feltételeiről való gondoskodás. Utal arra, hogy a jövőben a tudományos szférának új típusú, a testületekkel, intézményekkel újszerű kapcsolatrendszerben mű ködő államigazgatásra van szüksége,
s igényelnie kell az apparátusi munkában a profizmust, a napi
ügyintézést, „kézi vezérlést", belterjes pénzügytechnikát és érdekérvényesítést meghaladó korszerű pénzügyi „kultúrát", szaktevékenységet is.
Az államháztartási törvény tervezetét a tanulmány f őként a tudományos kutatási szféra szempontjából vizsgálja. E szerint a törvény új szabályozói mozgásteret, elvi irányt is adnak a kutatásfinonszírozás továbbfejlesztéséhez. Ezen belül törekedni kell preferenciák elérésére, és célszerű sajátos mechanizmusokat alkalmazni, amelyekkel esély van elfogadható támogatási színvonal elnyerésére és eredményesebb kutatástámogatási rendszer m űködtetésére.
„Az általános költségvetési rendszer a (költségvetési intézményi)
szervezettámogatástól az állami kötelezettséget jelentő feladatok
támogatásának irányába mozdul el, és nyitottá válik arra is, hogy
a makroszinten megállapított költségvetési pénzeszközöket új döntési struktúrán (pl. alapítványok) keresztül osszák tovább, a felelősség átvállalásával, külső, illetőleg saját források fokozott bevonásával. Ez a lehetőség fennáll a köztestületi formára is, annak
jogi, működési rendszerbeli megalapozása esetén. A tudományos
kutatási tevékenység jellegéhez igazodó kutatásfinanszírozási rendszer úgy 'működtethető, ha alapvető anyagi bázisaként nyilvános
állami kötelezettségvállalással biztosított, kiszámítható, értéktartó
forrás szolgál, amely nincs kitéve rövid távú, külső gazdasági
kényszerhatásoknak."
A tanulmány szerint a támogatások tervezésekor, elosztásakor,
a kutatóhelyek és témák számára történő jóváhagyásakor elengedhetetlenek a következők:
— a pénzeszközök és a szakmai feladatok kapcsolatának vizsgálata, összhangja, a témák rangsorolása, az egyes kutatások költségszükségletének elbírálása;
— a - pénzeszközök addigi felhasználására vonatkozó információk, a tudományos teljesítmények értékelésének hasznosítása, a
munkafeltételekrő l való gondoskodásnál azon kutatók elő nyben
részesítése, akik leginkább esélyesek értékes eredmények elérésére.
a tevékenység csak akkor lehet megalapozott, ha a kutatástámogatások felhasználásáról rendszeresen együttes szakmai és
pénzügyi beszámoló készül.)
E rendszernek minőségileg kell eltérnie a jelenlegitől. A „maradék elvvel" való szakítás nem deklarációkat igényel, hanem meggyőző tudománypolitikát, kutatástervezést, teljesítményértékelést,
megalapozott szükségletszámításokat, korszerű finanszírozási rendszert, a pénzeszközökrő l való döntéshozatal rendjébe illeszkedő
igényérvényesítési módozatok alkalmazását a változó 'körülményeknek megfelelő en. A kutatástámogatási rendszerben az „eredmény"-oldal erősítése ad esélyt arra, hogy az elosztás és a konkrét
feltételek meghatározása szakaszában ne érvényesüljön közvetlen
állami beavatkozás.
(folytatjuk)
U. K.

zetésnek minden rendelkezésre álló eszközt fel kell arra használni, hogy a következő átmeneti időszakban a kutatómunka feltételei és a kutatók személyes
életkörülményei javuljanak. Ez nem
könnyű feladat, és nyilvánvalóan nem
elegendő csupán a különféle hazai forrásokat felhasználni. Sajnos, e téren nem
lomátvétel után a vezető politikai párt lépések, amelyek javítanak a helyzeten, minden intézet van egyformán kedvező.
egyetlen tollvonással 140 tagot zárt ki várható-e lényeges javulás?
pozícióban.
az Akadémiáról.
— A helyzet sajnos lényegesen nem
— Milyen konkrét intézkedések történA helyzetet a másik oldalról szemlélve
fog változni, ehhez hiányoznak a szük- azt kell figyelembe venni, hogy a kutek a kutatóintézetek megújítására?
— 1990 végén a főtitkár hatáskörébe séges anyagi feltételek. Az új kormány tató versenyszférában él, a tudományos
tartozó 34 akadémiai intézet vezetőjének azonban — és ez számunkra igen ör- kutatás nem emberbaráti és szociális injár le a megbízatása. A vezet ői állások- vendetes — a prioritási listára felvette tézmény! A kutatásban való részvétet
ra pályázatokat írtunk ki, amelyek ha- a tudományos kutatás anyagi helyzeté- az olimpiai kiküldetéshez hasonlítható,.
tárideje 1990. szeptember 15-e. A pályá- nek a vizsgálatát. A kormányprogram azaz aki az előírt szintet nem teljesíti,
zatok sorsáról decemberben döntés szü- nyolc kiemelt területe között — például az nem utazik az olimpiára, kikerül a
letik. A pályázóknak ezúttal — első íz- Bős—Nagymaros, a Világkiállítás vagy a csapatból, hiába van szakszervezet! Vében — a kutatók előtt ismertetni kell szovjet csapatok kivonása mellett — leményem. szerint fokozni kell a kutaprogramjukat és elképzeléseiket, amelyek- szerepel a tudományos kutatás helyze- tókkal szemben támasztott követelméhez meg kell szerezniük a többség tá- tének a vizsgálata és 1991 végéig egy nyeket, mert a nemzetközi mező nyben
mogatását. Ez jelentősen kiszélesíti a válságkezelő program keretében a meg- csak így tudnak helytállni. Aki nem
vezetők kinevezési folyamatának a de- felelő intézkedések kidolgozása. Azon- tudja a szintet teljesíteni, le kell bemokráciáját. Nyilvánvalóan a jövőben ban még az idei évben néhány akadé- szélni erről a pályáról, máshol kell elcsak az lehet vezető, aki bírja a kuta- miai intézetnél „túlélési segélyre" lesz helyezni. egyszóval meg kell tőle váltók többségének a bizalmát, bár a tény- szükség. Az érintett intézetek körében ni. Sajnos, azt kell mondanom, hogy
leges kinevezés továbbra is a f őtitkár folyik az a vizsgálat, amely fényt derít ilyen esetben a szerződését nem szabad'
arra, hogy 1990-ben milyen akadémiai meghosszabbítani vagy fel kell mondajogköre.
— Ez a Központi Fizikai Kutató In- intézetek 'kerülnek csődbe. ügy tű nik ni! Ha valaki egyszer bekerült a csatézetre úgy tűnik nem vonatkozik, hi- sajnos, hogy néhány intézetnél ez be patba, az még nem jogcím arra, hogy
szen ott már sor került az eddigi ve- fog következni. Ezeket át kell menteni egész életében azt csinálja, amit akar,
zetők megbízatásának a meghosszabbí- a jövő évre.
anélkül, hogy a teljesítménye valaha is.
tására a kutatók véleményének a megAz t991-es feladatok közül hármat megmérettetne. Vannak olyan kutatók,
kérdezése nélkül.
emelnék
ki.
Először
Is
az
1991-es
napakik így értelmezik a kutatás szabad— Ez valóban igaz. Ennek oka, hogy
a KFKI válsághelyzetben van. Rendezé- tári év állami költségvetésében a tudo- ságát.
mányos
kutatásra
fordítható
összegeket
sére egy — egy másfél éves átmeneti
— Tehát a kutatás szabadsága Csak a
periódusra — Lovas István akadémikust minél előbb meg kell határozni, amely
neveztem ki pályázata alapján f őigaz- alapos elemzőmunkát igényel. Ez saj- témaválasztásban érvényesül, a kutatási
nos
még
nem
indult
meg,
késésben
vagatónak. Ezt a pályázatot azonban a
produkció megítélésében szigorú köveKFKI kutatóértekezlete megvitatta, majd gyunk. Másodszor a szakszervezetekkel telmény a domináló.
a kutatók többsége Lovas Istvánnak bi- együtt meg kell győznünk a kormányt,
— A helyzet valamivel árnyaltabb. Ha•
zalmat szavazott. A jelenlegi igazgatók a parlamenti képviselőket arról, hogy
és helyetteseik megbízását ugyanezen támogassák a kutatók szerény mérték ű, csupán a természettudományi alapkutafizetésemede
reálértékben
észrevehető
időtartamra meghosszabbítottam. Egy
tásról beszélünk, akkor valóban lehet
kis túlzással azt is mondhatnám, hogy lését. Az elmúlt évben az egyetemi szfé- így fogalmazni. A társadalomtudományi
Lovas István f őigazgató feladata a KFKI rában ez megtörtént, ma feszültséget tefőigazgatói rendszerének a ' felszámolása remt a kutatók között. A harmadik fel- kutatásoknál már a politikai tényezők
adat az OTKA jövő jével kapcsolatos ál- is szerepet játszanak, a témaválasztáslesz.
lásfoglalás kidolgozása. Reméljük, pozi- nál is többféle szempintot kell figyetív döntés születik és a kereteket is lembe venni. Persze az ,redményességet
mielőbb meghatározzák, lehetőleg nem azért itt is meg lehet követelni. Úgy
csak egy évre, hanem egy 3-4 éves periódusra, mert a pályázatokról novem- gondolom, hogy a „többet adni, többet
követelni" jelszó vezérelv lehet minberben már dönteni kell.
den szinten. Igy például lehet a kor— Az Akadémia megújulása során mit mány és az Akadémia tudománypoliti— A színvonalas kutatás feltétele a kielégítő anyagi ellátás és a megfelelő inf- várhatnak és mire számíthatnak a tu- kai alapelve, de a sorrendet felcserélve,
rastruktúra. Ezek hiányában az értékes domány „nemecsekjei", a kutatók?
— Nézzük a helyzetet el őször a ku- a kutatók iránytű je is.
szellemi kapacitás veszendőbe megy. Az
új kormány részéről történtek-e olyan tatók szemszögéből. Az akadémiai veBencze Gyula

Megújul-e a régi Akadémia?

eléggé szoros kapcsolatuk a felsőoktatással.
— Kétségkívül van szakadék KeletEurópában az egyetemek és az akadémiai intézetek között. Ezen a szakadókon keresztül kell ma hidakat építeni. mény és eredményesség ritkán kerül
Mindenütt, ahol ez lehetséges, ösztönöz- szóba. Az eredmény megkövetelése, az
ni kell a kapcsolatok erősítését. Persze eredményesség értékelése és a nemzethozzá kell tenni, hogy ez ellen csak közi színvonallal való összevetés nálunk
ketten tiltakoznak: az egyetemek és a még nem jellemző. Érdemi továbblépés
kutatóintézetek. Ha sikerül feloldani az csak ezen a területen lehetséges. ()szinérdekellentéteket, a pszichológiai gátak tén szólva ez engem jobban foglalkoznyilvánvalóan megszű nnek. Az intézetek tat, mint például az a parttalan vita,
nem csak a posztgraduális, hanem a jö- hogy az Akadémia egyetlen orvosi kuvőben a graduális képzésben is részt tatóintézete az egyetemhez tartozzon-e
vehetnének.
vagy sem.
Van egy központi számítógépünk,
— A folyóirat úgy véli, fontos tenniamelyben mintegy 3200 akadémiai ku- való a személyi kérdések rendezése is.
tató adatai vannak tárolva. Ezek sze- Ahhoz, hogy az Akadémia meg tudjon
rint kb. 800 kutató vesz részt rendsze- újulni, új vezetésre és a testületből az
resen ma is valamilyen formában az alkalmatlan emberek kiszűrésére van
oktatásban. Ez a szám önmagában is szükség.
válasz a kritikákra, bár lehetne akár a
— A kérdéseket több szinten kell megduplája is. Ha az egyetemi oktatás közelíteni. Külön kell foglalkozni az
mennyiségi fejlesztésére törekszünk, ak- Akadémia tagságának összetételével, az
kor az akadémiai kutatók rendkívül ér- intézetek és kutatóhelyek vezetésének
tékes, azonnal mozgósítható tartalékot személyi összetételével a különböző szinképeznek. Ezen túlmenően azonban elő teken kialakult monopolhelyzetekkel, vékell segíteni a közös kutatásokat, az gül pedig a kutatóállomány személyi
infrastruktúra közös és hatékony ki- kérdéseivel.
használását is. Ezt azonban adminisztraPolitikai rendszerváltás időszakában
tív eszközökkel nem lehet elérni.
vagyunk. Ilyenkor a figyelem érthető
módon a vezetés felső szintjére irányul.
Ami az Akadémia tagságát illeti, a Nature cikkének megírása idején a tagok
száma kb. 230 volt. A májusi közgyűlés után ez a létszám 285 f ő re emelkedett, döntően a jelentős fiatalítás hatá— Az említett tanulmány szerint a ke- sára. Ez az Akadémia már nem „az az
let-európai országok kutatóhálózata lét- Akadémia"! Mondok egy konkrét pélszámát tekintve igen jelentős. Ezzel dát. Utoljára 1973-ban történtek nagyon
szemben itthon olyan hangokat is hal- sajnálatos, mondhatnám szégyenletes adlani, hogy a hasonló fejlettségű nyugati minisztratív lépések a filozófiai Iskoláországokkal összehasonlítva nálunk jó- val kapcsolatban, amikor 7 kollégát érval kevesebb kutató van. Hogyan véle- tek méltánytalanságok és került veszélybe egzisztenciájuk. A jelenlegi tag;
kedik erről?
— Csak
személyes
véleményemet rágnak kb. 70%-a később került megvámondhatom. Azt hiszem, hogy elértünk lasztásra, ezért joggal mondhatja, hogy
egy racionális maximumot, tehát meny- semmi köze nincs azokhoz az intézkenyiségi fejlesztésre nincs szükség. El- désekhez, és nem akar osztozni a kolképzelhető azonban, hogy a kutatóállo- lektív felelősségben.
mány átstruktúrálódásána szükség lesz,
Kosáry Domokos, az Akadémia új elmivel egyes területek gyors fejl ődését nöke még a jelölésekor egyértelm űen
a struktúra csak nehezen követi. A ku- kijelentette, csak akkor vállalja el az
tatóhálózat gyenge pontja sajnos inkább, elnöki tisztséget megválasztása esetén,
a megfelelő minőség és a szelekció. Az ha az összes politikai erő garantálja,
Akadémia kutatóhálózatának bírálói hogy nem lesz boszorkányüldözés. Ez
szinte kizárólag csak szervezeti kérdé- egy tisztességes és civilizált megoldás,
sékkel foglalkoznak. A kutatói teljesít- nem úgy, mint 1949-ben, amikor a hata-

Szembenézés önmagunkkal

Aradi Zsolt:

Mit hoz a jövő ?

SZÓSZÓLÓI 1990. augusztus
Mindennapi kérdéseink

Visszalépés
a foglalkoztatáspolitikában
kamatok állami átvállalására szolgálna. A kormány a legegyszerű bb
megoldást választva hozott döntést:
Az újrakezdési
a rendeletet felfüggesztette.
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meges létszámleépítéseknél bizonyulhat hatékony kiegészítő eszköznek (a kormány ezt tervezi!), hiszen
Az elmúlt havi számunkban a valljuk be, döntően nem itt találhaMindennapi kérdéseink rovatunkban tók a 'vállalkozói képességekkel és
közöltük az újrakezdési vállalkozási készséggel rendelkező munkavállakölcsön feltételeit, amely foglalkoz- lók. Sokkal inkább tudnak élni vele
tatáspolitikánk részeként szakembe- a jól felkészült szellemi és fizikai
rek, értelmiségiek újrakezdéséhez, szakemberek.
munkanélkülivé válásának megelőMég egy érv a kormány tarsozéséhez járulhat hozzá. Mint isme- lyában. Ennek jelszava a költségtaretes, időközben azonban a kor- karékosság. Ez az államkassza mai
mány a 8/1990. (VII. 17.) számú renés a vele szemben támasztott
deletével felfüggesztette az igény- állása
mellett egyfelől értkövetelmények
bevételére jogosító igazolások kiez a fő vezérlő
lehet
Mégsem
hető.
adását.
elv! Vannak ugyanis olyan aktív
A hivatalos indoklás szerint ez a foglalkoztatáspolitikai
eszköz*,
kölcsön valójában nem is a foglal- amelyek lehet, hogy többe kerülnem
hiszen
eszköze,
koztatáspolitika
éget
a „tipikusan hátrányos helyzetű nek, de tartós munkalehetős
munkanélküliek" veszik igénybe, biztosítanak. Ennél persze olcsóbb
így tehát a vállalkozásélénkítést megoldás a munkanélküli segélyezés
célzó gazdaságpolitikai programban — minél szigorúbb feltételekkel és
kell hogy helyet kapjon. (Sajnos ez alacsony összegekkel, s lehetőleg egy
még nem készült el...) Az indokok részét a munkavállalóikra terhelve
sorában néhány elrettentő vissza- —, továbbá az alacsony költséggel
élésről is példákat hallani. (Pl. egyes szervezett közmunka. Ezek 'viszont
kisiparosok feladták iparengedélyüket, s utána ugyanezen vállalkozás- talán némi átmeneti segítséget igen,
hoz kértek kölcsönt.) De hibájaként de megoldást nem jelentenek a
róják fel azt is, hogy elsősorban munkanélküliek számára.
V. É.
nem a munkanélküliek kértek kölcsönt, hanem akik vállalkozni szeretnének. A helyzet azonban az,
hogy a vállalkozó hajlamú emberek
— ha lehetőség (van rá — nem szeretnék megvárni azt az időt, amikor munkanélkülivé válnak, s már
előre — a felmondási idő alatt,
vagy ha bizonytalannak érzik munkahelyüket — gondoskodni kívánnak magukról. Valójában tehát ez
az eszköz a potenciális munkanélküliek számát csökkenti, egyúttal
elősegíti a privatizációt.
Mindennapi kérdéseink

Mások azt mondják, hogy a kezdetben nehezen indult és sok fenntartással fogadott újrakezdési kölcsön oly sikeressé vált, oly sok ember sorsának megoldását segítette és
még annyian igényelték volna, hogy
egyszerűen elfogyott a rendelkezésre álló keret, mármint az a keret.
amely az egyébként horribilis banki Idén ekkora volt az infláció:
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TERÁPIA

A biztonság
hálója

pénz nem boldogít?
[ j Az ENSZ Fejlesztési Programja
keretében elkészült 1990-es jelentés
(South, 1990. június) arra a meglepő megállapításra jut, hogy a pénz
nem feltétlenüljelent „jól-létet" is.
Míg a gazdag Észak és a szegény
Dél között ma is óriási szakadék
tátong az egy főre eső bruttó nemzeti terméket, a GNP-t illetően, addig az emberek várható élettartamában és az iskolázottsági mutatók
tekintetében a lemaradás jóval kisebb. (A szegény országok GNP-je
a gazdagok GNP-jének 10 százalékát sem éri el, az élethossz viszont
a fejlett országokban várhatóan 80
százaléka, az iskolázottság pedig 70
százaléka.)
Az ENSZ szakértői 130 országot
vizsgáltak meg a hosszú, egészséges
élet lehetősége és a tanuláshoz való
-hozzájutás szempontjából, s e két
tényező alapján kialakított jól-léti"
index szerint rangsorolták öket. Ha
nem a hagyományos mutatók —
jövedelem, megtakarítások, termelési
mutatók, tőkefelhalmozás — tükrében és figyelembevételével állítjuk
sorrendbe az országokat, -meglepő
tapasztalatra juthatunk. Azt látjuk,
hogy például a világ egyik legszegényebb országa, Kína megelőzi a
gazdag Szaúd-Arábiát és Bolívia is
lekörözi a nála tízszer nagyobb egy
főre jutó nemzeti terméket felmutató Ománt. Kiszámították, hogy
egy kínai átlagban kilenc évvel élhet tovább, mint egy líbiai, és kétszer olyan művelt, mint egy ománi.
Mindez azt mutatja, hogy a kőolajtermelő arab országok magas bevételeiket nem tudták polgáraik „jóllétére", boldogítására felhasználni. A
régi közmondás ezek szerint mégis
igaz lenne, miszerint a pénz nem
boldogít?
A statisztikák szerint Svájc után
a legnagyobb egy főre jutó GNPvel az Egyesült Államok rendelkezik. Bizonyára meglepetés, hogy viszont az emberi „jól-léti" index
alapján csak a 17. helyen áll, s

olyan országok is megelőzik, mint
)Spanyolország, lrország és Itália.
A legmagasabb „jól-léti" indexszel — a 130-assal — ina Japán
büszkélkedhet, s emellett mindenkinél tovább élnek és iskolázottabbak.
Magyarország a Vizsgált 130 ország között a 30. helyet foglalja el,
14 hellyel jobbat, -mint ami-t az egy
főre eső GNP-je indokolna. A legfejlettebb nyugati országokon kívül
egyebek között Izrael, az NDK,
Hongkong, Chile, Csehszlovákia, a
Szovjetunió és Costa Rica előzi
meg.
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a „jól-léti" index szerint felállított rangsorban a széles körű
szociálpolitikát folytató országok
(például Costa Rica, Srí Lanka)
kedvezőbb helyet foglalnak el, mint
amit az egy f őre jutó GNP-jük indokolna. Nyilvánvaló azonban, hogy
a „jól-lét" ne törjön meg, gazdasági növekedésre is szükség van (lásd
Chile, Columbia, Zi-mbabve esetét),
mert ennek a -hiánya a példák szerint a „jól-létet" is negatívan befolyásolta.
A jelentés fő következtetése meglehetősen triviális: a humán fejlődéshez stabil növekedésre és kiegyensúlyozott jövedelemelosztásra
van szükség. Rövid távon ezek hiányát ellensúlyozhatja a jól irányzott szociálpolitika és kormányprogram. Hosszú távon viszont a „jóllét" feltétele a gazdasági fejlődés,
ami az álla-mi és a magánszektor
közötti helyes egyensúly és költségvetés függvénye is.
Joggal mondható, hogy csupán e
két szempontot figyelembe vevő
„jól-léti" index meglehetősen hiányos. A jövőben olyan fontos tényezőket is számba kívánnak majd
venni az egyes rangsorok készítése
során, mint a politikai és a személyi szabadságjogok, hiszen jól tudjuk, hogy ezek mennyire az emberi
„jól-lét" tartozékai.
(BoSzi),

Sajnos a társadalombiztosítás
gyorsan nem gyógyítható.
Azonnal ható terápiát aligha találhatunk, mert a szociális hálónak
ez a darabja évek, évtizedeken át
szövődik. Ha egy társadalombiztosítás rááll arra, hogy a mindenkori
befizetésekből fizeti a nyugdíjakat,
csak a járulékok jelentékeny felemelésétől remélhető e díjak növelése. A járulék nagysága azonban
gazdasági tényező, költség- és árfelhajtó, s esetleg az infláció gerjesztésével üt vissza a megsegítettekre, a társadalmi segítségre rászoruló idősekre (is).
De a nyugati példák arra nemkülönben ösztönözhetnek, hogy a járulékkifizetéses szisztémát felejtsük
el, s térjünk át a tőkésített kamatokból élésre. Nevezetesen arról van
szó, -hogy a társadalombiztosítási
alap jó befektetésekkel — tő késítéssel — 'bő víti forrásait, s egyre inkább arra tör: milliárdos tő kéje forogjon, s a ki-fizetések minél nagyobb arányára a töke hozama biztosítson forrást. Nem nehéz -belátni,
hogy ez is 'hosszú távú terápia: tőke -kell, jó 'befektetés, jó forgatás,
hozamakkumuláció, s ,csak ezt követően — évek, évtizedek múltán
— lehet áttérni erre a szisztémára.
Amennyiben az illetékesek kizárólag hosszú távú gyógymódokban
gondolkodhatnak, megadó kézzel
kell posztjaikon ücsörögniük? Lehetetlenség gyorsan, operatíven segíteni a ma nyugdíjasain?
Az öllbe tett vagy megadóan feltartott kezekről szó sem lehet.
(Elég baj, hogy a mai kormány el:
sö száz napjának vége felé közeledve nem állt elő szociális hálóalapfogalmazványával
tervének
sem.) Pontos célképzet kellene, hogy
a szociális piacgazdaság milyen
ideális biztonsági hálót kíván kifeszíteni idősei, betegei, nagycsaládosai, rászorultjai alá. A pontos célképzet azért nélkülözhetetlen, hogy
elhatározhatók legyenek azok a lépéssorozatok, amelyek a kívánatos
cél felé vezetnek. (Ily módon a kormány, a pártok, a parlament, a
szakszervezetek egyaránt mérlegelhetnék, -hogy az egyes új eszközök adekvátak-e a célokkal, avagy
csak toldoznak-foldoznak, elodáznak.)
Bár a célképzet igencsak homályos — ez aztán diszfunkciós lépésekhez is vezet —, néhány elképzelés már kikristályosodott. Egyér— En is szeretném megszagolni a sonkát:
telmű, hogy a társadalombiztosítási Világbanki hitelek
minden
választani
kell
el
alapot
más — akár rokonítható — forrástól. Ha tisztán elkülönül, hogy enyNÉZ ŐPONT
nyi kell az egészségügyre, annyi a
társadalombiztosítási szolgáltatásokra, amannyi a gyermekek segítéséMottó: ... ha a lábadra lépnek az autóbuszon, arról ne írjál, viszont, ha
re, már megteremtődik a lehetőszenvedéllyel ostorozod a tömegközlekedési közállapotokat. az más ...
ség, hogy a rászorulók egyik réte(általános szentencia az újságíró iskola tananyagából)
gét se lehessen a másik ellen kijátszani, pénzüket elvonni, meglopni
öket.
Az egyes alapok belső elkülöníté❑ Apám 1936 december elsejétől
se is segíti a tisztánlátást, s ha ez
tiszbviselőként dolgozott egészen
forrásokat ugyan nem teremt, de a
1976 végéig. Azóta nyugdíjas. Kartársadalmi igazságosságot szolgálja.
rierjét pénzügyi díjnokként kezdte,
Igy szükségessé válhat a nyugdíjak,
amelyet a magyar állam 102,5 arany
szétváa
a táppénzek alapjainak
pengővel javadalmázott. Annak dalasztása.
cára, hogy a népi demokrácia évLeírtuk, hogy ezek az „elméleti"
tizedeiben igazán nem sokra -becsülték a Pázmány Péter Tudolépések nem termelnek új forintományegyetemtől kapott diplomáját — -mint egykori régimódi és
kat, a nyugdíjasok milliói viszont
pártonkívüli szakember — végigjárhatta a közhivatal-noki szamármost várják létük jobbra fordítálétra minden lépcsőfokát. Havi fixéből mindenkor tisztességgel elsát. Lehetséges-e erre terápiát tatartotta négytagú családját. Édesanyánk „nem dolgozott", -viszont
lálni? Talán. Koncepciózusan szükfelnevelte az öcsémet és e sorok íróját.
séges végigjárni az új társadalomApám nyugdíjszelvényének törzsszáma: 16123336-7. Első havi
biztosítási -konstrukció „elméleti"
nyugdíját 1976 októberében 4266 forint összegben állapították meg.
lépcsőfokait, s azonnal kell mindNyugdíjasságának első évtizedében ősz fejjel is munka után loholt.
ezt átfordítani a gyakorlatba.
Korát meghazudtolva fiatalos lendülettel igen sokat dolgozott, hogy
Amennyiben vagyont tudunk juttatrendben tartathassa a családi házat, hogy télire meglegyen a tüni a társadalombiztosításnak, már
való 80 mázsa tű zifa, hogy teljen a (vasárnapi rántott 'húsra,
zelni
oda
filléreit
az első vagyonkamatok
újságra, könyvre, néha utazásra és az unokáknak csokoládéra, rákell adni a leginkább rászoruló
gógumira.
nyugdíjasdknak. Szembe kell azon-Öt vagy hat évvel ezelő tt apám mindkét szemét alattomos kór
ban néznünk azzal, hogy az így
vette célba: -megtámadta a szürkehályog. Az asztalra 'készített kaszerzett források lényegesen nem
nalat meg villát tapogatva is alig-alig találta- meg a tányérja melváltoztatják meg a nyugdíjviszonyolett... Szemevilágát a Rókus hírneves professzora megmentette
kat. (Gyors, jelentékeny költségveugyan, de ezért cserébe a kórházba kellett hagynia régi, legendás
tési besegítésre sem számíthatunk.)
munkabírását. Anyánk immár tizenkettedik éve prolongál egy má-A gyors, operatív terápiának még
sik kórházat, ahol immár törzsvendég: ízületeit, forgóit évente reegy szű k, s egyre sz űkülő forrás-a
parálják.
van: a szolidaritás. Jó lenne megmozgatni a magyar társadalmat,
11990. augusztus 17-én a nyugdíjat kézbesítő postás 8731 forintot
hajlandó-e, s tud-e tenni valamit a
számolt le szüleim markába. (Ez 2669 forinttal -kevesebb, mint a
kis pénzű nyugdíjasaiért? Elképzelkettejükre számított társadalmi létminimum.) Anyám egyre gyakhető, hogy megnyílnak az inflációrabban főz apámnak üres paprikáskrumplit, s ha -vendégek jönnek
val agyonsanyargatott pénztárcák: a
grízes tésZtát kínál fel a tavalyi lekvármaradékkal. Méregdrágák
ma aktívjai — a szükséghelyzet okán
a gyógyszereik: a Prodectin, Rutascorbin, Digoxin, Nitromint, Ta— hozzájárulnak „szüleik"eltartásávegyl, Voltaren, Lipoidacid, Cavinton, Dopegit, Corontin forte, Daehoz. A gazdasági szabályozókkal
dalon, Kálium „R" és a különféle vitaminok. Magas a vízdíj: a
agyonnyomott vállalatok is megnéztenyérnyi -kertben pedig locsolás nélkül nem terem meg sem a
hetik „kuncogó krajcárjaikat", hátparadicsom, sem a paprika. Ha már vízre sem telik, dőre dolog
ha további pénzügyi támogatással
ősszel összegyűjteni a -petrezselyem, vagy a retek magját. Ezután
tudják segíteni öregjeiket. Sajnálaá rvácskapalántára sem kell majd költeni.
tos módon a szolidaritás forintjai
sem fognak jelentékenyen változtatni nyugdíjviszonyainkon. Az elméleti-gyakorlati terápia minden eszköMagyarországon
egymillió hatszázezernél is több ember renzének együttes -bevetése azonban
delkezik 5 és 10 ezer forint közötti nyugdíjjal. A bejelentett árememégiscsak forintokat fiadzana, s
lésekhez kapcsolódó nyugdíjkiegészítés'ből egy sem részesült közühangulatot formálna.
1 ü k.
is
ől
pénzb
Ugyanis -még kevesebb
Koldusbotra jutottak.
elviselhető bb az élet, ha a rászoruló
((Jura)
érzi az ambíciót, a szolidaritást.
Fóti Péter
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