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A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja

Tudományosság Kárpátalján
D A Szószóló időről időre tudósítja
olvasóit a határokon túl élő magyar
kisebbség tudományos életének helyzetéről, problémáiról. Csak emlékeztetünk Pomogáts Béla erdélyi tájékoztatóira, a szlovákiai magyar tudományművelést ismertető közleményekre.
Ha a magyar értelmiség szívére
teszi a kezét és őszintén magába néz,
vélhetően bevallja, alig tud valamit a kétszázezres létszámú 'kárpátaljai magyarság kultúrájáról, tudósairól és művészeiről. Pedig a szaktörténészek jegyzik Váradi Sternberg János történészprofesszor munkásságát, az irodalomtörténészek ismerik és elemzik a néhai Kovács
Vilmos „Holnap is élünk" c. kulcsregényét, a poétikai új hullám fiatal alkotóit, Balla D. Károlyt, Dupka Györgyöt, a nyelvészek Lizarnec
Péter professzort, Kotyuk Istvánt, az
Ökológusok az ukránul, oroszul publikáló „great old man-t", Fodor István tanár urat.
Bár az elmúlt két esztendőben —
némi cinizmussal — a vízcsapból is
kisebbségi témák folynak, a magyar
nemzeti tudatnak eme — az ott élők
számára nagyon fájdalmas — hiányossága részben objektíve magyarázható. Nincs a magyarságnalk olyan
ága — ideértve Ceausesou Romániájában senyvedőket is, akiket anynyira kulturális-információs keszonba szorítottak volna, mint a kárpátaljai magyarságot, a sztálinisbrezsnyevi Szovjetunió részben ma is tovább élő örökségeként.

Pedig a kárpátaljai magyar kulturális-tudományos állapotokat furcsa paradoxon jellemzi. Míg az erdélyi és felvidéki magyar értelmiség felsőoktatási és tudományos intézményért kiált, addig Kárpátalján
ez -az intézményrendszer adott, viszont — néhány egyéni teljesítmény
kivételével — számottevő magyar
tudományosság nincs.
Az ungvári egyetemen 1973 óta létezik magyar nyelvészeti és irodalmi tanszék, amely évenként kb. 20
(nappali és levelező tagozatos) végzőst bocsát ki. A tanszék oktatóinak
főleg nyelvészeti és — kisebb mértékben — follklorisztikai munkássága érdemel említést.
Nem kis mértékben az előző magyar kulturális kormányzatok segítőkészsége és találékonysága következtében Ungvár legpatinásabb negyedében másfél esztendeje korszerű (önmagában ,képzavar!) Szovjet
Hungarológiai Intézet mű ködik. E
központ — alapító irata szerint —
közreműködik a nemzetközi hungarológiai kutatásokban, összefogja a
Szovjetunió finn-ugor népeinek hungarikával foglalkozó szakembereit,
valamint hozzájárul a .Kárpátalján
élő magyar kisebbség kulturális
örökségének gondozásához, feldolgozásához, konzerválásához.
Parciális tapasztalataim szerint e
központ pillanatnyilag inkább közművelődési tevékenységgel foglalkozik.
A magyar 4isebbség kulturális —
s továbbá Politikai, etnikai és 'jogi — érdekvédelmét egyre inkább

és egyre sikeresebben a másfél éve
alakult Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) látja el.
A Szövetség egyes szakcsoportjaiban
(csak példaként: szociológiai, oktatásügyi, kisebbségtörténeti stb.) költők, pedagógusok és műszaki szakemberek, újságírók próbálkoznak a
magyar 'kisebbség tényleges — és
iszonyatos történelmi hátrányokkal terhelt — problémáinak feldolgozásával és feloldásával. Teszik
mindezt adekvát jogi, közgazdasági,
szociológiai, pszichológiai és szociálpszichológiai, valamint történelmi
elöloépzettség
A felsorolt diszciplinák nagyobb
hányadát a tágabb régióban sem
oktatják, amit pedig tanítanak, az
enyhén szólva is távol áll a keleti
Európától (!), a szaktudományosnak
tekintett icmeretektől.
A minden vonatkozásban leghátrányosabb helyzetű magyar minoritás érdekében kiáltani kell! Minden
magyar állami szervezet, a pártok,
a társadalmi mozgalmak tegyenek
meg mindent: ösztöndíjakkal, konferenciáikra, továbbképzésekre, tanácskozástikra való díjmentes meghivásakkal járuljanak hozzá ahhoz,
hogy a kárpátaljai magyar értelmiség — legalább intellektuálisan —
felvértezve álljon, állfuisson készen
az előtte álló hosszú és bizonytalan
kimenetelű harc megvívásához.
Az ajánlatokat a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségihez kérettetnek eljuttatni!
Egyed Albert

Beszélgetés a TUDOSZ új elnökével

A tagság akaratából m űködünk
0 A TUDOSZ alapszabálya értelmében az elnökség egyenlő jogú tagokból áll, akik évente választanak
saját sorailkból elnököt. 1990 júliusától Kuti I4szlót, a Magyar Állami
Földtani Intézet osztályvezető jét bízták meg e funkció betöltésével.
— Először is arra +kérem, hogy
tudományos pályajutását mutassa be
a Szószóló alvasóinc, tagságunknak!
— Intétünk geológusaként 1969től 1985-ig az Alföld földtani térképezését végeztem. Ez a munka adta meg az alapot jelenlegi kutatási
területenyhez, az agrogeológiához.
Ennek lényegi, hogy a földtani adatokat a mezőgazdasági igények szempontjából értékeljük. 1987 óta vagyok az agrogeológiai osztály vezetője.
— Kutatóként hogyan került közelebbi kapcsolatba a szakszervezeti
rnozgalominál?
— Kollégáim 1985-ben választottak meg sAb-titkáruknak. Elsődleges
célom akkor az volt, hogy intézetünk érdekvédelmét megerősítsem.
Filozófiám: ezt is lehet jól és tisztességesen csinálni. Jó csapatunk
volt — öt év alatt megszilárdítottuk a szakszervezet pozícióját. Komoly eredményeket értünk el a minimálbérek megállapításában és a
béremelések során, s egy sor szociálpolitikai sikert is elkönyvelhettünk. 1988-ban, amikor megalakult
a TUDOSZ, tagságunk úgy döntött,
hogy ebben a mozgalomban veszünk
részt. Az előkészítő munka során
tagja voltam az alapszabály- és
programs.zerikesztő bizottságnak. A
küldöttgyűlésen elnökségi, tagnak
választottak. Lényegében az intézetemben kialakított módszereket igyekeztem a TUDOSZ-ban is meghonosítani, s talán a bérügyekből tudtam a legtöbbet hasznosítani.
— Az új elnök hogyan iképzeli el
a TUDOSZ tevékenységét, hogyan
építi tovább a szervezet szövetségé
kapcsolatait?
— Megalakulásunk óta arra törekszünk, hogy szakszervezetünk szakszervezet legyen, azaz a nyugateurópai értelemben képviseljük a
munkavállalói érdekeket. Ez nagyon
nehéz, mert nemcsak a ml szándékunkon múlik. Ennek egyrészt még
nem alakult ki mindenhol a munkaadói oldala, másrészt az emberek is
'különféle módon vélekednek a szakszervezetről. Vannak olyanok, akik
inkább valarditféle népjóléti, kijáró,
ügyintéző hivatalnak gondolják e

mozgalmat, mások pedig ellenségnek vagy felesleges rossznak tekintik ezt a szervezetet. Ennek kialakulásához a ,mindenkpri politika is
rendszeresen hozzájárult. A 'korábbi azzal, hogy a szakszervezet!ét a
pOlitika szerves részének tekintette
.(az annyit hajtogatott transzmissziós
szerepével), s a pártonkívüli tömegeket próbálta így magához kötni.
Többek között ezáltal akadályozva
meg, hogy a szakszervezetek tényleges szakszervezeti funkciót végezzenek. A mostani politika pedig veszélyt sejt a szakszervezetekben,
mint a legnagyobb szervezett tömegben. Ezért tesz meg mindent, hogy
a szakszervezeteket lejárassa, jelentőségüket csökkentse, s tőlük az embereket elriassza. A politikacsinálók
ma olyan érzést keltenek bennünk,
hogy ez a mozgalom felesleges valami. Meggyőződésem: a többmilliós
szakszervezeti mozgalomban nemcsak a politikai passzivitás tartja
az embereket, hanem érzik, hogy
onnan valami mást is várhatnak és
kaphatnak a segélyeken és az üdültetésen kívül. Tulajdonképpen ezért
tartom fontosnak, hogy végre létrejött a szakszervezeti kerekasztal, s
talán ki tudja védeni a politika
ezen próbálkozásait.
— Ha már itt tartunk, hogyan értékeli a jelenlegi szakszervezeti szövetségi kapcsolatokat?
— A szövetségek közt lehetnek
nézetkülönbségek, de ezek általában
vagy stílusbeli vagy taktikai. különbségek — a stratégiai cél viszont
közös. Ez az összetartó erő nem
más, mint a munkavállalók közös
érdekvédelme. Rendkívül fontos tehát, hogy a nézetkülönbségeket az
egyes szakszervezetek, szövetségek
egymás közt külső erő bevonása
nélkül rendezzék, ugyanakkor a közös cél érdekében egységesen lépjenek fel még akkor is, ha köztük
nézetkülönbségek vannak. Az elmúlt
év azzal telt, hogy a régi szakszervezeti szövetségek, tömbök felbomlottak, újak alakultak. Remélem,
hogy a szövetségi kapcsolatrendszer
kialakulásának utolsó fázisában járunk. Hiszen a szövetség fontos, e
nélkül nem létezhet egy szakszervezet sem, de egy idő után már az
eredményességet veszélyezteti, ha a
cél csupán különböző szövetségek
alakítása, versenyeztetése. A szövetségek valójában eszközök, amelyek
a stratégiai célok eléréséhez szükségesek. Ezeket létre kellett hozni, de
most már működtetni is kell!

— Mi a véleménye a TUDOSZ
kapcsolatairól?
— Nálunk is kialakultak azok a
szövetségi 'keretek, amelyekben ezt
az érdekvédelmet el tudjuk látni.
Lényegében mint állami alkalmazottak a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségében, illetve a Szakszervezetek Együttműködési Fórumában juttathatjuk érvényre érdekeinket, s az 1=S7T-ben képviseltethetjük speciális kutatóintézeti érdekeinket. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy együttműködjünk minden
olyan szakszervezeti szövetséggel,
amelyek hozzánk hasonlóan a munkavállalók érdekképviseletét tűzték
ki célul. Természetesen a szövetségi
kapcsolatok soha nem jelenthetik
azt, hogy saját tagjaink speciális érdekvédelmét feladjuk. Mindig és
minden módon megőrizzük a TUDOSZ egyéni arculatát, döntési és
érdekképviseleti önállóságát.
— Vagyis még „szakszervezetiebbül" kívánnak miliködni...
— Legf őbb feladatunk, hogy a
TUDOSZ-t igazi szakszervezetiként
működtessük. Ez részben az elnökségnek és a titkárok tanácsának tevékenységén múlik, de soha nem fogunk eredményeket elérni, ha a tagság nem ugyanezt akarja. Ugyanis
mi a tagság akaratából működünk,
és ehhez folyamatosan tudnunk kell,
mi a tagság akarata! Létfontosságú
tehát, hogy minden információ eljusson hozzánk, hogy a bírálatokat
egy az egyben megkapjuk, s ha
időnként elismerik, amit elértünk,
az sem baj. Ugyanígy elengedhetetlen, hogy az információk eljussanak
a tagokhoz. Ez természetesen a bizalmiak nélkül nem megy. Ezért a
mozgalom legiontosaibb láncszeme a
bizalmi. Ez a leghálátlanabb feladat,
de ha á jól dolgozik, jó a szakszervezet is! Egyik legfájóbb gondunk,
hogy az emberek nem érzik át e
poszt fontosságát, míg mások túlértékelik. Sokan a Ibiza'lmit üzenetközvetítő nek, teddide-leddoda valakinek tekintik. Pontosan ez az oka
annak, hogy tisztelet a kivételnek,
de a kutatók nem szívesen vállalják
e feladatot. Pedig tudomásul kell
venni végre, hogy minden nagy alapszervezetben a legfőbb döntéshozó
szerv a bizalmi. testület! Egyébként
az is probléma, ha a bizalmi hatalmi tényezőnek hiszi magát és információi birtokában — amelyeket
azért kapott, hogy azokat eljuttassa
(Folytatás a 2. oldalon)

Mi lesz veled OÉT?

Az érdekegyeztetés kérdő jelei
0 Padlón van az érdekegyeztetés. Minden résztvevője keresi a helyét, hiányoznak a markáns szereplők, s az a mechanizmus is,
amely keretet adna az érdekvédelmi csatározásoknak. Fzert már
azt üdvözölni kell, hogy a Munkaügyi Minisztérium — munkaanyag szinten — javaslatot dolgozott ki az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) továbbfejlesztésére.

AMBIVALENS TANULSAGOK
Erőteljesen meghatározza a jövő országos érdekegyeztető fórumát, hogy az érdekeltek miként látják működésének eddigi tanulságait. A lassan két esztendős OÉT eddig nyolc alkalommal ülésezett. A 'Munkaügyi Minisztérium szakértői úgy látják, hogy ez a
testület „beváltotta a várakozást".
Az érdekeltek másként vélekednek az OÉT-ről. egy tű nik, hogy
az országos érdekegyeztető fórum a kormány mellényzsebében székel, a kormányzati érdekek mentén működtethető, illetve mellőzhető. Hiányoznak a tisztán körvonalazható érdekű szereplők, s
tárgykörei is erősen beszűkítettek. Ha végigtekintünk a nyolc ülés
napirendjén, láthatjuk, hogy általában bér- és munkaügyi kérdések
körül zajlott a vita. Többen vélekedhetnek úgy, hogy az OÉT szinte kizárólag a 'bérkiáramlások korlátozásában játszott f őszerepet.
A munkaügyi kormányzat pozitív értékelése igazi ambivalenciát
válthat ki a többi érdekeltből. Erthető, hogy a minisztérium szigorúan tapad a realitásokhoz, viszont summázatával, s erre épülő
javaslataival inkább konzervál egy embrionálisan kezdetleges érdekérvényesítési állapotot, mintsem valódi lépést tenne egy korszerűen új kialakítására.
Föl sem merül, hogy a kormánynak egyáltalán helye van-e az
Országos Érdekegyeztető Tanácsban? Távlatosan természetesen:
nincs! A privatizációval folyamatosan szűkül az állami vállalatok
köre, s a megmaradó menedzsment is képes lesz érdekképviseleti
szervezetén át az állami tulajdon érdekvédelmét ellátni, mintsem a
kormánynak kelljen ezt felvállalnia. A kormánynak az országos
gazdaságpolitika, az inflációellenes küzdelem okán sem kell az OÉT
szereplő jének lennie, elegendő, ha a játékszabályokat felügyeli.
Amennyiben e kérdésben konszenzusra lehet jutni, máris a parlament mellé lehetne telepíteni ezt a fórumot, s kivenni az aktuálpolitikai miniszterelnöki játéktérből. E változtatásnak további előnye lenne, hogy lemérihetnénk: az ország egyáltalán akar-e a neokorporatizmus felé haladni?

HIÁNYZÓ LEPCSOFOKOK
A Munkaügyi Minisztérium munkaanyaga helyesen állapítja meg,
hogy az érdekegyeztetés csak komplex, egymásra épülő rendszerben 'képzelhető el. Magyarországon — sajnos úgy, ahogy manapság egyre rosszabban — a kollektív szerző dések keretében működik az alsó szintű érdekegyeztetés. Sajnálatos módon a középső
szint — az ágazati és a területi kollektív szerződések világa —
teljességgel hiányzik. (Igaz, az első ilyen kollektív keretszerződés
már létrejött.) A felső szint — az OÉT — csökötten működget.
A középső szint hiánya mutatja meg igazából érdekérvényesítési
rendszerünk hiányait, betegségét. Nincsenek legitim ágazati, területi érdekképviseleti szervezetek, amelyek a tárgyalások főszereplőit kiállítanák. E hiány tükrözi, hogy az elmúlt "forradalmi"
években nem történt meg a létező szakszervezetek hiteles szakmai,
ágazati, területi polarizációja, nem álltak össze a f őbb munkáltatói frontok sem. Az érdekek második szintjén üres az érdekvédelmi
kosár, s e tény természetesen deformálja az országos érdekegyeztetés lehetséges minőségét is.
Bár a realitásokra figyelni kötelező, minden érdekeltnek azért
kellene lépéseket tennie, hogy megteremtse a középső szint valóságos érdekvédelmi szereplő it, csak ezt követően. lehet normális
országos fórumot alkotni!

AZ ORSZÁGOS FORUM TARTALMA
Egyetértve a Munkaügyi Minisztérium javaslatával az országos
érdekegyeztető fórum témapalettája sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem szűkíthető. Nem lehet az OÉT-t azzal megrokkantosítani, hogy reá csak a bér- és a munkaügyi kérdések tartozthatnak.
Az érdekek egyeztetését egy modern jogállamban sokféle fórumeszköz végzi, így a piac, a parlament, az önkormányzatok. Az életre kell (bízni, hogy ezen , koordinátorok közé miként fér be, hogyan
illeszkedik, milyen feladatokat szerez magának az Országos Érdekegyeztető Tanács.
Feltehető — mint azt a MüM szakértő i is látják —, hogy az
OÉT, s tagjai a törvényalkotás befolyásolására kívánnak törekedni. Elképzelhető hát, hogy a kormány — még biztos országgy űlési
többség esetében is — bevonja az érdekképviseleteket a törvényelőkészítő munkába. Mivel a döntés a parlamenté, a Tanács konzultációs szerepet.kapna. (Amennyiben az ország a neokorporáció
felé akar menetelni, a legfelső érdekegyeztető fórum kvázi dönt a
jogszabályokról, s saját csatornáin hatva — képviselői útján — fogadtatja el a honatyákkal.)
A konzultációs szerepet se alulbecsülni, sem túlértékelni nem
szabad. A jogalkotással kapcsolatos megbeszélések lehetősks.get teremtenek a kormánynak, hogy a gazdasági szereplők törekvéseit
megismerje, az érdekképviseleti szerveknek pedig arra, hogy beleláthassanak a kormány kártyáiba, s .befolyásolhassák döntéseiket.
E konstrukció hátránya viszont, hogy az érdekképviseletek bizonyos felelősséget vesznek magukra a 'kormányzati elhatározásokból, esetleg elköteleződhetnek egyes kormányzatoknak.
(Persze minden érdekképviselet jogos törekvése, hogy befolyásolja
a kormányt. A jogalkotási konzultáción túl — mint a MütM anyaga tartalmazza — lehetséges a fontosabb gazdasági döntések előtti
megbeszélés is az érdekképviseleti szervekkel, de azzal a kikötéssel, hogy észrevételeiket a kormányzat nem köteles figyelembe venni. Valódibb érdekképviseleti jogosítványt tartalmaz egy másik alternatíva: meghatározott témákban a kormány átadhatja döntési
jogosítványát az érdekegyeztető fórumnak. Vagyis csak akkor ad
ki jogszabályt, ha az érdekegyeztető fórumon konszenzus születik.
Ez azonban csak valódi érdekegyeztető szervezetek, valódi érdekegyeztető fórumán működik normálisan.
Fóti Péter
(folytatjuk)

Törvénytelen felmondások!
❑ A Szegeden 1987 óta működő Biotechnika Részvénytársaság — önmaga felszámolását előkészítendő — egyszerre felmondott valamennyi
(mintegy Ötven) munkavállalójának. (A felmondásokat a Munka Törvénykönyvében biztosított szakszervezeti jogosultságok figyelmen kívül hagyásával hozták meg.) Az érintettek — többségükben a Szegedi
Biológiai Központ TUDOSZ-alapszervezetének tagjai — szakszervezetünkhöz fordultak érdekvédeleanért, valamint megbízást adtak jogi képviseletű k ellátására. A munkavállalói érdeket durván sértő intézkedés
ellen a TUDOSZ és a TDDSZ tisztségviselő i egyetértésben léptek fel,
folyamatosan egyeztetik stratégiai és taktikai elképzeléseiket.
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MEDITÁCIÓ A TUDOMÁNYPOLITIKÁRÓL
Bata Lajos:

II műszaki—természettudományi kutatás és fejlesztés

A TUDOSZ első küldöttgyűlésén határozat született egy „szakszervezetbarát" tudománypolitikai koncepció kidolgozásáról. Júliusban megjelentettük Bata Lajos eszmefuttatását „A műszaki-természettudományi kutatás
és fejlesztés" lehetséges útjairól. Elmúlt havi számunkban pedig kivonatosan ismertettük Aradi Zsolt, az MTA főosztályvezető je tanulmányának
első részét a „Törvény az államháztartásról, költségvetési reform a tudományos kutatás finanszírozásában" címmel. (A tanulmány eredeti — teljes
terjedelmű — szövege a TUDOSZ-irodában az érdeklődők rendelkezésére
áll.) A Szószóló szerkesztősége várja olvasóink — azaz a TUDOSZ-tagok
— véleményét, hozzászólását.
A tudományos intézetek,
tanszékek
és a gazdaság kapcsolata
EJ A Szószóló júliusi számában elmondottakból következik, hogy az
alapozó kutatással foglalkozó intézetek, tanszékek gyártmányt nem
fejleszthetnek ki a vállalatoknak.
A vállalatok elsősorban ismereteket, módszereket, továbbképzési lehetőségeket kaphatnának az intézetektől, a tanszékektől, ezért saját belátásuk szerint támogatják
azokat. <A piacgazdaságban ez alkalmazott módszer.) Ezeket a támogatásokat a ,megismerésorientált intézmények csak tudományos kapcsolat tartására (konfereneiák szervezésére, látogatására, vendégkutatók fogadására) és infrastruktúra
javítására használnák, s korlátozott mértékben személyi jövedelmek javítására. Mindenképpen elkerülendő a jelenlegi gyakorlat,
hogy a vezetőket anyagilag érdekeltté tegyék az „árbevételben"
vagy a költségvetésből származó
vagyont .kft-sítsék! Ha a megisme-

résorientált intézmények részt A finanszírozás
vesznek a műszaki fejlesztők kiA megismerésorientált intézméképzésében az intézetek ,és az ipar
nyek költségvetési támogatásból,
kapcsolata Is átalakul.
alapítványokból, pályázatokiból tartják fenn magukat. Az alapellátást
a 'költségvetés és a különféle alaA kutatás-fejlesztés
pítványok biztosítják. Kiegészítő
személyi,
támogatásért vagy az Akadémiához
(vagy OTKA-bizottsághoz), vagy a
szervezeti feltételei
különféle alapítványokhoz (OMFB)
A hatékony kutatásnak négy egy- lehet fordulni. Ezt a kutatást adómással kölcsönhatásban álló felté- val súlytani ellentmondás, költségtele van: a tehetséges és képzett növelő bürokratizmus.
A profitnövelő célú technológiát
kutatók, a nemzetközi együttműködés, az alkotást támogató szervezet és gyártmányfejlesztést nem az állam szervezi és finanszírozza, de
és pénzügyi adottságok.
Első helyen említettem a kuta- azt a manipuláció lehetőségének kitót, mert a másik három elem te- zárásával hitel- és adókedvezményhetséges kutató nélkül annyit ér, nyel támogatja. A nemzeti közmint babfül ű kezében a mesterhe- szolgálati kutatók a költségvetési és
gedű. Az is igaz, hogy egyetlen ágazati támogatások mellett a megmesterhegedűs sem koncertezhet bízók részére végzett ' szerződéses
f űzfasippal. A kutatás-fejlesztés tevékenységekbő l tartják fenn maazonban teljes embert kíván, amely gukat.
Az állami-nemzeti stratégiai 'kunem biztosítható megfelelő anyagi
megbecsülés nélkül. A jelenlegi el- tatások minden eddigi említett fortorzult viszonyok részben ide ve- rást felhasználhatnak, de dönt ő
zethető k 'Vissza. Külön hangsúlyo- szerepe a vállalati hozzájárulásokzom az alkotást biztosító szerveze- nak van.

Belezuhannak-e a szakadékba?
100

millió kellene!

u A Szószóló májusi számában Kónya Sándor, az akadémiai hivatal
vezetője nyilatkozott egyes akadémiai kutatóintézetek anyagi 'helyzetéről. Akkor elmondotta, hogy
„...Mai becsléseik szerint 30-40 millió forintra lenne szükség, hogy az
adott intézeteknél a kutatómunka
folytonosságát, a működés minimális
feltételeit 'biztosítani lehessen ..."
Mi a helyzet most, 1990 őszén?
A nyilatkozat szerint a felmért
hiány több mint 30 millió forintot
tett ki., amely az érintett kutatóintézetek dologi támogatásának átlag
több mint 50%-a. Az igények mintegy felét igazolható rezsitöbbletek
(bérleti díjak, karbantartási és postaköltségek, energia- és közműdíjak), másik részét könyv- és folyóiratbeszerzés, valamint az adott intézmény jellemző alapfeladatainak
többletköltségei teszik ki. Többlettámogatásban a 36 akadémiai kutatóintézet közül 5 természettudományi és 9 társadalomtudományi intézetet indokolt részesíteni. A természettudományi kutatóintézetek
többségénél a vállalkozási tevékenység még lehetővé teszi a formális pénzügyi egyensúly megőrzését. Egyesek azonban 'különböző
okokból hitelforrásiból tudják likviditási gondjaikat áthidalni.
Az Akadémia csak jelképes :és átmeneti segítséget tudott eddig is
nyújtani. A 'pénzügyi rendezés módjának 'kidólgozásánál az Akadémiának további kötelezettségeket is számításba kell vennie. Ezek közül feltétlenül szólni kell a nemzetközi
kapcsolattartásról, amelyhez — változatlan szint esetén is — 36 millió
forint 'kell.
A likviditási hiányok keletkezését
nem lehet elemi ~ként kezelni.
Az egyik fő ok a forrásszűkülés: a
különféle állami megbízások, szerződések határideje döntő hányadiban
az elmúlt évben lejárt, illetőleg az
aktuális finanszírozási összegek eleve alacsonyabbak a korábbiaknái. A

tet, amit a kutatóhely atmoszférája
jellemez. :Alkotó légkör elsősorban
szabad véleménycsere, közösségszervező, iskolateremtő kutatóegyéniségek vezetővé tétele, demokratikus kontroll, elfogulatlan tehetségválogatás esetén alakul ki. A tehetség megmérettetése csak nemzetközi mértékegységgel lehetséges.

vállalati műszaki fejlesztési forrásképzés rendje, a gazdaság fejlődési
iranya megroaltozott. Ugyanakkor az
ikulatórikus költségibboletek ellenteteiezesének rendszeres elmaradása
a jellege miatt állami költségvetésből finanszírozott tudományos kutatások elvégzésében, illetve intézmények fenntartásában nyilvánvalóan
önerőiből .joreszt elháríthatatlan gondokat okozott. Az elmúlt évek többszöri takarékossági intézkedései a
saját eszközökkel való ,)karelhárítás" esélyeit is megszüntették.
Ilyenkor mi a teendő ?
Az elóbb vázolt és más költségevetési igényekről — amelyek együttesen ma már 100 millió forintot
tesznek ki —, valamint az akadémiai kutatóhelyeknél feltétlenül
szükséges 'bérrendezés költségeiről a
kormány tájékoztatást kapott és a
tudományos szféra számít a segítsegre. A meglévő pénzeszközök terhére tervezett feladatok megvalósításáról való lemondással tpl.. műszerfejlesztési döntések törlésével),
támogatások átcsoportosításával az
intézetek bezárása bizonyosan elkerülhető lesz, de a hiányok rendezésének ilyen módja súlyos, később csak
drágán elhárítható károkkal jár. Az
Akadémia elnöksége várhatóan ebben a hónapban áttekinti — lehetőleg az összes forrás és kötelezettség
figyelembevételével — az akadémiai
kutatóintézetek gazdasági és ,müködási feltételeit.
A hiányoik jellegéből, keletkezési
okaiból nyilvánvaló, hogy az 1990.
évi ,,mentőakció" nem ad megoldást. A további általános leromlás,
megoldhatatlan helyzetek kialakulása csak abban az esetben kerülhető
el, ha tisztázzák az állam és a tudomány viszonyát, az állami költségvetés kötelezettségvállalását, illetőleg az intézményi önállóság tarta.bmát, s minden érdekelt — a kormányzati szervektől az intézményekig — vállalkozik a költségalalculást
és a forrásképzödést meghatározó
tényezők, folyamatok értékelésére,
majd tudatos befolyásolására.

Beszélgetés
a TUDOSZ új elnökével
(Folytatás az 1. oldalról)
választóihoz — területén mini „hatalmi bázist" épít ki magának. Éppen ezért tartom fontosnak a tisztségviselők megfelelő felkészítését.
Meg kell szerveznünk a bizalmiak
képzését, továbbá el kell készítenünk egy olyan segédkönyvet tisztségviselő ink számára, amelyre Munkája során egy „TUDOSZ-bizalminak" szüksége van.
— Hogyan vélekedik a kollektív
keretszerződésekr ől?
— Rendkívül jó lenne, ha már
most is lenne ilyen, de a jövőben
döntő fontosságú lesz a munkavállalók és munkáltatók kapcsolata szempontjából. Ha a j€Ier.I..gi Munka
Törvénykönyve megváltozik, az új a
jelenleginél is tágabb kereteket és
lehetőségeket ad, akkor az egyes
munkaterületeken a kollektív keretszerződés olyan lényegbevágó 'kérdéseket szabályozhat, amely a munkavállalói kör egészére jellemző és közös. Erre épülhetnek majd a munkahelyeken a helyi kollektív szerző dések. Az úgynevezett ágazati szakszervezet gyengeségén kívül a kollektív keretszerződések megkötésének másik akadálya, hogy nem alakultak ki azok a munkáltatói csoportok, amelyekkel ezeket meg tudnák kötni. A jelenlegi helyzetben tehát még fontosabbak az intézeti
kollektív szerződéseik, mint bármikor voltak vagy lesznek. Az elmúlt
fél év deregulációs folyamata igen
sok rendeletet, szabályt, utasítást,
törvényt is eltörölt és nem hozott
helyettük újat. Ezeket a kérdéseket
a kollektív szerződésben lehet és
kell szabályozni, ezért ahol még
nem kötötték meg, tegyék meg minél hamarabb, ahol viszont rmegkö
tötték, fontos azt „karbantartani",
szükség esetén módosítani. Ez is természetesen csak úgy lehetséges, ha
a szakszervezeti tisztségviselők legalább annyira felkészültek, mint a
munkáltatók képviselői.
— A Szószóló előző számában már
nyilatkozott bérügyeirikről.
— Csak azt tudom most is megismételni, hogy a szakszervezetek
egyik legfőbb feladata a folyamatos
és állandó 'bérharc. Különösen így
van ez a mai Magyarországon, ahol
egy „világszínvonalú" adó- és árrendszer mellett egy „(bányászbéka
alsó része" alatti színvonalú bérrendszerünk van ...
— Szociálpolitikánkról mi a véleménye?
— Mostanában sokat emlegetik,
hogy a szociálpolitika — a segélyezés, üdültetés stb. — nem szakszervezeti feladat. Ez tulajdonképpen
igaz is, de helyettünk ezt jelenleg
más nem csinálja. Igy tehát egyrészt
azért kell küzdenünk, hogy ezek a
feladatok állami és egyéb szinten a
helyükre 'kerüljenek, másrészt, ezek
jelentős részére ne legyen szükség.
— Ön hogyan ilátja, mit örökölt
elődjétől, Baka Andrástól?
— Egy működő szakszervezetet, s
a munka folytatását ...
Győri Illés György

Az OTKA létrehozása jó gondolat volt. Továbbfejlesztéséről tanulmányok és diszkussziók készültek.
Erős kritikák vele szemben az opponeneia megszervezése és a döntések elfogadásával kapcsolatban
merültek fel. Új elemként kellene
bevezetni a döntések nyilvános kihirdetését, amelyre az összes minősített kutató ás pályázó meghívott
lenne. A döntést hozó bizottságnak
az érdekeltek elő tt kellene megvédeni határozatukat. Minden új
OTKA-kiírásnál új bizottsági elnök és titkár jelölje ki az opponenseket! összefoglalva, a jelenlegi OTKA-pályázati rendszert célszerű lenne továbbfejleszteni.
Kutatásszervezés
és -irányítás
Erre a feladatra szolgálhat a
kormány mellé rendelt (esetleg parlamenti bizottsággal ellenőrzött) tanácsadó, koordináló szervezet, az
Országos Tudományos Alapítványok (OTKA) és kuratóriuma, valamint az MTA, az OMFB és az
Innovációs Park. A kutatás színvonala feletti kontrollt az Akadémiára célszerű bízni. Az Innovávációs Park felügyelete az OMFBre és az ágazati minisztériumokra
tartoznának.
A kormányzati irányítás hatáskörébe tartozik az ország gazdasági stratégiájába illeszkedő, a tudomány és oktatáspolitikával támogatott műszaki-fejlesztési politika
kidolgozása és az ehhez szükséges
pénzügyi források beiktatása a
költségvetésbe. A stratégiai fejlesztési döntéseknek azonban nyíltnak kell lenniük és közkontroll
alatt kell állniuk.
Az OTKA, az MTA és az OMFB
szerepének megvitatása külön tanulmányban történhetnék, de a
megismerésorientált kutatás témaválasztása, azok pénzügyi támogatottságának megítélése a tudományos közös.ségekre tartozik.
Részletesebben kell itt szólni az
Innovációs Parkról és az OTKA-ról.
A jelenlegi akadémiai intézményrendszer költségvetési — OTKA-,
OMFB- — támogatásokból és a
vállalatokkal kötött szerződésekből
tartotta fenn magát. Már jelenleg
is érezhető, a piacgazdaság .kiegészülésével pedig egyre határozottabbá válik a vállalati és az
OMFB-támogatások kiapadása, illetve átalakulása. Az akadémiai
intézmények már ma is szinte finanszírozhatatlanok.
Az intézetek önállóságukat kihasználva kft.-k alakításával próbálják pénzügyi gondjaikat enyhíteni. A kft.-ében vagyonnal és/
vagy szellemi apporttal vesznek
részt. A kft.-k Igazgatótanácsának
tagjai lesznek az intézetek vezetői,

vezető munkatársai. Ez két problémát vet fel:
— egyrészt, az akadémiai-állami
vagyont, amely eddig többé-kevésbé a kutatás rendelkezésére állt,
attól idegen helyre, vállalkozásokba menekítik;
— másrészt, ami az előbbinél is
talán fontosabb, a vezetői összefonódások révén a megismerésorientált tevékenységre szerzett költségvetési és OTKA-támogatásokat folyamatosan a kft.-kbe szivattyúzhatják, így munka nélkül szerzett
személyi jövedelemmé alakíthatják
át.
Ezért a kutatási vagyont vagy
„Akadémiai alapítvánnyal" vagy
több kisebb-nagyobb alapítvánnyal
máris védeni kellene, másrészt,
ahogy a tanulmány elején említettük, a megismerésorientált kutatásokat, a közszolgálati és közérdekű
tevékenységeket, az állami, nemzeti,
stratégiai kutatásokat és fejlesztéseket a termék- és piacorientált
tevékenységektől financiálisan és
szervezetileg szét kell választani.
A kft.-kbe vitt és leválasztott
piacorientált tevékenység mellett
még a „maradék akadémiai intézmények" finanszírozási lehetősége
sem látszik megoldottnak. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy az
intézményekben az OMFB támogatásával jöttek létre olyan ismeretek és olyan eszközparkok, amelyek
a korábbi koncepciók szerint a hazai műszaki fejlesztést hivatottak
szolgálni, akkor kézenfekvőnek tűnik, hogy ezeket a kutatóintézetek
mellett létesített Innovációs Parkként meg lehetne őrizni. Az Innovációs Parkok felügyelete az
OMFB-re tartozhatna.
Követendő lépések
— A kutatóintézetek, egyetemi
tanszékek azon részeinek kiválasztása, melyek a megismerésorientált
tevékenységekkel szemben támasztott ikbvetelményeknek megfelelnek
vagy a követelményekhez alakíthatók .és finanszírozhatók (a rendelkezésre álló összegek alapján). Az
év végére az OPK.A-pályázatok elbírálása után ezek szinte maguktól
kialakulhatnak.
— Meg kell vizsgálni, hogy világbanki tárriogatással hogyan lehet
a kutatás és oktatás kapcsolatát
erösíteni.
— Meg kell vitatni az Innovációs
Park létrehozását.
— A kutatás vagyonának védelmét alapítvány formájában is szorgalmazni kell.
— Stratégiát kell kidolgozni az
ide nem sorolható tevékenységek
hasznosítására a mindenáron való
értékmegőrzés elve alapján.
Értékeket kiszórni ugyanis bűn
lenne, de optimális hasznosításuk
nagy haszonnal járna.

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS
A TUDOSZ TITKAROK TANACSAT a szakszervezet elnöksége szeptember tizenkettedikére összehívta. A tervek szerint megvitatják — a TUDOSZ első országos.
küldöttgyűlésén felvetődött kérdések közül — a TUDOSZ tudománypolitikai koncepcióját; az idei üdültetési tapasztalatokat és a jövő évi üdültetési lehetőségeket.
Várhatóan napirendre tűzik ezen kívül az aktuális bér- és foglalkoztatáspolitikai
kérdéseket, a szakszervezeti tagsági viszonnyal összefüggő ma még rendezetlen
problémákat, valamint a nyugat-eu*:,.....1 szakszervezeti központokkal létrehozandó
együttműködés aktuális feladatait is.

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG
A KÖZPONTI KÉMIAI KUTATO INTÉZETBEN rendezett szakszervezeti választások eredményeképpen a TUDOSZ-alapszervezet új vezető tisztségviselői lettek:
BELICZANE BOJTAS KATALIN technikus, CSEM ERVIN technikus, ERDEI ERZSEBET technikus, HORVATH GYÖRGY anyagbeszerző, JABLONKAI ISTVAN kutató, JALSOVSZKY GYÖRGY tudományos tőmunkatárs, MIKOCZY JÁNOS szakmunkás, MOLECZ ISTVAN osztályvezető, TALAS EMILIA tudományos munkatárs. Az eddigi szakszervezeti bizottság titkárát, VIDOCZY TAMAST, a KKI TUDOSZ-szervezetének elnökévé választották.

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILAG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG
A MAGYAR ÁLLAMI EÖTvOs LORAND GEOFIZIKAI INTÉZETBEN ÚJ TUDOSZVEZETÖSÉGÉT választottak. BAGI ROBERT titkár nyugdíjba vonult, szakszervezeti munkáját a tagság köszönettel nyugtázta. Az ELG1 szakszervezeti bizottságának tagjai: Császár Arpád szakmunkás, Cséri Dénes tervezömérnök, Gregusne Sólyom Iren fizikus, Madarasí András geofizikus. Titkárrá választották DRASKOVITS
PAL geofizikust, aki közepes mélységű víztároló szerkezetek, képződmenyek kutatásával foglalkozik, valamint aktívan reszt vesz az intézet nemzetközi tudományos
kapcsolatainak fejlesztésében.

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILAG
TRAN QUOC TUY nevű vietnámi kollégánk, aki az MTA M űszaki Fizikai Kutató
Intézetben aspiránsként dolgozott, súlyosan megbetegedett, s emiatt kénytelen
volt hazautazni. Hazájában beszerezhetetlen gyógyszerek megvásarlásához a TUDOSZ — központi .költségvetéséből — ötezer forint támogatást adott.

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG
KÖSZÖNJÜK! Az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet szakszervezetei, a TUDOSZ
és a TDDSZ vezetö testületei köszönetet mondanak azért az erkölcsi és anyagi támogatásért, amelyet egy kollégajuk súlyoS beteg unokája települése érdekében
tapasztaltak. A leukémiás kisgyerek gyógyulása azonban szükségessé tesz további
adakozást is. Pénzbeli támogatás befizethető a Magyar Hitel Bank RT. Budapest
V., Szabadság tér 5-6. Csekkszámlaszám: 206-11547.

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG
KÖSZÖNTJÜK ÚJ ALAPSZERVEZETÜNKET! A SEMIBAL RT.-ben dolgozó munkatársak — az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet egykori nyáikavállalói — új TUDOSZ-alapszervezetet alapítottak. Titkáruk: TLYTTO Péter fizikus.

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG
GYARAPODTUNK! A TUDOSZ-tagságot örömmel értesítjük, hogy a TUDOSZ-iroda

technikai felszereltsége egy IBM kompatibilis AT személvi számítógéppel gyarapodott, amely az egyidejűleg hozzá vásárolt 24 tűs nyomtatóval lényegesen
megkönnyíti a TUDOSZ adminisztrációs és nyilvántartási munkáit. (Várhatóan
jó hasznát vesszük majd a Word V. szövegszerkesztő programnak, amelynek használatával már lelkesen ismerkedünk.)

SZÓSZÓLÓ i 1990. szeptember

vilit kíván a magyar nemzet...
Vissza a természethez
Levegőt!

O

Hozzászólások a TUDOSZ és a TDDSZ közeledéséhez
El Szakszervezet, politikai integráció címmel vezércikket jelentettünk
meg a Szószóló 1990. júliusi számában Pomogáts Béla tollából. Már írásának alcíme is kifejezte a szerző

legfontosabb gondolatát: „Szorosabb
e yüttmű ködést a TUDOSZ és a
TDDSZ között". A diszkussziót augusztusi lapszámunkban folytattuk.
A szintén első oldalon megjelent dol-

gozat szerző je ezúttal Spira György
volt, aki többek között kifejtette,
hogy létre kellene hoznunk a tudományos dolgozók egységes szakszervezetét.

A szakszervezeti egységért

❑ A sajtó szinte naponta riogatja az olvasót a katasztrófák vízióival.
Szerencsére katasztrófáról szó sincs, ám a légszennyezettség mértéke nem
éppen veszélytelen — ez derül ki a F ővárosi Köjál települési és környezet-egészségügyi osztályán, amelynek vezető jétől, dr. Kelemen Borbálától ❑
Több mint két éve annak, hogy
kértünk a Szószóló számára felvilágosítást a valós helyzetr ől.
bátran és elegánsan kesztyűt dobva
az egyre mélyebb válságba süllye— A Köjál milyen rendszerekkel ellenő rzi Budapest levegő jének minőségét?
dő állampárt csődöt mondott és kor— A regionális immisszió vizsgáló, az úgynevezett RIV-hálózat részeként a f ővá- rumpálódott transzmissziós szíjának
ros harmincöt pontján történik rendszeres, másodpercenkénti mintavétel és vizs- — s így magának az állarnpártnak
gálat kén-dioxidra, nitrogénoxidokra, koromra, s ezeken a helyeken, valamint még
tizenöt ponton folyik az üleped ő por mérése. A vett mintákat a központi labora- — néhány száz lelkes és elszánt tutórium dolgozza fel. A minta gy űjtése és hagyományos kémiai analízise azonban dományos dolgozó megalakította a
idő igényes, a gázok vizsgálatáról egy hét múltán, a pormintákból csak egy hó- maga független és demokratikus
nap múlva kaphatunk eredményt. Ez tehát csak egy adott térség leveg őminőségi szakszervezetét. Talán kevésbé
báthelyzetének megítéléséhez használható, gyors beavatkozást nem tesz lehet ő vé.
ran, ellentmondásos módon, külön— Rendszereik, m űszereik elégségesek-e a nagyméretű motorizációval, techni- böző indíttatásokból a tudományos
zálódással járó szennyezés mérésére?
dolgozók másik csoportja megma— Sajnos nem. A vizsgálati módszerek változtak, a m űszerek elöregedtek. A radva a SZOT szervezeti keretei
elemetrikus monitorhálózat rekonstrukciója elodázhatatlan. A leveg őben olyan
pomponensek is elő fordulnak, amit nem tudunk mérni, pedig kellene: ilyenek között viszonylag autonóm szakszerpéldául a szénhidrogének és az ózon. Monitorhálózatunk rekonstrukciójához a ta- vezetet hozott létre — a TUDOSZ-t,
nácsi és minisztériumi keretekbő l 82,5 millió forint áll rendelkezésünkre, e mellé hogy ihatékonyalbban 'képviselje a
az NSZK Is kilátásba helyezte támogatását, amit a Bundestag .már jóváhagyott.
A monitorhálózat fejlesztésére kiírt nemzetközi tender a nagy érdekl ődésre te- maga szakmai érdekeit.
Azóta végbement a rendszerválkintettel meghosszabított határideje 1989. augusztus 15. volt. Erre a határid ő re tizenhárom pályam ű érkezett különféle profi külföldi cégektő l is.
tás. A TDDSZ a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának
— Melyek Budapesten a f ő „légi" veszélyek?
— A legtöbb gondot elsősorban a közlekedésből származó légszennyező k okoz- kezdeményezőjeként komoly szerezák — a szén-monoxid, a nitrogénoxidok. Komoly gondot jelent a f őváros por- pet töltött be a kommunista rendszennyezettsége is. Az immissziós formát ireghaladó határértékeket mértünk a szer békés, de radikális lebontásáközlekedéstő l terhelt területeken. A monitorhálózattal ugyan nem mérhető, de a
Fő városi Köjál számos helyen mér a szálló porból fémeket is. Igy ismeretünk ban. A TUDOSZ is fokozatosan, de
van arról, hogy a közlekedésbő l rendkívül sok ólom kerül a környezetbe. Közle- következetesen bővítette a mozgáskedésügyi szempontból ez a legsúlyosabb ártalom, tekintettel az ólom egészséget terét, valódi érdelkvédelrrni szervezétkárosító hatására, továbbá arra, hogy halmozódik is a szervezetben. Adatainkat
mindig a döntéshozók rendelkezésére bocsátjuk és szorgalmazzuk a hatékony in- té vált, s a SZOT nem túlzottan hiteles átalakítási folyamatának során
tézkedéseket.,
szakított annak utódszervezetével.
— Melyek Budapesten a le.:(fontosabb teendő k?
Ha objektívan számot kívánunk
— A légszennyezettségi probléma megoldása mellett a veszélyes hulladék, ezen
belül a kórházi hulladék sorsának rendezése. Rövidesen jelentkeznek súlyosabb adni a TUDOSZ elmúlt két esztengondok a kommunális hulladékokkal is, mert a hulladéklerakók már beteltek. dejéről, két kérdés merül fel. EgyA meglévő és súlyos bajokkal küszköd ő szemétégető kapacitása ehhez nem elég. részt: mivel igazolható a TUDOSZ
De hogy jót is mondjak: a gázprogram bevezetése Budapest levegő jében tisztutulást eredményezett, a széntüzelést kiváltva csökkenő tendenciájú lett a kéndi- eddigi léte, tevékenysége? Másrészt:
oxid-szennyezés. Am ahogy át kellett térnünk a rosszabb minőség ű szenekre, ez igazolható-e a jövő re nézve, hogy
a javulás is megtorpant. A f ő veszélyt azonban a közlekedés ártalmai Jelentik.
egymással párhuzamosan, sőt egymással rivalizálva a tudományos
dolgozóknak két szakmai szervezete
maradjon fenn?
Vizet!
A TUDOSZ megalakításának az
Szegény ember vízzel f őz — ám a szegény magyar ember milyen vízzel az „ideológiája", amelyet annak ideél? Erre válaszol dr. Salacz Tamásné, az Országos Közegészségügyi Intézet jén e sorok szerző je is képviselt, miszerint a SZOT-ot majd 'belülről felmunkatársa olvasóinknak.
lazítva átalakításra kényszerítjük,
— Melyek a legveszélyesebb anyagok vizeinkben?
nem igazolódott be. A SZOT-ban,
— A felhasználható nyersvíz minő sége településenkét változik. Legkritikusabb
a vizek szervesanyag-tartalma, első sorban olyan városokban, ahol az ivóvizet vagy majd utódjában a régi struktúrák,
annak nagyobb részét felszíni vízből állítják elő . Az ivóvíztisztítás technológiája a régi attitűdök és szerepeik inerMagyarországon nem tökéletes, sok helyr ől hiányzik az aktív szénszű rés, amellyel ciája dominált és dominál. A TUa víz szervesanyag-tartalma elsősorban csökkenthető . Ezért a szennyvízzel felszíni
vizeinkbe kerülő szervesanyagok — amelyek sokszor toxikusak, ső t vérmérgek is DOSZ ebből helyesen, de talán kislehetnek — az ivóvízbe kerülnek! Ezek eltávolítása ioncserélő gyantákkal nem vi- sé megkésve, levonta a kellő konhető
végbe, ilyen esetekben volna feltétlenül szükség a fordított oz- zekvenciát. Mentségünkre szólva elmózis elvén m ű köd ő berendezések alkalmazására.
mondható azonban, hogy a TUDOSZ
— Mondana példát?
leválása is egyike volt a SZOT—
— Sok kísérletet végeztünk a pécsi vízzel. Pécs ivóvize részben a mohácsi vízkiviteli ~öl származik. A Dunába kerül többek között Pét, Füzf ő és Budapest MSZOSZ válságát siettető tényezőkösszes szennyezése. Gázkromatográfiás vizsgálatokat is végeztünk. „Ujjlenyomat- nek. Ugyanakkor az is 'kétségtelen,
vizsgálattal" kimutathatók, hogy mindazok a szerves mérgez ő anyagok, amelyek a hogy a TUDOSZ-nak — éppen a
Dunába megjelennek, csökkent koncentrációban, de még az ionmentes vízben is
tettenérhető k ! Sajnos, nincs GS—MS-mérésre alkalmas m űszerünk, ezért a szer- leválás fokozatossága következtében
vesanyagok meghatározásával nem állunk elég jól. Márpedig a szervesanyag az — sikerült a munkavállalói érdekelső dleges mumus! Megyénként történik a pénzek elosztása, s mi ebbe nem tu- védelemhez szükséges eszközök je-

dunk beleszólni, s a berendezések megvételére sem kötelezhet ő k az egyes térségek.
— Van egyéb kritiku
;s:
— Magyar specialitás, hogy ae ivóvízben megjelenik az arzén, különösen néhány alföldi és tiszantúli varosban, peldául Karcagon, Bekéscsabán. Itt a kiindulási víz arzéntartalma literenként ötven—száz mikrogramm közt mozog, ezt az
érteket kell gyantRs kezelésekkel öt mikrogramm alá csökkenteni. Am a Szolnok
Megyei Köjál méréseibő l úgy tünik, hogy ezt az ertéket Karcagon nem tudják

Zöld gyógymód

lenséget. A közép-kelet-európai posztkommunista társadalmakban ez nem
könnyen valósítható meg, hiszen a
szabad szakszervezeti működés csak
a korábban kikényszerített pártállami „egység" lebontásával, a tényleges érdekek szervezeti elkülönülésével realizálható. Az amúgy is fenyegetett munkavállalói érdekek
szempontjából különösen hátrányos
volna, ha dél-európai mintára a
szakszervezetek és szövetségeseik
pártpolitikai és ideológiai szempontok szerint különülnének el.
S ezzel visszaérkeztünk a TUDOSZ—TDDSZ viszonyához. A Szószóló júliusi számában Pomogáts
Béla ugyan leszögezi, hogy „a két
szakszervezetet eredetileg sem választották el egymástól 'határozottabb -ideológiai« vagy politikai véleményeltérések, csupán szervezeti
megfontolások". 1?h,hez képest javaslata számomra meglehetősen kevésnek t űnik, amikor azt írja: „... itt
volna az ideje annak, hogy a TUDOSZ és a TDDSZ között is létrejöjjön valamilyen — az eddigieknél
szorosabb és tevőlegesebb — együttműködés és hosszabb távon valamiféle integráció." Megítélésem szerint a TUDOSZ küldöttgyűlésén elég
gyenge lábon állt Baka András érvelése is, aki a képviseleti és a
közvetlen demokrácia elvei közötti
különbségekre hivatkozva utasította
el a két szervezet kapcsolatainak
szorosabbá f űzését.
Én a fúzió híve vagyok. Elfogadom Spira György érvelését. Mindazgnáltal Spira György — akárcsak
a másik oldalról Pomogáts Béla és
Barka András is — ,megkerüli a leglényegesebb kérdést: a TDDSZ Liga-tagságát. A jelenlegi szakszervezeti spektrumban szerintem a Liga
jelenti a kormánytól és a pártoktól
leginkább független szakszervezeti
tömörülést — erkölcsi-politikai tőkével, ígéretes koncepcióval, dinamikus fellépéssel. Egy létrehozandó
Tudományos Dolgozók Egységes
Szakszervezetének politikai és érdekképviseleti pozícióját erősítené
viszont, ha az — lehetöségek szerint a TUDOSZ eddigi együttmű ködési kapcsolatait és kereteit is megőrizve — a Liga tagszervezeteként
működne.
G. Márkus GyijOgy

Együttműködés vagy fúzió ?

C] Tavasszal a TUDOSZ tagsága
úgy találta, hogy részvételünk a
MSZOSZ-ban több hátránnyal jár,
gy. i. gy. mint előnnyel. Ezután több oldalról,
és az idő (múlásával egyre gyalkrabban és radikálisabban hallhatjuk a
'kívánságot: a megosztó SZOT-tagTerápia
ság elmúltával egyesüljön a két tudússzakszervezet, a TDDSZ és a TUDOSZ.
Az óhaj természetes, hiszen mi,
alapítók egy asztal körül ültünk a
88-as decemberi lázadásnál a PusD A lengyelek — ha der űlátóan tekintenek a jövő be — zöld szemüvegen át nézik kin utcában. Együtt próbáltuk mega dolgokat. (Ez helyettesíti nyelvükön a rózsaszín szemüveget.) Zöld és egyéb
pink latásmódra pedig nagy szükség van Kelet-Európában, hiszen olyan társa- fogalmazni egy soha, nem látott dedalmi berendezkedést hagyunk magunk mögött, amely kirabolta a gazdaságot és mokratikus szakszervezet alapelveit
a természetet. Egy velejéig elhibázott szemléletet — „az ember leigázza a termé- a Filozófiai Intézetben, és még a
szetet" — kell most, s a holnapokban múlt id őbe tenni.
Magyarországon is teljecéggel hiányzik a zöld szemlélet. A szocialistának titu- Rakpart klub felhívása után is
lált társadalmi berendezkedés nemcsak egy késő feudális-prekapitalista gazdasági együtt dolgoztunk a TDSZ m űköszisztémát termelt újjá — ösztövéren — politikai tájunkon, de az értékrendet is dési szabályzatán, amelyre a TUvisszavetette az idő ben. Miközben a fejlett világ végigjárta értékútját a materiális
értékektő l a posztmateriális értékeig, nálunk az anyagi értékrend sem er ősödött DOSZ épült, és mélyből aztán a
meg. (Évszázadnyi késéssel most kell tartalommal megtölteni a protestáns etika TDDSZ is merített.
posztulátumait.) Nagyon hosszú út vezet hazánkban is a posztmatériális — zöld —
Mindannyian érezzük, hogy aimenyértékekig.
Mitő l várjuk, hogy a „zöld-gyakorlat" uralkodóvá válik országunkban? Hosszú, nyi hasznot hajtottunk demokratiidőigényes folyamattól, amely alatt minden bizonnyal — sajnos — tovább foly- kus kísérleteinkkel az országnak —
tatódik a környezetpusztítás. Elméleti és gyakorlati változást remélhetünk a de- hiszen mi voltunk az első rés a
mokrácia, a nyilvánosság megerösödéséttil. A helyi önkormanyzatok, s a parlament a közvélemény nyomására akarva-akaratlanul rákényszerül, hogy döntéseinél monolitikus erős (bástyán — mega környezetvédelmi követelményekre is figyelemmel legyen. Hogy ez mennyire így osztottságunkkal és belharcainkkal
van, mi sem bizonyítja jobban, mint Bős-Nagymaros ügye.
annyi kárt is okoztunk tagságunk
Lassú változást várhatunk a privatizációtól. Nyugati példák bizonyítják, hogy
a magántőke jól felfogott érdeke, működése érdekében is kénytelen a környezet érdekvédelmének. A pluralizmus
óvására tekintettel lenni. Ha az adott település lakóival, az önkormányzattal jóba egyébként is kötelező leckévé vált
akar lenni, kénytelen megvalósítani a környezetvédelmi beruházásokat. (A tulajdo- demokratikus országunkban, a tunosok posztmateriális — a szabadidő t, a tájat, a természeti szépségeket stb. preferáló
dományos munkahelyek állapota vi— értékrendje segíti a tökéseket, hogy az anyagilag hátrányos kényszereket a céltól
motiváltan könnyebben elviseljék. Az árban ugyanis megjelenik ez a gazdasági szont rosszabb, mint valaha. A műhátrány.) Érdemes megfigyelni még egy tanulságot, a magánt ő ke környezetbarát szaki fejlesztésen spórol a kormány,
magatartása általában átragad az állami vállalatokra is — a privatizációtól így TDDSZ- és TUDOSZ-tagokat egyremélhetjük a zöld szemlélet általánosabbá válását, hosszú távon.
Attól lehet tartani, hogy a bérből és fizetésbő l élő kkel, s a szakszervezetekkel aránt fenyegeti a munkahely elveszsok baj lesz a zöld-váltás folyamatában. A munkavállalók körében még inkább tése. Jogosultságaink fogyatkoznak,
hiánycikk a posztmateriális értékrend, uralkodóbb a mának élés, a konzervati- ami még van azt sem tartják be.
vizmus. E réteget különösen sújtja az átmenet minden terhe. Ezért félő, hogy a
munkahelyi döntésekben való részvétel esetén a bér-, munkanélküliségi, s egyéb Demokratikus és autonóm szakszerproblémáikat a környezetvédelem rovására is hajlandók lesznek megoldani. Ne- vezet egyaránt szálka egyes hatalvezetesen: inkább ellene szavaznak egy-egy környezetvédelmi beruházásnak, mint- masok szemében. Itt a legfőbb idesem a következménye a béremelés elmaradása, emberek utcára kerülése legyen.
(S az ilyen hatások természetesek, hiszen a sok tíz-, százmilliós beruházást va- je az összefogásnak!
lahogyan ki kell gazdálkodnia a vállalatnak.) Sajnálatos lenne, ha a jövőben a
Miért mégis ez az önsorsrontó tészakszervezetek kizárólag a pillanatnyi, rövid távú érdekek szószólóivá szegődtovázás? Mit tehetetlenkednek a vánének.
A szakszervezetek ilyentér „elfajulása" sajnos nem lesz érthetetlen a közeljö- lasztott testületek mikor létérdekek
vőben. Materiális lehetőségeink tökéletesen ellenállnak a posztmateriális ambíció- forognak kockán? Miért nem mutanak. Üres a kincstár ahhoz, hogy akut környezetvédelmi gondokat oldjon meg.
Szegények ahhoz a vállalatok, hogy éppen környezetóvó beruházásokkal kezdjék tunk megint példát mi tudósok, ez-,
talpraállításukat. A bankok sem olyan gazdagok, a hitelfeltételek sem kedvez őek, úttal az összefogás példáját, mely
hogy a zöld szemlélet eluralkodhasson az iparban, a mező gazdaságban. Mindezek olyannyira hiányzik napjaink közmiatt a szakszervezetek könnyen juthatnak olyan álláspontra, hogy a nem reális
értékek védelme helyett a praktikus (materiális) érdekek óvására helyezik a hang- életéből?
súlyt. Ez azonban újra konzervatív jelző vel díszítené fel a mozgalmat.
Látnunk kell, hogy az évek foAz elmúlt évtizedekben elég sokszor volt szó a szakszervezetek „kett ős funkciójáról". Újra tartalmat lehet adni ennek a korábban kétes szókapcsolatnak: a lyamán mindkét szervezet kialakíszakszervezet legyen posztmateriális értékek terjesztöje, szószólója, akkor is, ami- tott egy stílust, melyhez ragaszkodő n ellátja a materiális értékek, érdekek védelmét!
dik, de ez a másik tagságának egy
Fóti Péter részét esetleg taszítja. Kialakított
— Az arzén mellett még mi a f ő veszély?
— Igen szigorú a nitráttartalomra vonatkozó határérték: ebb ől két milligramm
lehet literenként az ionmentes vízben.

lentős részének megőrzése. A „nagypolitika" és'a tulajdonképpeni szakszervezeti jellegű politizálás közötti
arányban szervezetünk az utóbbira
koncentrált.
Ha az előttünk álló évekre tekintünk, paradox érzésünk lehet. Állampolgáraltiként megelégedéssel tölt
el bennünket a kivívott szabadságtöbblet tudata. Munkavállalóidként
azonban szorongunk, aggódunk. A
társadalmi-politikai rendszerváltás
és a munkavállalói érdekek szempontjai nemcsak, hogy nem esnek
egybe, de vélhetőleg huzamosabb
ideig szembe is kerülhetnek egymással. (Erre a közelmúlt dél-európai és latin-amerikai újra demokratizálódó társadalmai is példák.) A
szükségszerű és ,Ifivánatos kapitalista modernizáció a vállalkozókat
preferálja, a fizikai és szellemi
munkásokat alkalmazkodásra, áldozatokká kényszeríti. Az áldozatok
minimalizálása sem a tulajdonosoktól, sem a kormányzat önkéntes belátásától nem várható. Szabadon és
egyeztetetten fellépő szakszervezetek
Kollektív akcióira van szükség.
Ennek pedig jelenleg Magyarországon 'kedvezőtlenek a politikai —
szubjektív — feltételei. Nincs jelentős parlamenti és társadalmi súlylyal rendelkező európai értelemben
vett baloldali, tehát munkavállalói
érdekeket artikuláló párt. Gyengék
a szakszervezetek. A legnagyobb létszámú és jelentős anyagi eszközöket
birtokló SZOT-utód iránt saját tagsága körében is mély bizalmatlanság tapasztalható. Megújulási törekvései nem egyértelműek, nem hitelesek. A Liga a maga 100 000-es
tagságával mint konstruktív politikai erő már bizonyított, de mind
vezetésének, mind tagságának még
tanulnia kell igazán szakszervezetként viselkedni. A munkástanácsok
profilja, funkciója kialakulatlan. Ráadásul a jelenlegi koalíciós kormány
egyre nyilvánvalóbban igyekszik a
munkástanácsokat és az autonóm
szakszervezeteket és szövetségeiket
— többek között a TUDOSZ-t és az
ÉSZT-et is! — ideológiai paliti.kai
befolyása alá vonni.
A hatékony munkavállalói érdekképviselet szakszervezeti egységet
(szervezeti és/vagy akcióegységet)
kíván meg. No meg persze függet-

továbbá egy szövetségi rendszert,
amelyhez 'kötődik, de ez a másiknak nem szükségszer űen elfogadható.
A TDDSZ mint élcsapat jelleg ű
szakszervezet először önmagán belül integrálta a szerteágazó tudományos (és egyéb értelmiségi) területek legradikálisabb tagságát majd
— a SZOT-tal való szakítást a függetlenség ismérveként kezelve —
létrehozta a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját, mely a
szaporodó, de egyenként kis létszámú radikális szakszervezetek szövetségévé vált, politikailag a szabad demokraták támogatását élvezve.
A TUDOSZ, hogy megőrizze akutatóintézeti dolgozók érdekvédelmét,
a szavazással legitimált „tagságátmentést" választotta. A tagság érdekvédelmére koncentrált szövetségi
.kapctsolatailban is: működési feltételeit a Közszolgálati Szakszervezetek
Szövetsége biztosítja, míg az Értelmiségi Szakszervezeti Tötmörülés a
sajátos kutatói, a Szakszervezetek
Egyeztető Fóruma pedig a költségvetési érdekek hatékonyabb érvényesítését szolgálja.
Bizony van itt különbség a SZOTtagságon kívül is! Vajon hajlandóak
lennének a TDDSZ és a TUDOSZ
alapszervezetei és választott testületei felvállalni a másik szakszervezet szövetségeit, munkamódszerét,
stílusát? Ha nem, és ennek ellenére
áthajszolnánk a fúziót, saját alapelveinket tagadnánk meg, az eredmény pedig nem egyesülés, hanem
bekebelezés lenne. Ez pedig óhatatlanul újabb munkahelyi feszültségeket ,szülne, immáron olyan külső
helyzetben, amelyhez képest a válságosnak ítélt 88-as állapot akár
nosztalgiát is tkeIthet.
A másik kérdés a pártpolitika. A
TUDOSZ elutasította és elutasítja
politikai pártok beleszólását szervezeti és működési ügyeibe, és ugyanezt mondhatjuk el szövetségeseinkről is. A Liga elkötelezettsége viszont nehezen tagadható tény. Ennyire kötne a múlt? Elképzelhetetlen

lenne tehát a TUDOSZ egy politikai
párthoz közelálló szövetségben?
Szó sincs róla, nagyon is elképzelhető, ha az a párt tetteivel bimunkavállaló-barát
zonyítottan
vagyis szakszervezetbarát. Az a politikai űr ugyanis, mely a magyar
politikában a szociális demokrácia
eszméje körül tátong, alig maradhat meg sokáig. A szavazópolgárok
fele immár immunis a hagyományos politikai mozgósításra. Egy
olyan párt, amely érzékeny a munkavállalói társadalom problémáira
és ezt politikájával bizonyítja is,
bizton számíthat a munkavállalók
támogatására. A parlamenti jelenlét ugyanis — amíg a nem párt jellegű és nem területi szerveződésű
érdekcsoportok megfelelő fórumai
ki nem alakulnak — létkéridés számukra. A szabad demokratáknak
pedig, ha szociálliberális énjüket
megtalálják, talán a legnagyobb
esélyük van erre az összes parlamenti párt közül.
Visszatérve az alapproblérnához.
tegyük fel a kérdést: vajon kimerítettük már az együttműködés minden lehetőségét a TDDSZ és a TUDOSZ között, és csak a szervezeti
fázió jelenthet előrelépést? Én nem
merném ezt állítani. Fejlesszük tehát együtbműködésünket minden téren és szinten. Vegyünk részt egymás szövetségeiben, tegyük rendszeressé a vezetöségek41.-§ bizottságok
összejöveteleit. Segítsük a másikat,
ha valamiben jobbak vagyunk. Pártfogoljuk és ,propagáljuk alapszervezeteink együttműködését. Országos •
szinten pedig ügyeljünk, hogy saját vagy szövetségeseink rövid távú
érdekeitől hajtva újabb feszültségekkel ne terheljük ezt a számunkra oly fontos jó viszonyt. Ez sokkal
nehezebb feladat, mint egy formális egyesülés lebonyolítása, de ha
sikerül, erősebbé, befolyásosabbá
válva jobban teljesíthetjük KÖZÖS
f ő feladatunkat, a tudományos dolgozók érdekeinek védelmét. És ha
már CSAK az egyesülés lesz hátra,
az vagy. magától fog menni, vagy
már nem is lesz rá szükség.
Tóth Attila
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Mi lesz a pályakezd őkkel?
❑ Vége a nyárnak. Ilyenkor szeptemberben a fiatalok közül kinek
az iskolakezdés, kinek a pályakezdés nehézségeivel kell megküzden ie.
1990-ben mintegy 130 ezren olyan
fiatal végzett, aki nem tanul tovább, illetve befejezte tanulmányait és szeretne elhelyezkedni. Közülük 14 ezer a felsőfokú, egyetemi,
fő iskolai végzettségű. Ez idáig nem
sokat lehetett érzékelni a fiatalok
elhelyezkedési problémáiból, gondjaiból. Sokan kihasználják az utolsó, hosszú nyarat pihenésre, üdülésre, s jobbára csak idénymunkát
vállalnak. Sokan csak ősszel kívánnak végleges, azaz állandó munkát
vállalni, így várhatóan csak ez után
néznek körül a munkaerőpiacon, s
így később derül ki, hogy hosszabb
távra milyen kilátás vagy kilátástalanság vár rájuk. A hivatalos
statisztika nem ad megfelelő .információt a fiatalok álláslehetőségeiről. A fokozatosan megszüntetett kötött elhelyezkedési rendszerrel egyúttal megszű nt a beépített
információ is.
Milyen munkalehetőség vár a pályakezdőkre?
A fiatalok többféle módon kereshetnek munkát, hirdetések, pályázatok útján, egyéni kapcsolatok révén és a különböző munkaközvetítő irodáknál. Az állami munkaközvetítő irodákhoz bejelentett pályakezdők számára ajánlott állások
száma alig harmada a végzőknek,
de ma már ez nem meghatározó, hiszen más módja is van az álláskeresésnek. Becslések szerint a
helyzet nem ennyire súlyos. A szakerniberek úgy számítanak, hogy a
fiatalok 15-20 százaléka nem talál
majd szakmájának, végzettségének
megfelelő munkát. Persze ez sem
kevés! Minden fiatal számára nyomasztó, ha azt tapasztalja, hogy
sok évi tanulás után nincs számára megfelelő munkalehet őség. így
játrak most p1. a bányamérnökök,
vagy az agrármérnökök. Ez utóbbiak problémája újkeletű, hiszen a
bizonytalan jövőjű tsz-ek és állami
gazdaságok nem vesznek fel új embereket, a magángazdaságok pedig
még nem alakultak ki.
Milyen támogatást, segítséget
kapnak az elhelyezkedni nem tudók?
Munkanélküli segély csak bizonyos munkaviszonyban eltöltött idő
után jár, ezért erre pályakezdő
nem tarthat igényt. •Ezt a helyzetet
sokan, így a szakszervezetek is
méltánytalannak és igazságtalannak
tartják. Ha azonban belegondolunk
abba, hogy milyen helyzetet idézhet elő a fiatal életvitelében, lelkivilágában, hogy pályáját munka-
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nélküliként, segélyen tengődőként
kezdje, el kell fogadnunk, hogy
minden más, hasznos elfoglaltságot jelentő megoldást előnybe kell
helyezni a segélyezéssel szemben.
Persze az is igaz, hogy minden, elhelyezkedni szándékozó fiatal számára meg kell teremteni, fel kell
ajánlani elhelyezkedési vagy átképzési lehetőséget vagy valamilyen
hasznos elfoglaltságot, amely egyúttal megélhetést es a képzettségi
szintnél sem alacsonyabb szintű
munkát biztosít.
A kormány 200 millió forintot
különített el ez évben az elhelyezkedni nem tudó pályakezd ő fiatalok gondjainak megoldásaira. Ezt
a következő célokra fordítják: átképzésre, gyakornoki foglalkoztatás
állami finanszírozására, közhasznú
munkára. Ezen kívül lehetőség van
még — ha sikerül megfelelő állást
találni — külföldi munkavállalásra is.
Felsőfokú végzettségűek esetében
— és egyelőre csakis náluk — jöhet szóba a gyakornoki foglalkoztatás, ami állami támogatással az elmúlt évben került bevezetésre és
még viszonylag kevesen kényszerültek rá. Ez évben feltehetően
sokkal többen veszik igénybe. A
pályakezdő a gyakornoki foglalkoztatást a megyei munkaközvetítő irodánál kérheti és a munkáltatónak is oda kell bejelentenie
szándékát gyakornok foglalkoztatására. Időtartama 6 hónap, s gyakornoki bért fizetnek a foglalkoztatottaknak. A szűkös forrásokkal
rendelkező költségvetési intézmények számára ez egyrészt foglalkoztatási lehetőséget kínál, másrészt ezzel a fiataloknak is segítenek.
-Ha valamely szakmában hoszszabb távon is kilátástalannak látszik az elhelyezkedés, érdemesebb
vállalni az átképzést. Az átképzésben részt vevő átképzési támogatást kap. Pályakezdő esetében az
átképzési támogatás a mindenkori
minimálbérnek megfelelő összeg, jelenleg 5600 forint.
Mindezek persze csak átmeneti
és kényszermegoldások. egy tűnik,
hogy be kell rendelkeznünk a munkanélküliség létére, annak elviselésére és kezelésére. Hogy ez a
helyzet ne vezessen elviselhetetlen
társadalmi feszültségekhez, átfogó
programok, kezelési módszerek és
nem utolsósorban gazdasági fellendülés szükséges. Fejlődő, korszerűsödő gazdaságban várhatóan éppen
a fiatalok nagyobb aktivitására,
szemléletére, új ismeretére lenne
szükség.
V. É.

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.
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Ez az Akadémia mér
és szegények nem „az az Akadémia"

GAZDAGOK

Az APEH kimutatása szerint
tavaly a legnagyobb bevallott
bruttó jövedelem 37 millió forint
volt. Két kivétellel az első tíz
legjobban kereső magyar vállalkozásból élt. A tizedik 11 millió
forint éves jövedelmet vallott be.
míg az ötvenedik 6 milliót. Az
állami vállalatok igazgatóinak
éves bruttó jövedelme az átlagértéket tekintve — a közhiedeimekkel ellentétben — az elő bbi.
ekhez képest szinte „elenyésző"
volt, „mindössze" 843 343 forintot
tett ki. Ez az összeg persze ivtgy
szórást takar, hisz itt van a közgyű lés által irányított szövetkezetek vezetőinek átlag 684 761 forintja és a közgyű lés által felügyelt vállalatok igazgatóinak
8 278 816 forintos éves bruttó átlagjövedelme. Ez utóbbiaknál kevesebbet kerestek a vállalati tanácsokkal rendelkező gyárak ieazgatói (1 307 464 Ft). s a közvetlenül az államirányítás alá tartozó
cégek első vezetői (1 007 495 Ft).
A tavalyi igazgatói prémiumok
keltette felháborodás miatt a kormány döntése értelmében 2•.) százaléknál kevesebb hazai vagy
külföldi magántőkével működő
vállalatoknál az igazgatók és helyetteseik az idén már csak alapbérüknek legfeljebb 100 százalékát kaphatják meg prémiumként.
(Ez az intézkedés a privatizáció
„gyorsítására Is ösztönöz.)
E jövedelmekkel szemben tavaly 48 000 forintból „gazdálkodhatott" az, aki a minimálbérböl
kényszerült megélni (havi 4001)
'forint). Viszont vigaszt- ielenthe.
tett e réteg számára az. h
nem kellett személyi jövedele
adót fizetnie, sőt még 7090 forl.
tag prémiumot is kaphatott. ad
,.mentesen! Rosszul járhattak
i:ezzel szemben — a 690 009 for
t,os éves jövedelem feletti bev"
•tellel rendelkezők, mivel mind
690 000 forinton felül keresett
;.rintból 56 fillért az államnak k
:lett átadni. Persze az adóalap
különféle címeken le is lehetett
tvonni. Igy fordulhatott elő például az, hogy egy szerencsés adófizető polgártársunk a 37 mit
!.forintos jövedelme után csak
y: millió forintot szurkolt le. A
forintos évi jövedelem
a minimumbért kapó százezr
;.:jövedelme közötti különbség szeres. Az igazgatói átlagj'
:• . lem és a minimumbér
Lmindössze" 17.5-szeres a külön
.ség. Vajon mekkora lesz es .;
!tilifferencia 1990-ben, amik
legyes híresztelések szerint a Bli-•4atonon a „nagymenő" üzletemberek naponta keresnek 890-900
ezer forintot?
Igaz, hogy a minimum pénzek
is viharos növekedésnek indultak.
1990 januárjától augusztusig már
4800 (1!) forintra rúgtak, míg
augusztustól a szakszervezetek és
a kormány közötti alku eredményeként már 5600 (1!) forintban
állapították meg. Ez azért már
valami! Hogy el ne felejtsem, a
kormány egyébként nem vállalt
felelősséget ezért az összegért:
Borbély Szilvia

Tempus
❑ Az Európai Közösség által finanszírozott TEMPUS program (TranEuropen Sheme for University Studies) az Európai Közösség felső oktatási integrációs programjaihoz hasonlóan Közép- és Kelet-Európa valamint az Európai Közösség fels őoktatási együttműködését kívánja
elő segíteni. Az 1990/91-es tanév programjai:mariagement és Ibizniszadminisztráció, alkalmazott közgazdaságtan, 'alkalmazott természettudományok, technológiák és mérnöki tudományok, környezetvédelem, a középkelet-európai változásokkal kapcsolatos szociológiai és gazdasági tudományok.
A Tempus-projektet az Európai
Közösség Minisztereinek Bizottsága
ez év májusában fogadta el, kifejezetten a 'kontinens keleti része felsőoktatásának fejlesztésére. Egyelőre Magyarország és Lengyelország
részesedik a pénzből. Az idén 20
millió ECU-t oszthatunk szét, az elképzelések szerint 1/3-2/3 arányban.
A közös európai projektekhez
a delentkezést közvetlenül a brüszszeli Tempus irodába kell :beküldeni. Feltétel, hogy legalább két EGKbeli és egy magyar intézmény vegyen benne részt. Az egyéni ösztöndíjpá•lyázatoka.t a budapesti Mű egyetemen megtalálható Tempusiroda várja. A pályázatok . beadási
határideje 1990. szeptember 30.
d. I.

D A Szószóló augusztusi száma interjút közöl Láng István akadémikussal, az MTA f őtitkárával. A beszélgetésiből az érdeklődő megtudhatja, hogy a rendszerváltá4 megtörtént tudományunk fellegvárában
is. Napirenden van a demokratizálás, és minden ellenkező híresztelés ellenére ez az Akadémia már
„nem az az Akadémia"!
A szférák zenéjébe azonban
disszonáns hangok is vegyülnek, a
tudomány közkatonáit az alábbi hír
fogadta a KFKI Tájékoztató 1990/31.
augusztus 2-i számában:
"Az MTA értesítése alapján tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a
112/1989. (Xl. 15.) MT rendelete
értelmében 1990. augusztus 1-jétől

az MTA elnöke, alelnöke, f őtitkára.
főtitkárhelyettese, rendes és levelező tagjai jogosultak a Központi
Állami Kórház és Rendelőintézet
igénybevételére. Részükre az új
igazolványokat a Miniszterelnöki
Hivatal állítja ki."
Lehetséges, hogy Akadémiánk
egyes rendes, levelező (vagy inkább
csak Aem rendes"?) tagjai részére
a kerületi egészségügyi létesítmények igénybe vétele „boszorkányüldözésnek" minősül. Vagy talán
tévedtünk és a „boszorkányokat"
csak a közismert módon folyóiratbetiltásban és eocénprograimban
jeleskedő közel tízmilliónyi „nép"
között kell keresni?
b.

NÉZ ŐPONT
❑ A magyar állam 1988 végéig 44%-os
ártámogatásban részesítette azokat a folyóiratokat, amelyeket a környező országok magyar lakta területein árultak. A
szubvenciót 1989-ben megvonták. Sőt, a
lap- és könyvexportot ezután 110/0-os adóval is .megterhelték. Az erdélyi, a felvidéki vagy a kárpátaljai újságkioszkokban ezek után egekig tornyosultaik az eladhatatlan magyar betűhegyek...
Az áldatlan körülményeket azonban lehetett még tovább rontani
(Bacsó Péter: Tanú című filmjéből vett dialógusát idézve: „... a
nemzetközi helyzet tovább fokozódott ...") Az Antall-kormány
programja szerint hazánk 1991-től valamennyi külföldi partnerével konvertibilis valutában kereskedik. A Kultúra Külkereskedelmi Vállalat 1991-es exportkatalógusa szerint egy Élet és Irodalomért 1,2 dollárt kérnek, az Ezermester ára példányonként 2,3 dollár, a napilapoké pedig 50 cent lesz.
Áraink — az eltérő jövedelmi és árviszonyok miatt — eddig ik;
irreálisan magasak voltak. A környező országokban élő ötmillió
magyar 1991 januárjától viszont végképp nem tudja majd megfizetni az anyaországi lapokat.
A könyvek, folyóiratok sorsa itthon sem lesz különb, hiczen
kulturális produktumokat ugyanúgy megadóztatják majd, mint bármely más terméket. Bizonyíték erre egy aipatákus parlamenti döntés: meigvonták ugyanis „az eddigi 65%-os nyereségadó-kedvezményt
a könyv- és folyóirra•tkiadástól, a filmgyártástól".
Ha a hazai kiadványok — a magyar nyelvűek — itthon és a környező országokban immár végképp megfizethetetlenné válnak, akkor a kormány nem mérlegelhet csupán üzleti alapon.
Különösen, ha „ennek a 10 milliós országnak a kormányf ője lélekben, érzésben 15 millió magyar minisztzrelnöke kíván lenni"...

15 millió
magyar

(dura)

[íveges Gábor illusztrációja

