
Mi lesz veled OÉT? 

Az érdekegyeztetés kérdő jelei 
0 Padlón van az érdekegyeztetés. Minden résztvevő je keresi a he-
lyét, hiányoznak a markáns szereplő k, s az a mechanizmus is, 
amely keretet adna az érdekvédelmi csatározásoknak. Fzert már 
azt üdvözölni kell, hogy a Munkaügyi Minisztérium — munka-
anyag szinten — javaslatot dolgozott ki az Országos Érdekegyezte-
tő  Tanács (OÉT) továbbfejlesztésére. 

AMBIVALENS TANULSAGOK 

Erő teljesen meghatározza a jövő  országos érdekegyeztető  fóru-
mát, hogy az érdekeltek miként látják mű ködésének eddigi tanul-
ságait. A lassan két esztend ő s OÉT eddig nyolc alkalommal ülése-
zett. A 'Munkaügyi Minisztérium szakért ő i úgy látják, hogy ez a 
testület „beváltotta a várakozást". 

Az érdekeltek másként vélekednek az OÉT-rő l. egy tű nik, hogy 
az országos érdekegyeztető  fórum a kormány mellényzsebében szé-
kel, a kormányzati érdekek mentén mű ködtethető , illetve mellő z-
hető . Hiányoznak a tisztán körvonalazható érdekű  szereplő k, s 
tárgykörei is erő sen beszű kítettek. Ha végigtekintünk a nyolc ülés 
napirendjén, láthatjuk, hogy általában bér- és munkaügyi kérdések 
körül zajlott a vita. Többen vélekedhetnek úgy, hogy az OÉT szin-
te kizárólag a 'bérkiáramlások korlátozásában játszott f ő szerepet. 

A munkaügyi kormányzat pozitív értékelése igazi ambivalenciát 
válthat ki a többi érdekeltbő l. Erthető , hogy a minisztérium szigo-
rúan tapad a realitásokhoz, viszont summázatával, s erre épül ő  
javaslataival inkább konzervál egy embrionálisan kezdetleges ér-
dekérvényesítési állapotot, mintsem valódi lépést tenne egy kor-
szerű en új kialakítására. 

Föl sem merül, hogy a kormánynak egyáltalán helye van-e az 
Országos Érdekegyeztető  Tanácsban? Távlatosan természetesen: 
nincs! A privatizációval folyamatosan szű kül 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 par-
lament mellé lehetne telepíteni ezt a fórumot, s kivenni az aktuál-
politikai miniszterelnöki játéktérbő l. E változtatásnak további el ő -
nye lenne, hogy lemérihetnénk: az ország egyáltalán akar-e a neo-
korporatizmus felé haladni? 

HIÁNYZÓ LEPCSOFOKOK 

A Munkaügyi Minisztérium munkaanyaga helyesen állapítja meg, 
hogy az érdekegyeztetés csak komplex, egymásra épülő  rendszer-
ben 'képzelhető  el. Magyarországon — sajnos úgy, ahogy manap-
ság egyre rosszabban — a kollektív szerző dések keretében mű kö-
dik az alsó szintű  érdekegyeztetés. Sajnálatos módon a középső  
szint — az ágazati és a területi kollektív szerző dések világa —
teljességgel hiányzik. (Igaz, az első  ilyen kollektív keretszerző dés 
már létrejött.) A felső  szint — az OÉT — csökötten mű ködget. 

A középső  szint hiánya mutatja meg igazából érdekérvényesítési 
rendszerünk hiányait, betegségét. Nincsenek legitim ágazati, terü-
leti érdekképviseleti szervezetek, amelyek a tárgyalások fő szerep-
lő it kiállítanák. E hiány tükrözi, hogy az elmúlt "forradalmi" 
években nem történt meg a létező  szakszervezetek hiteles szakmai, 
ágazati, területi polarizációja, nem álltak össze a fő bb munkálta-
tói frontok sem. Az érdekek második szintjén üres az érdekvédelmi 
kosár, s e tény természetesen deformálja az országos érdekegyezte-
tés lehetséges minő ségét is. 

Bár a realitásokra figyelni kötelező , minden érdekeltnek azért 
kellene lépéseket tennie, hogy megteremtse a középső  szint való-
ságos érdekvédelmi szereplő it, csak ezt követ ő en. lehet normális 
országos fórumot alkotni! 

AZ ORSZÁGOS FORUM TARTALMA 

Egyetértve a Munkaügyi Minisztérium javaslatával az országos 
érdekegyeztető  fórum témapalettája sem elméletileg, sem gyakorla-
tilag nem szű kíthető . Nem lehet az OÉT-t azzal megrokkantosíta-
ni, hogy reá csak a bér- és a munkaügyi kérdések tartozthatnak. 
Az érdekek egyeztetését egy modern jogállamban sokféle fórum-
eszköz végzi, így a piac, a parlament, az önkormányzatok. Az élet-
re kell (bízni, hogy ezen ,koordinátorok közé miként fér be, hogyan 
illeszkedik, milyen feladatokat szerez magának az Országos Érdek-
egyeztető  Tanács. 

Feltehető  — mint azt a MüM szakértő i is látják —, hogy az 
OÉT, s tagjai a törvényalkotás befolyásolására kívánnak töreked-
ni. Elképzelhető  hát, hogy a kormány — még biztos országgy ű lési 
többség esetében is — bevonja az érdekképviseleteket a törvény-
elő készítő  munkába. Mivel a döntés a parlamenté, a Tanács kon-
zultációs szerepet.kapna. (Amennyiben az ország a neokorporáció 
felé akar menetelni, a legfelső  érdekegyeztető  fórum kvázi dönt a 
jogszabályokról, s saját csatornáin hatva — képviselő i útján — fo-
gadtatja el a honatyákkal.) 

A konzultációs szerepet se alulbecsülni, sem túlértékelni nem 
szabad. A jogalkotással kapcsolatos megbeszélések lehető sks.get te-
remtenek a kormánynak, hogy a gazdasági szereplő k törekvéseit 
megismerje, az érdekképviseleti szerveknek pedig arra, hogy bele-
láthassanak a kormány kártyáiba, s .befolyásolhassák döntéseiket. 
E konstrukció hátránya viszont, hogy az érdekképviseletek bizo-
nyos felelő sséget vesznek magukra a 'kormányzati elhatározások-
ból, esetleg elkötelező dhetnek egyes kormányzatoknak. 

(Persze minden érdekképviselet jogos törekvése, hogy befolyásolja 
a kormányt. A jogalkotási konzultáción túl — mint a MütM anya-
ga tartalmazza — lehetséges a fontosabb gazdasági döntések elő tti 
megbeszélés is az érdekképviseleti szervekkel, de azzal a kikötés-
sel, hogy észrevételeiket a kormányzat nem köteles figyelembe ven-
ni. Valódibb érdekképviseleti jogosítványt tartalmaz egy másik al-
ternatíva: 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 érdek-
egyeztet ő  fórumán mű ködik normálisan. 

Fóti Péter 
(folytatjuk) 

Törvénytelen felmondások! 
❑ A Szegeden 1987 óta m ű ködő  Biotechnika Részvénytársaság — ön-
maga felszámolását elő készítendő  — egyszerre felmondott valamennyi 
(mintegy Ötven) munkavállalójának. (A felmondásokat a Munka Tör-
vénykönyvében biztosított szakszervezeti jogosultságok figyelmen kí-
vül hagyásával hozták meg.) Az érintettek — többségükben a Szegedi 
Biológiai Központ TUDOSZ-alapszervezetének tagjai — szakszerveze-
tünkhöz fordultak érdekvédeleanért, valamint megbízást adtak jogi kép-
viseletű 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. 

Beszélgetés a TUDOSZ új elnökével 

A tagság akaratából mű ködünk 
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SZÓSZÓLÓ 
A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja 

Tudományosság Kárpátalján 
D A Szószóló idő rő l idő re tudósítja 
olvasóit a határokon túl élő  magyar 
kisebbség tudományos életének hely-
zetérő l, problémáiról. Csak emlékez-
tetünk Pomogáts Béla erdélyi tájé-
koztatóira, a szlovákiai magyar tu-
dománymű velést ismertető  közle-
ményekre. 

Ha a magyar értelmiség szívére 
teszi a kezét és ő szintén magába néz, 
vélhető en bevallja, alig tud vala-
mit a kétszázezres létszámú 'kárpát-
aljai magyarság kultúrájáról, tudó-
sairól és mű vészeirő l. Pedig a szak-
történészek jegyzik Váradi Stern-
berg János történészprofesszor mun-
kásságát, az irodalomtörténészek is-
merik és elemzik a néhai Kovács 
Vilmos „Holnap is élünk" c. kulcs-
regényét, a poétikai új hullám fia-
tal alkotóit, Balla D. Károlyt, Dup-
ka Györgyöt, a nyelvészek Lizarnec 
Péter professzort, Kotyuk Istvánt, az 
Ökológusok az ukránul, oroszul pub-
likáló „great old man-t", Fodor Ist-
ván tanár urat. 

Bár az elmúlt két esztendő ben —
némi cinizmussal — a vízcsapból is 
kisebbségi témák folynak, a magyar 
nemzeti tudatnak eme — az ott élő k 
számára nagyon fájdalmas — hiá-
nyossága részben objektíve magya-
rázható. Nincs a magyarságnalk olyan 
ága — ideértve Ceausesou Romániá-
jában senyvedő ket is, akiket any-
nyira kulturális-információs keszon-
ba szorítottak volna, mint a kárpát-
aljai magyarságot, a sztálinisbrezs-
nyevi Szovjetunió részben ma is to-
vább élő  örökségeként. 

0 A TUDOSZ alapszabálya értel-
mében az elnökség egyenlő  jogú ta-
gokból áll, akik évente választanak 
saját sorailkból elnököt. 1990 júliu-
sától Kuti I4szlót, a Magyar Állami 
Földtani Intézet osztályvezető jét bíz-
ták meg e funkció betöltésével. 

— Elő ször is arra +kérem, hogy 
tudományos pályajutását mutassa be 
a Szószóló alvasóinc, tagságunk-
nak! 

— Intétünk geológusaként 1969-
tő l 1985-ig az Alföld földtani tér-
képezését végeztem. Ez a munka ad-
ta meg az alapot jelenlegi kutatási 
területenyhez, az agrogeológiához. 
Ennek lényegi, hogy a földtani ada-
tokat a mező gazdasági igények szem-
pontjából értékeljük. 1987 óta va-
gyok az agrogeológiai osztály veze-
tő je. 

— Kutatóként hogyan került kö-
zelebbi kapcsolatba a szakszervezeti 
rnozgalominál? 

— Kollégáim 1985-ben választot-
tak meg sAb-titkáruknak. Első dleges 
célom akkor az volt, hogy intéze-
tünk érdekvédelmét megerő sítsem. 
Filozófiám: ezt is lehet jól és tisz-
tességesen csinálni. Jó csapatunk 
volt — öt év alatt megszilárdítot-
tuk a szakszervezet pozícióját. Ko-
moly eredményeket értünk el a mi-
nimálbérek megállapításában és a 
béremelések során, s egy sor szo-
ciálpolitikai sikert is elkönyvelhet-
tünk. 1988-ban, amikor megalakult 
a TUDOSZ, tagságunk úgy döntött, 
hogy ebben a mozgalomban veszünk 
részt. Az elő készítő  munka során 
tagja voltam az alapszabály- és 
programs.zerikesztő  bizottságnak. A 
küldöttgyű lésen elnökségi, tagnak 
választottak. Lényegében az intéze-
temben kialakított módszereket igye-
keztem a TUDOSZ-ban is megho-
nosítani, s talán a bérügyekbő l tud-
tam a legtöbbet hasznosítani. 

— Az új elnök hogyan iképzeli el 
a TUDOSZ tevékenységét, hogyan 
építi tovább a szervezet szövetségé 
kapcsolatait? 

— Megalakulásunk óta arra törek-
szünk, hogy szakszervezetünk szak-
szervezet legyen, azaz a nyugat-
európai értelemben képviseljük a 
munkavállalói érdekeket. Ez nagyon 
nehéz, mert nemcsak a ml szándé-
kunkon múlik. Ennek egyrészt még 
nem alakult ki mindenhol a munka-
adói oldala, másrészt az emberek is 
'különféle módon vélekednek a szak-
szervezetrő l. Vannak olyanok, akik 
inkább valarditféle népjóléti, kijáró, 
ügyintéző  hivatalnak gondolják e 

Pedig a kárpátaljai magyar kul-
turális-tudományos állapotokat fur-
csa paradoxon jellemzi. Míg az er-
délyi és felvidéki magyar értelmi-
ség felső oktatási és tudományos in-
tézményért kiált, addig Kárpátalján 
ez -az intézményrendszer adott, vi-
szont — néhány egyéni teljesítmény 
kivételével — számottevő  magyar 
tudományosság nincs. 

Az ungvári egyetemen 1973 óta lé-
tezik magyar nyelvészeti és irodal-
mi tanszék, amely évenként kb. 20 
(nappali és levelező  tagozatos) vég-
ző st bocsát ki. A tanszék oktatóinak 
fő leg nyelvészeti és — kisebb mér-
tékben — follklorisztikai munkássá-
ga érdemel említést. 

Nem kis mértékben az elő ző  ma-
gyar kulturális kormányzatok segí-
tő készsége és találékonysága követ-
keztében Ungvár legpatinásabb ne-
gyedében másfél esztendeje korsze-
r ű  (önmagában ,képzavar!) Szovjet 
Hungarológiai Intézet mű ködik. E 
központ — alapító irata szerint —
közrem ű ködik a nemzetközi hunga-
rológiai kutatásokban, összefogja a 
Szovjetunió finn-ugor népeinek hun-
garikával foglalkozó szakembereit, 
valamint hozzájárul a .Kárpátalján 
élő  magyar kisebbség kulturális 
örökségének gondozásához, feldolgo-
zásához, konzerválásához. 

Parciális tapasztalataim szerint e 
központ pillanatnyilag inkább köz-
mű velő dési tevékenységgel foglalko-
zik. 

A magyar 4isebbség kulturális —
s továbbá Politikai, etnikai és 'jo-
gi — érdekvédelmét egyre inkább 

mozgalmat, mások pedig ellenség-
nek vagy felesleges rossznak tekin-
tik ezt a szervezetet. Ennek kiala-
kulásához a ,mindenkpri politika is 
rendszeresen hozzájárult. A 'koráb-
bi azzal, hogy a szakszervezet!ét a 
pOlitika szerves részének tekintette 
.(az annyit hajtogatott transzmissziós 
szerepével), s a pártonkívüli töme-
geket próbálta így magához kötni. 
Többek között ezáltal akadályozva 
meg, hogy a szakszervezetek tényle-
ges szakszervezeti funkciót végezze-
nek. A mostani politika pedig ve-
szélyt sejt a szakszervezetekben, 
mint a legnagyobb szervezett tömeg-
ben. Ezért tesz meg mindent, hogy 
a szakszervezeteket lejárassa, jelen-
tő ségüket csökkentse, s tő lük az em-
bereket elriassza. A politikacsinálók 
ma olyan érzést keltenek bennünk, 
hogy ez a mozgalom felesleges va-
lami. Meggyő ző désem: a többmilliós 
szakszervezeti mozgalomban nem-
csak a politikai passzivitás tartja 
az embereket, hanem érzik, hogy 
onnan valami mást is várhatnak és 
kaphatnak a segélyeken és az üdül-
tetésen kívül. Tulajdonképpen ezért 
tartom fontosnak, hogy végre létre-
jött a szakszervezeti kerekasztal, s 
talán ki tudja védeni a politika 
ezen próbálkozásait. 

— Ha már itt tartunk, hogyan ér-
tékeli a jelenlegi szakszervezeti szö-
vetségi kapcsolatokat? 

— A szövetségek közt lehetnek 
nézetkülönbségek, de ezek általában 
vagy stílusbeli vagy taktikai. kü-
lönbségek — a stratégiai cél viszont 
közös. Ez az összetartó erő  nem 
más, mint a munkavállalók közös 
érdekvédelme. Rendkívül fontos te-
hát, hogy a nézetkülönbségeket az 
egyes szakszervezetek, szövetségek 
egymás közt külső  erő  bevonása 
nélkül rendezzék, ugyanakkor a kö-
zös cél érdekében egységesen lépje-
nek fel még akkor is, ha köztük 
nézetkülönbségek vannak. Az elmúlt 
év azzal telt, hogy a régi szakszer-
vezeti szövetségek, tömbök felbom-
lottak, újak alakultak. Remélem, 
hogy a szövetségi kapcsolatrendszer 
kialakulásának utolsó fázisában já-
runk. Hiszen a szövetség fontos, e 
nélkül nem létezhet egy szakszerve-
zet sem, de egy idő  után már az 
eredményességet veszélyezteti, ha a 
cél csupán különböző  szövetségek 
alakítása, versenyeztetése. A szövet-
ségek valójában eszközök, amelyek 
a stratégiai célok eléréséhez szüksé-
gesek. Ezeket létre kellett hozni, de 
most már m ű ködtetni is kell!  

és egyre sikeresebben a másfél éve 
alakult Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség (KMKSZ) látja el. 
A Szövetség egyes szakcsoportjaiban 
(csak példaként: szociológiai, okta-
tásügyi, kisebbségtörténeti stb.) köl-
tő k, pedagógusok és mű szaki szak-
emberek, újságírók próbálkoznak a 
magyar 'kisebbség tényleges — és 
iszonyatos történelmi hátrányok-
kal terhelt — problémáinak feldol-
gozásával és feloldásával. Teszik 
mindezt adekvát jogi, közgazdasági, 
szociológiai, pszichológiai és szociál-
pszichológiai, 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 icmeretektő l. 

A minden vonatkozásban leghát-
rányosabb helyzetű  magyar minori-
tás érdekében kiáltani kell! Minden 
magyar állami szervezet, a pártok, 
a társadalmi mozgalmak tegyenek 
meg mindent: ösztöndíjakkal, kon-
ferenciáikra, továbbképzésekre, ta-
nácskozástikra való díjmentes meg-
hivásakkal járuljanak hozzá ahhoz, 
hogy a kárpátaljai magyar értelmi-
ség — legalább intellektuálisan —
felvértezve álljon, állfuisson készen 
az elő tte álló hosszú és bizonytalan 
kimenetelű  harc megvívásához. 

Az ajánlatokat a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetségihez kéret-
tetnek eljuttatni! 

Egyed Albert 

— Mi a véleménye a TUDOSZ 
kapcsolatairól? 

— Nálunk is kialakultak azok a 
szövetségi 'keretek, amelyekben ezt 
az érdekvédelmet el tudjuk látni. 
Lényegében mint állami alkalma-
zottak a Közszolgálati Szakszerve-
zetek Szövetségében, illetve a Szak-
szervezetek Együttmű ködési Fóru-
mában juttathatjuk érvényre érde-
keinket, s az 1=S7T-ben képviseltet-
hetjük speciális kutatóintézeti érde-
keinket. Fontosnak tartom ugyanak-
kor, hogy együttmű ködjünk minden 
olyan szakszervezeti szövetséggel, 
amelyek hozzánk hasonlóan a mun-
kavállalók érdekképviseletét t ű zték 
ki célul. Természetesen a szövetségi 
kapcsolatok soha nem jelenthetik 
azt, hogy saját tagjaink speciális ér-
dekvédelmét feladjuk. Mindig és 
minden módon megő rizzük a TU-
DOSZ egyéni arculatát, döntési és 
érdekképviseleti önállóságát. 

— Vagyis még „szakszervezetieb-
bül" kívánnak miliködni... 

— Legf ő bb feladatunk, hogy a 
TUDOSZ-t igazi szakszervezetiként 
mű ködtessük. Ez részben az elnök-
ségnek és a titkárok tanácsának te-
vékenységén múlik, de soha nem fo-
gunk eredményeket elérni, ha a tag-
ság nem ugyanezt akarja. Ugyanis 
mi a tagság akaratából mű ködünk, 
és ehhez folyamatosan tudnunk kell, 
mi a tagság akarata! Létfontosságú 
tehát, hogy minden információ el-
jusson hozzánk, hogy a bírálatokat 
egy az egyben megkapjuk, s ha 
idő nként elismerik, amit elértünk, 
az sem baj. Ugyanígy elengedhetet-
len, hogy az információk eljussanak 
a tagokhoz. Ez természetesen a bi-
zalmiak nélkül nem megy. Ezért a 
mozgalom legiontosaibb láncszeme a 
bizalmi. Ez a leghálátlanabb feladat, 
de ha á jól dolgozik, jó a szakszer-
vezet is! Egyik legfájóbb gondunk, 
hogy az emberek nem érzik át e 
poszt fontosságát, míg mások túlér-
tékelik. Sokan a Ibiza'lmit üzenetköz-
vetítő nek, teddide-leddoda vala-
kinek 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 alap-
szervezetben a legfő bb döntéshozó 
szerv a bizalmi. testület! Egyébként 
az is probléma, ha a bizalmi hatal-
mi tényező nek hiszi magát és in-
formációi birtokában — amelyeket 
azért kapott, hogy azokat eljuttassa 

(Folytatás a 2. oldalon) 



u A Szószóló májusi számában Kó-
nya Sándor, az akadémiai hivatal 
vezető je nyilatkozott egyes akadé-
miai kutatóintézetek anyagi 'helyze-
térő l. Akkor elmondotta, hogy 
„...Mai becsléseik szerint 30-40 mil-
lió forintra lenne szükség, hogy az 
adott intézeteknél a kutatómunka 
folytonosságát, a mű ködés minimális 
feltételeit 'biztosítani lehessen ..." 

Mi a helyzet most, 1990 ő szén? 
A nyilatkozat szerint a felmért 

hiány több mint 30 millió forintot 
tett ki., amely az érintett kutatóin-
tézetek dologi támogatásának átlag 
több mint 50%-a. Az igények mint-
egy felét igazolható rezsitöbbletek 
(bérleti díjak, karbantartási és pos-
taköltségek, energia- és közmű dí-
jak), másik részét könyv- és folyó-
iratbeszerzés, valamint az adott in-
tézmény jellemző  alapfeladatainak 
többletköltségei teszik ki. Többlet-
támogatásban a 36 akadémiai kuta-
tóintézet közül 5 természettudomá-
nyi és 9 társadalomtudományi inté-
zetet indokolt részesíteni. A ter-
mészettudományi kutatóintézetek 
többségénél a vállalkozási tevé-
kenység még lehető vé teszi a for-
mális pénzügyi egyensúly meg-
ő rzését. Egyesek azonban 'különböző  
okokból hitelforrásiból tudják likvi-
ditási gondjaikat áthidalni. 

Az Akadémia csak jelképes :és át-
meneti segítséget tudott eddig is 
nyújtani. A 'pénzügyi rendezés mód-
jának 'kidólgozásánál az Akadémiá-
nak további kötelezettségeket is szá-
mításba kell vennie. Ezek közül fel-
tétlenül szólni kell a nemzetközi 
kapcsolattartásról, amelyhez — vál-
tozatlan szint esetén is — 36 millió 
forint 'kell. 

A likviditási hiányok keletkezését 
nem lehet elemi ~ként kezelni. 
Az egyik fő  ok a forrásszű külés: a 
különféle állami megbízások, szer-
ző dések határideje döntő  hányadiban 
az elmúlt évben lejárt, illető leg az 
aktuális finanszírozási összegek ele-
ve alacsonyabbak a korábbiaknái. A 

vállalati mű szaki fejlesztési forrás-
képzés rendje, a gazdaság fejlő dési 
iranya megroaltozott. Ugyanakkor az 
ikulatórikus költségibboletek ellen-
teteiezesének rendszeres elmaradása 
a jellege miatt állami költségvetés-
bő l finanszírozott tudományos kuta-
tások elvégzésében, illetve intézmé-
nyek fenntartásában nyilvánvalóan 
önerő ib ő l .joreszt elháríthatatlan gon-
dokat okozott. Az elmúlt évek több-
szöri takarékossági intézkedései a 
saját eszközökkel való ,)karelhárí-
tás" esélyeit is megszüntették. 

Ilyenkor mi a teendő ? 
Az elóbb vázolt és más költség-

evetési igényekrő l — amelyek együt-
tesen ma már 100 millió forintot 
tesznek ki —, valamint az akadé-
miai kutatóhelyeknél feltétlenül 
szükséges 'bérrendezés költségeirő l a 
kormány tájékoztatást kapott és a 
tudományos szféra számít a segít-
segre. A meglévő  pénzeszközök ter-
hére tervezett feladatok megvalósí-
tásáról való lemondással tpl.. mű -
szerfejlesztési döntések törlésével), 
támogatások átcsoportosításával az 
intézetek bezárása bizonyosan elke-
rülhető  lesz, de a hiányok rendezésé-
nek ilyen módja súlyos, késő bb csak 
drágán elhárítható károkkal jár. Az 
Akadémia elnöksége várhatóan eb-
ben a hónapban áttekinti — lehető -
leg az összes forrás és kötelezettség 
figyelembevételével — az akadémiai 
kutatóintézetek gazdasági és ,mükö-
dási feltételeit. 

A hiányoik jellegébő l, keletkezési 
okaiból nyilvánvaló, hogy az 1990. 
évi ,,mentő akció" nem ad megol-
dást. A további általános leromlás, 
megoldhatatlan helyzetek kialakulá-
sa csak abban az esetben kerülhető  
el, ha tisztázzák az állam és a tu-
domány viszonyát, az állami költ-
ségvetés kötelezettségvállalását, ille-
tő leg az intézményi önállóság tar-
ta.bmát, s minden érdekelt — a kor-
mányzati szervektő l az intézménye-
kig — vállalkozik a költségalalculást 
és a forrásképzödést meghatározó 
tényező k, folyamatok értékelésére, 
majd tudatos befolyásolására. 

Beszélgetés 
a TUDOSZ új elnökével 

(Folytatás az 1. oldalról) 

választóihoz — területén mini „ha-
talmi bázist" épít ki magának. Ép-
pen ezért tartom fontosnak a tiszt-
ségviselő k megfelelő  felkészítését. 
Meg kell szerveznünk a bizalmiak 
képzését, továbbá el kell készíte-
nünk egy olyan segédkönyvet tiszt-
ségviselő ink számára, amelyre Mun-
kája során egy „TUDOSZ-bizalmi-
nak" szüksége van. 

— Hogyan vélekedik a kollektív 
keretszerz ő désekrő l? 

— Rendkívül jó lenne, ha már 
most is lenne ilyen, de a jövő ben 
döntő  fontosságú lesz a munkaválla-
lók és munkáltatók kapcsolata szem-
pontjából. Ha a j€Ier.I..gi Munka 
Törvénykönyve megváltozik, az új a 
jelenleginél is tágabb kereteket és 
lehető ségeket ad, akkor az egyes 
munkaterületeken a kollektív keret-
szerző dés olyan lényegbevágó 'kérdé-
seket szabályozhat, amely a munka-
vállalói kör egészére jellemző  és kö-
zös. Erre épülhetnek majd a mun-
kahelyeken a helyi kollektív szerző -
dések. Az úgynevezett ágazati szak-
szervezet gyengeségén kívül a kol-
lektív keretszerző dések megkötésé-
nek másik akadálya, hogy nem ala-
kultak ki azok a munkáltatói cso-
portok, amelyekkel ezeket meg tud-
nák kötni. A jelenlegi helyzetben te-
hát még fontosabbak az intézeti 
kollektív szerző déseik, mint bármi-
kor 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 szerző désben lehet és 
kell szabályozni, ezért ahol még 
nem kötötték meg, tegyék meg mi-
nél hamarabb, ahol viszont rmegkö 
tötték, fontos azt „karbantartani", 
szükség esetén módosítani. Ez is ter-
mészetesen csak úgy lehetséges, ha 
a szakszervezeti tisztségviselő k leg-
alább annyira felkészültek, mint a 
munkáltatók képviselő i. 

— A Szószóló elő ző  számában már 
nyilatkozott bérügyeirikrő l. 

— Csak azt tudom most is meg-
ismételni, hogy a szakszervezetek 
egyik legf ő bb feladata a folyamatos 
és állandó 'bérharc. Különösen így 
van ez a mai Magyarországon, ahol 
egy „világszínvonalú" adó- és ár-
rendszer mellett egy „(bányászbéka 
alsó része" alatti színvonalú bér-
rendszerünk van ... 

— Szociálpolitikánkról mi a véle-
ménye? 

— Mostanában sokat emlegetik, 
hogy a szociálpolitika — a segélye-
zés, üdültetés stb. — nem szakszer-
vezeti 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 
jelentő s részére ne legyen szükség. 

— Ön hogyan ilátja, mit örökölt 
elő djétő l, Baka Andrástól? 

— Egy m ű ködő  szakszervezetet, s 
a munka folytatását ... 

Győ ri Illés György 

Belezuhannak-e a szakadékba? 

100 millió kellene! 
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MEDITÁCIÓ A TUDOMÁNYPOLITIKÁRÓL 

Bata Lajos:  II mű szaki—természettudományi kutatás és fejlesztés 
A TUDOSZ első  küldöttgyű lésén határozat született egy „szakszervezet-

barát" tudománypolitikai koncepció kidolgozásáról. Júliusban megjelentet-
tük Bata Lajos eszmefuttatását „A m ű szaki-természettudományi kutatás 
és fejlesztés" lehetséges útjairól. Elmúlt havi számunkban pedig kivona-
tosan ismertettük Aradi Zsolt, az MTA f ő osztályvezető je tanulmányának 
első  részét a „Törvény az államháztartásról, költségvetési reform a tudo-
mányos kutatás finanszírozásában" címmel. (A tanulmány eredeti — teljes 
terjedelm ű  — szövege a TUDOSZ-irodában az érdeklő dő k rendelkezésére 
áll.) A Szószóló szerkesztő sége várja olvasóink — azaz a TUDOSZ-tagok 
— véleményét, hozzászólását. 

A tudományos intézetek, 
tanszékek 
és a gazdaság kapcsolata 

EJ A Szószóló júliusi számában el-
mondottakból következik, hogy az 
alapozó kutatással foglalkozó inté-
zetek, tanszékek gyártmányt nem 
fejleszthetnek ki a vállalatoknak. 
A vállalatok első sorban ismerete-
ket, módszereket, továbbképzési le-
hető ségeket kaphatnának az inté-
zetektő l, a tanszékektő l, ezért sa-
ját belátásuk szerint támogatják 
azokat. <A piacgazdaságban ez al-
kalmazott módszer.) Ezeket a támo-
gatásokat a ,megismerésorientált in-
tézmények csak tudományos kap-
csolat tartására (konfereneiák szer-
vezésére, látogatására, vendégkuta-
tók fogadására) és infrastruktúra 
javítására használnák, s korláto-
zott mértékben személyi jövedel-
mek javítására. Mindenképpen el-
kerülendő  a jelenlegi gyakorlat, 
hogy a vezető ket anyagilag érde-
keltté tegyék az „árbevételben" 
vagy a költségvetésbő l származó 
vagyont .kft-sítsék! Ha a megisme- 

résorientált intézmények részt 
vesznek a mű szaki fejlesztő k ki-
képzésében az intézetek ,és az ipar 
kapcsolata Is átalakul. 

A kutatás-fejlesztés 
személyi, 
szervezeti feltételei 

A hatékony kutatásnak négy egy-
mással kölcsönhatásban álló felté-
tele van: a tehetséges és képzett 
kutatók, a nemzetközi együttmű kö-
dés, az alkotást támogató szervezet 
és pénzügyi adottságok. 

Első  helyen említettem a kuta-
tót, mert a másik három elem te-
hetséges kutató nélkül annyit ér, 
mint babfül ű  kezében a mesterhe-
ged ű . Az is igaz, hogy egyetlen 
mesterhegedű s sem koncertezhet 
f ű zfasippal. A kutatás-fejlesztés 
azonban teljes embert kíván, amely 
nem biztosítható megfelelő  anyagi 
megbecsülés nélkül. A jelenlegi el-
torzult viszonyok részben ide ve-
zethető k 'Vissza. Külön hangsúlyo-
zom az alkotást biztosító szerveze- 

tet, amit a kutatóhely atmoszférája 
jellemez. :Alkotó légkör első sorban 
szabad véleménycsere, közösség-
szervező , iskolateremtő  kutatóegyé-
niségek vezető vé tétele, demokrati-
kus kontroll, elfogulatlan tehetség-
válogatás esetén alakul ki. A te-
hetség megmérettetése csak nem-
zetközi mértékegységgel lehetséges. 

A finanszírozás 

A megismerésorientált intézmé-
nyek költségvetési támogatásból, 
alapítványokból, pályázatokiból tart-
ják fenn magukat. Az alapellátást 
a 'költségvetés és a különféle ala-
pítványok biztosítják. Kiegészít ő  
támogatásért vagy az Akadémiához 
(vagy OTKA-bizottsághoz), vagy a 
különféle alapítványokhoz (OMFB) 
lehet fordulni. Ezt a kutatást adó-
val súlytani ellentmondás, költség-
növelő  bürokratizmus. 

A profitnövelő  célú technológiát 
és gyártmányfejlesztést nem az ál-
lam szervezi és finanszírozza, de 
azt a manipuláció lehető ségének ki-
zárásával hitel- és adókedvezmény-
nyel támogatja. A nemzeti köz-
szolgálati kutatók a költségvetési és 
ágazati támogatások mellett a meg-
bízók részére végzett ' szerző déses 
tevékenységekbő l tartják fenn ma-
gukat. 

Az állami-nemzeti stratégiai 'ku-
tatások minden eddigi említett for-
rást felhasználhatnak, de döntő  
szerepe a vállalati hozzájárulások-
nak van. 

Az OTKA létrehozása jó gondo-
lat volt. Továbbfejlesztésérő l tanul-
mányok és diszkussziók készültek. 
Erő s kritikák vele szemben az op-
poneneia megszervezése és a dön-
tések elfogadásával kapcsolatban 
merültek fel. Új elemként kellene 
bevezetni a döntések nyilvános ki-
hirdetését, amelyre az összes min ő -
sített kutató ás pályázó meghívott 
lenne. A döntést hozó bizottságnak 
az érdekeltek elő tt kellene megvé-
deni határozatukat. Minden új 
OTKA-kiírásnál új bizottsági el-
nök és titkár jelölje ki az oppo-
nenseket! összefoglalva, a jelenle-
gi OTKA-pályázati rendszert cél-
szer ű  lenne továbbfejleszteni. 

Kutatásszervezés 
és -irányítás 

Erre a feladatra szolgálhat a 
kormány mellé rendelt (esetleg par-
lamenti bizottsággal ellenő rzött) ta-
nácsadó, koordináló szervezet, az 
Országos Tudományos Alapítvá-
nyok (OTKA) és kuratóriuma, va-
lamint az MTA, az OMFB és az 
Innovációs Park. A kutatás szín-
vonala feletti kontrollt az Akadé-
miára célszer ű  bízni. Az Innová-
vációs Park felügyelete az OMFB-
re és az ágazati minisztériumokra 
tartoznának. 

A kormányzati irányítás hatás-
körébe tartozik az ország gazda-
sági stratégiájába illeszkedő , a tu-
domány és oktatáspolitikával támo-
gatott mű szaki-fejlesztési politika 
kidolgozása és az ehhez szükséges 
pénzügyi források beiktatása a 
költségvetésbe. A stratégiai fejlesz-
tési döntéseknek azonban nyílt-
nak kell lenniük és közkontroll 
alatt kell állniuk. 

Az OTKA, az MTA és az OMFB 
szerepének megvitatása külön ta-
nulmányban történhetnék, de a 
megismerésorientált kutatás téma-
választása, azok pénzügyi támoga-
tottságának megítélése a tudomá-
nyos közös.ségekre tartozik. 

Részletesebben kell itt szólni az 
Innovációs Parkról és az OTKA-ról. 
A jelenlegi akadémiai intézmény-
rendszer költségvetési — OTKA-, 
OMFB- — támogatásokból és a 
vállalatokkal kötött szerző désekbő l 
tartotta fenn magát. Már jelenleg 
is érezhető , a piacgazdaság .kiegé-
szülésével pedig egyre határozot-
tabbá válik a vállalati és az 
OMFB-támogatások kiapadása, il-
letve átalakulása. Az akadémiai 
intézmények már ma is szinte fi-
nanszírozhatatlanok. 

Az intézetek önállóságukat ki-
használva kft.-k alakításával pró-
bálják pénzügyi gondjaikat enyhí-
teni. A kft.-ében vagyonnal és/ 
vagy szellemi apporttal vesznek 
részt. A kft.-k Igazgatótanácsának 
tagjai lesznek az intézetek vezető i,  

vezető  munkatársai. Ez két problé-
mát vet fel: 

— egyrészt, az akadémiai-állami 
vagyont, amely eddig többé-kevés-
bé a kutatás rendelkezésére állt, 
attól idegen helyre, vállalkozások-
ba menekítik; 

— másrészt, ami az elő bbinél is 
talán fontosabb, a vezető i összefo-
nódások révén a megismerésorien-
tált tevékenységre szerzett költség-
vetési és OTKA-támogatásokat fo-
lyamatosan a kft.-kbe szivattyúz-
hatják, 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 említet-
tük, a megismerésorientált kutatá-
sokat, a közszolgálati és közérdekű  
tevékenységeket, az állami, nemzeti, 
stratégiai kutatásokat és fejleszté-
seket a termék- és piacorientált 
tevékenységektő l financiálisan és 
szervezetileg szét kell választani. 

A kft.-kbe vitt és leválasztott 
piacorientált tevékenység mellett 
még a „maradék akadémiai intéz-
mények" finanszírozási lehető sége 
sem látszik megoldottnak. Ha azon-
ban figyelembe vesszük, hogy az 
intézményekben az OMFB támoga-
tásával jöttek létre olyan ismere-
tek és olyan eszközparkok, amelyek 
a korábbi koncepciók szerint a ha-
zai mű szaki fejlesztést hivatottak 
szolgálni, akkor kézenfekvő nek t ű -
nik, hogy ezeket a kutatóintézetek 
mellett létesített Innovációs Park-
ként meg lehetne ő rizni. Az Inno-
vációs Parkok felügyelete az 
OMFB-re tartozhatna. 

Követend ő  lépések 

— A kutatóintézetek, egyetemi 
tanszékek azon részeinek kiválasz-
tása, melyek a megismerésorientált 
tevékenységekkel szemben támasz-
tott ikbvetelményeknek megfelelnek 
vagy a követelményekhez alakítha-
tók .és finanszírozhatók (a rendel-
kezésre álló összegek alapján). Az 
év végére az OPK.A-pályázatok el-
bírálása után ezek szinte maguktól 
kialakulhatnak. 

— Meg kell vizsgálni, hogy vi-
lágbanki tárriogatással hogyan lehet 
a kutatás és oktatás kapcsolatát 
erösíteni. 

— Meg kell vitatni az Innovációs 
Park létrehozását. 

— A kutatás vagyonának védel-
mét alapítvány formájában is szor-
galmazni kell. 

— Stratégiát kell kidolgozni az 
ide nem sorolható tevékenységek 
hasznosítására a mindenáron való 
értékmegő rzés elve alapján. 

Értékeket kiszórni ugyanis bű n 
lenne, de optimális hasznosításuk 
nagy haszonnal járna. 

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS 
A TUDOSZ TITKAROK TANACSAT a szakszervezet elnöksége szeptember tizen-
kettedikére összehívta. A tervek szerint megvitatják — a TUDOSZ első  országos. 
küldöttgyű lésén felvető dött kérdések közül — a TUDOSZ tudománypolitikai kon-
cepcióját; az idei üdültetési tapasztalatokat és a jövő  évi üdültetési lehet ő ségeket. 
Várhatóan napirendre tű zik 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 
együttm ű ködés aktuális feladatait is. 

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG 
A KÖZPONTI KÉMIAI KUTATO INTÉZETBEN rendezett szakszervezeti választá-
sok eredményeképpen a TUDOSZ-alapszervezet új vezető  tisztségviselő i lettek: 
BELICZANE BOJTAS KATALIN technikus, CSEM ERVIN technikus, ERDEI ER-
ZSEBET technikus, HORVATH GYÖRGY anyagbeszerző , JABLONKAI ISTVAN ku-
tató, JALSOVSZKY GYÖRGY tudományos tő munkatárs, MIKOCZY JÁNOS szak-
munkás, MOLECZ ISTVAN osztályvezető , TALAS EMILIA tudományos munka-
társ. Az eddigi szakszervezeti bizottság titkárát, VIDOCZY TAMAST, a KKI TU-
DOSZ-szervezetének elnökévé választották. 

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILAG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG 
A MAGYAR ÁLLAMI EÖTvOs LORAND GEOFIZIKAI INTÉZETBEN ÚJ TUDOSZ-
VEZETÖSÉGÉT választottak. BAGI ROBERT titkár nyugdíjba vonult, szakszerve-
zeti munkáját a tagság köszönettel nyugtázta. Az ELG1 szakszervezeti bizottságá-
nak tagjai: Császár Arpád szakmunkás, Cséri Dénes tervezömérnök, Gregusne Só-
lyom Iren fizikus, Madarasí András geofizikus. Titkárrá választották DRASKOVITS 
PAL geofizikust, aki közepes mélységű  víztároló szerkezetek, képző dmenyek kutatá-
sával 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 ű szaki Fizikai Kutató 
Intézetben aspiránsként dolgozott, súlyosan megbetegedett, s emiatt kénytelen 
volt hazautazni. Hazájában beszerezhetetlen gyógyszerek megvásarlásához a TU-
DOSZ — központi .költségvetésébő l — 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 tá-
mogatásért, 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 munka-
társak — az MTA Mű szaki Fizikai Kutató Intézet egykori nyáikavállalói — új TU-
DOSZ-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 gya-
rapodott, amely az egyidejű leg hozzá vásárolt 24 tű s nyomtatóval lényegesen 
megkönnyíti a TUDOSZ adminisztrációs és nyilvántartási munkáit. (Várhatóan 
jó hasznát vesszük majd a Word V. szövegszerkesztő  programnak, amelynek hasz-
nálatával már lelkesen ismerkedünk.) 



Zöld gyógymód 
D A lengyelek — ha der ű látóan tekintenek a jövő be — zöld szemüvegen át nézik 
a dolgokat. (Ez helyettesíti nyelvükön a rózsaszín szemüveget.) Zöld és egyéb 
pink latásmódra pedig nagy szükség van Kelet-Európában, hiszen olyan társa-
dalmi berendezkedést hagyunk magunk mögött, amely kirabolta a gazdaságot és 
a természetet. Egy velejéig elhibázott szemléletet — „az ember leigázza a termé-
szetet" — kell most, s a holnapokban múlt idő be tenni. 

Magyarországon is teljecéggel hiányzik a zöld szemlélet. A szocialistának titu-
lált társadalmi berendezkedés nemcsak egy késő feudális-prekapitalista gazdasági 
szisztémát termelt újjá — ösztövéren — politikai tájunkon, de az értékrendet is 
visszavetette az idő ben. Miközben a fejlett világ végigjárta értékútját a materiális 
értékektő l a posztmateriális értékeig, nálunk az anyagi értékrend sem erő södött 
meg. (Évszázadnyi késéssel most kell tartalommal megtölteni a protestáns etika 
posztulátumait.) Nagyon hosszú út vezet hazánkban is a posztmatériális — zöld —
értékekig. 

Mitő l várjuk, hogy a „zöld-gyakorlat" uralkodóvá válik országunkban? Hosszú, 
idő igényes folyamattól, amely alatt minden bizonnyal — sajnos — tovább foly-
tatódik a környezetpusztítás. Elméleti és gyakorlati változást remélhetünk a de-
mokrácia, a nyilvánosság megerösödéséttil. A helyi önkormanyzatok, s a parla-
ment a közvélemény nyomására akarva-akaratlanul rákényszerül, hogy döntéseinél 
a környezetvédelmi követelményekre is figyelemmel legyen. Hogy ez mennyire így 
van, mi sem bizonyítja jobban, mint Bő s-Nagymaros ügye. 

Lassú változást várhatunk a privatizációtól. Nyugati példák bizonyítják, hogy 
a magántő ke jól felfogott érdeke, mű ködése érdekében is kénytelen a környezet 
óvására tekintettel lenni. Ha az adott település lakóival, az önkormányzattal jóba 
akar lenni, kénytelen megvalósítani a környezetvédelmi beruházásokat. (A tulajdo-
nosok posztmateriális — a szabadid ő t, a tájat, a természeti szépségeket stb. preferáló 
— értékrendje segíti a tökéseket, hogy az anyagilag hátrányos kényszereket a céltól 
motiváltan könnyebben elviseljék. Az árban ugyanis megjelenik ez a gazdasági 
hátrány.) Érdemes megfigyelni még egy tanulságot, a magánt ő ke környezetbarát 
magatartása általában átragad az állami vállalatokra is — a privatizációtól így 
remélhetjük a zöld szemlélet általánosabbá válását, hosszú távon. 

Attól lehet tartani, hogy a bérbő l és fizetésbő l élő kkel, s a szakszervezetekkel 
sok baj lesz a zöld-váltás folyamatában. A munkavállalók körében még inkább 
hiánycikk a posztmateriális értékrend, uralkodóbb a mának élés, a konzervati-
vizmus. E réteget különösen sújtja az átmenet minden terhe. Ezért félő , hogy a 
munkahelyi döntésekben való részvétel esetén a bér-, munkanélküliségi, s egyéb 
problémáikat a környezetvédelem rovására is hajlandók lesznek megoldani. Ne-
vezetesen: inkább ellene szavaznak egy-egy környezetvédelmi beruházásnak, mint-
sem a következménye a béremelés elmaradása, emberek utcára kerülése legyen. 
(S az ilyen hatások természetesek, hiszen a sok tíz-, százmilliós beruházást va-
lahogyan ki kell gazdálkodnia a vállalatnak.) Sajnálatos lenne, ha a jövő ben a 
szakszervezetek kizárólag a pillanatnyi, rövid távú érdekek szószólóivá szegő d-
nének. 

A szakszervezetek ilyentér „elfajulása" sajnos nem lesz érthetetlen a közeljö-
vő ben. Materiális lehető ségeink tökéletesen ellenállnak a posztmateriális ambíció-
nak. Üres a kincstár ahhoz, hogy akut környezetvédelmi gondokat oldjon meg. 
Szegények ahhoz a vállalatok, hogy éppen környezetóvó beruházásokkal kezdjék 
talpraállításukat. A bankok sem olyan gazdagok, a hitelfeltételek sem kedvező ek, 
hogy a zöld szemlélet eluralkodhasson az iparban, a mező gazdaságban. Mindezek 
miatt a szakszervezetek könnyen juthatnak olyan álláspontra, hogy a nem reális 
értékek védelme helyett a praktikus (materiális) érdekek óvására helyezik a hang-
súlyt. Ez azonban újra konzervatív jelző vel díszítené fel a mozgalmat. 

Az elmúlt évtizedekben elég sokszor volt szó a szakszervezetek „kettő s funk-
ciójáról". Újra tartalmat lehet adni ennek a korábban kétes szókapcsolatnak: a 
szakszervezet legyen posztmateriális értékek terjesztöje, szószólója, akkor is, ami-
dő n ellátja a materiális értékek, érdekek védelmét! 

Fóti Péter 

Szegény ember vízzel f ő z — ám a szegény magyar ember milyen vízzel 
él? Erre válaszol dr. Salacz Tamásné, az Országos Közegészségügyi Intézet 
munkatársa olvasóinknak. 

— Melyek a legveszélyesebb anyagok vizeinkben? 
— A felhasználható nyersvíz min ő sége településenkét változik. Legkritikusabb 

a vizek szervesanyag-tartalma, első sorban olyan városokban, ahol az ivóvizet vagy 
annak nagyobb részét felszíni vízbő l állítják elő . Az ivóvíztisztítás technológiája 
Magyarországon nem tökéletes, sok helyr ő l hiányzik az aktív szénszű rés, amellyel 
a víz szervesanyag-tartalma első sorban csökkenthető . Ezért a szennyvízzel felszíni 
vizeinkbe kerül ő  szervesanyagok — amelyek sokszor toxikusak, ső t vérmérgek is 
lehetnek — az ivóvízbe kerülnek! Ezek eltávolítása ioncserélő  gyantákkal nem vi- 
hető 	 végbe, ilyen esetekben volna feltétlenül szükség a fordított oz- 
mózis elvén m ű köd ő  berendezések alkalmazására. 

— Mondana példát? 
— Sok kísérletet végeztünk a pécsi vízzel. Pécs ivóvize részben a mohácsi víz-

kiviteli ~öl származik. A Dunába kerül többek között Pét, Füzf ő  és Budapest 
összes szennyezése. Gázkromatográfiás vizsgálatokat is végeztünk. „Ujjlenyomat-
vizsgálattal" kimutathatók, hogy mindazok a szerves mérgező  anyagok, amelyek a 
Dunába megjelennek, csökkent koncentrációban, de még az ionmentes vízben is 
tettenérhető k ! Sajnos, nincs GS—MS-mérésre alkalmas m ű szerünk, ezért a szer-
vesanyagok meghatározásával nem állunk elég jól. Márpedig a szervesanyag az 
első dleges mumus! Megyénként történik a pénzek elosztása, s mi ebbe nem tu-
dunk beleszólni, s a berendezések megvételére sem kötelezhető k az egyes térsé-
gek. 

— Van egyéb kritiku 	;s: 
— Magyar specialitás, hogy ae ivóvízben megjelenik az arzén, különösen né-

hány alföldi és tiszantúli varosban, peldául Karcagon, Bekéscsabán. Itt a kiin-
dulási 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 

Terápia 

— A Köjál milyen rendszerekkel ellenő rzi Budapest levegő jének min ő ségét? 
— A regionális immisszió vizsgáló, az úgynevezett RIV-hálózat részeként a f ő vá-

ros harmincöt pontján történik rendszeres, másodpercenkénti mintavétel és vizs-
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-
tórium dolgozza fel. A minta gy ű jtése és hagyományos kémiai analízise azonban 
id ő igényes, a gázok vizsgálatáról egy hét múltán, a pormintákból csak egy hó-
nap múlva kaphatunk eredményt. Ez tehát csak egy adott térség levegő min ő ségi 
helyzetének megítéléséhez használható, gyors beavatkozást nem tesz lehet ő vé. 

— Rendszereik, m ű szereik elégségesek-e a nagyméret ű  motorizációval, techni-
zálódással járó szennyezés mérésére? 

— Sajnos nem. A vizsgálati módszerek változtak, a mű szerek elöregedtek. A 

pelemetrikus monitorhálózat rekonstrukciója elodázhatatlan. A levegő ben olyan 
omponensek is elő fordulnak, amit nem tudunk mérni, pedig kellene: ilyenek 

például a szénhidrogének és az ózon. Monitorhálózatunk rekonstrukciójához a ta-
nácsi és minisztériumi keretekbő l 82,5 millió forint áll rendelkezésünkre, e mellé 
az NSZK Is kilátásba helyezte támogatását, amit a Bundestag .már jóváhagyott. 
A monitorhálózat fejlesztésére kiírt nemzetközi tender a nagy érdeklő désre te-
kintettel meghosszabított határideje 1989. augusztus 15. volt. Erre a határid ő re ti-
zenhárom pályam ű  érkezett különféle profi külföldi cégektő l is. 

— Melyek Budapesten a f ő  „légi" veszélyek? 

— A legtöbb gondot első sorban a közlekedésbő l származó légszennyező k okoz-
zák — a szén-monoxid, a nitrogénoxidok. Komoly gondot jelent a f ő város por-
szennyezettsége is. Az immissziós formát ireghaladó határértékeket mértünk a 
közlekedéstő l terhelt területeken. A monitorhálózattal ugyan nem mérhető , de a 
Fő városi Köjál számos helyen mér a szálló porból fémeket is. Igy ismeretünk 
van arról, hogy a közlekedésbő l rendkívül sok ólom kerül a környezetbe. Közle-
kedésügyi szempontból ez a legsúlyosabb ártalom, tekintettel az ólom egészséget 
károsító hatására, továbbá arra, hogy halmozódik is a szervezetben. Adatainkat 
mindig a döntéshozók rendelkezésére bocsátjuk és szorgalmazzuk a hatékony in-
tézkedéseket., 

— Melyek Budapesten a le.:(fontosabb teend ő k? 
— A légszennyezettségi probléma megoldása mellett a veszélyes hulladék, ezen 

belül a kórházi hulladék sorsának rendezése. Rövidesen jelentkeznek súlyosabb 
gondok a kommunális hulladékokkal is, mert a hulladéklerakók már beteltek. 
A meglévő  és súlyos bajokkal küszköd ő  szemétéget ő  kapacitása ehhez nem elég. 
De hogy jót is mondjak: a gázprogram bevezetése Budapest levegő jében tisztu-
tulást eredményezett, a széntüzelést kiváltva csökken ő  tendenciájú lett a kéndi-
oxid-szennyezés. Am ahogy át kellett térnünk a rosszabb min ő ség ű  szenekre, ez 
a javulás is megtorpant. A f ő  veszélyt azonban a közlekedés ártalmai Jelentik. 

— Az arzén mellett még mi a f ő  veszély? 
— Igen szigorú a nitráttartalomra vonatkozó határérték: ebbő l két milligramm 

lehet literenként az ionmentes vízben. 

SZÓSZÓLÓ i 1990. szeptember 

vilit kíván a magyar nemzet... 

Vizet! 

gy. i.  gy. 

El Szakszervezet, politikai integrá-
ció címmel vezércikket jelentettünk 
meg a Szószóló 1990. júliusi számá-
ban Pomogáts Béla tollából. Már írá-
sának alcíme is kifejezte a szerző  

❑ Több mint két éve annak, hogy 
bátran és elegánsan kesztyű t dobva 
az egyre mélyebb válságba süllye-
dő  állampárt cső döt mondott és kor-
rumpálódott transzmissziós szíjának 
— s így magának az állarnpártnak 
— néhány száz lelkes és elszánt tu-
dományos dolgozó megalakította a 
maga független és demokratikus 
szakszervezetét. Talán kevésbé bát-
ran, ellentmondásos módon, külön-
böző  indíttatásokból a tudományos 
dolgozók másik csoportja megma-
radva a SZOT szervezeti keretei 
között viszonylag autonóm szakszer-
vezetet hozott létre — a TUDOSZ-t, 
hogy ihatékonyalbban 'képviselje a 
maga szakmai érdekeit. 

Azóta végbement a rendszervál-
tás. A TDDSZ a Független Szak-
szervezetek Demokratikus Ligájának 
kezdeményező jeként komoly szere-
pet töltött be a kommunista rend-
szer békés, de radikális lebontásá-
ban. A TUDOSZ is fokozatosan, de 
következetesen bő vítette a mozgás-
terét, valódi érdelkvédelrrni szervezét-
té vált, s a SZOT nem túlzottan hi-
teles átalakítási folyamatának során 
szakított annak utódszervezetével. 

Ha objektívan számot kívánunk 
adni a TUDOSZ elmúlt két eszten-
dejérő l, két kérdés merül fel. Egy-
részt: mivel igazolható a TUDOSZ 
eddigi léte, tevékenysége? Másrészt: 
igazolható-e a jövő re nézve, hogy 
egymással párhuzamosan, ső t egy-
mással rivalizálva a tudományos 
dolgozóknak két szakmai szervezete 
maradjon fenn? 

A TUDOSZ megalakításának az 
az „ideológiája", amelyet annak ide-
jén e sorok szerző je is képviselt, mi-
szerint a SZOT-ot majd 'belülrő l fel-
lazítva átalakításra kényszerítjük, 
nem igazolódott be. A SZOT-ban, 
majd utódjában a régi struktúrák, 
a régi attitű dök és szerepeik iner-
ciája dominált és dominál. A TU-
DOSZ ebbő l helyesen, de talán kis-
sé megkésve, levonta a kellő  kon-
zekvenciát. Mentségünkre szólva el-
mondható azonban, hogy a TUDOSZ 
leválása is egyike volt a SZOT—
MSZOSZ válságát siettető  tényező k-
nek. Ugyanakkor az is 'kétségtelen, 
hogy a TUDOSZ-nak — éppen a 
leválás fokozatossága következtében 
— sikerült a munkavállalói érdek-
védelemhez szükséges eszközök je- 

C] Tavasszal a TUDOSZ tagsága 
úgy találta, hogy részvételünk a 
MSZOSZ-ban több hátránnyal jár, 
mint el ő nnyel. Ezután több oldalról, 
és az idő  (múlásával egyre gyalkrab-
ban és radikálisabban hallhatjuk a 
'kívánságot: a megosztó SZOT-tag-
ság elmúltával egyesüljön a két tu-
dússzakszervezet, a TDDSZ és a TU-
DOSZ. 

Az óhaj természetes, hiszen mi, 
alapítók egy asztal körül ültünk a 
88-as decemberi lázadásnál a Pus-
kin utcában. Együtt próbáltuk meg-
fogalmazni egy soha,  nem látott de-
mokratikus szakszervezet alapelveit 
a Filozófiai Intézetben, és még a 
Rakpart klub felhívása után is 
együtt dolgoztunk a TDSZ mű kö-
dési szabályzatán, amelyre a TU-
DOSZ épült, és mélybő l aztán a 
TDDSZ is merített. 

Mindannyian érezzük, hogy aimeny-
nyi hasznot hajtottunk demokrati-
kus kísérleteinkkel az országnak —
hiszen mi voltunk az első  rés a 
monolitikus erő s (bástyán — meg-
osztottságunkkal és belharcainkkal 
annyi kárt is okoztunk tagságunk 
érdekvédelmének. A pluralizmus 
egyébként is kötelező  leckévé vált 
demokratikus országunkban, a tu-
dományos munkahelyek állapota vi-
szont rosszabb, mint valaha. A mű -  
szaki fejlesztésen spórol a kormány, 
TDDSZ- és TUDOSZ-tagokat egy-
aránt fenyegeti a munkahely elvesz-
tése. Jogosultságaink fogyatkoznak, 
ami még van azt sem tartják be. 
Demokratikus és autonóm szakszer-
vezet egyaránt szálka egyes hatal-
masok szemében. Itt a legfő bb ide-
je az összefogásnak! 

Miért mégis ez az önsorsrontó té-
továzás? Mit tehetetlenkednek a vá-
lasztott testületek mikor létérdekek 
forognak kockán? Miért nem muta-
tunk megint példát mi tudósok, ez-, 
úttal az összefogás példáját, mely 
olyannyira hiányzik napjaink köz-
életébő l? 

Látnunk kell, hogy az évek fo-
lyamán mindkét szervezet kialakí-
tott egy stílust, melyhez ragaszko-
dik, de ez a másik tagságának egy 
részét esetleg taszítja. Kialakított  

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

lentő s részének megő rzése. A „nagy-
politika" és'a tulajdonképpeni szak-
szervezeti jellegű  politizálás közötti 
arányban szervezetünk az utóbbira 
koncentrált. 

Ha az elő ttünk álló évekre tekin-
tünk, paradox érzésünk lehet. Ál-
lampolgáraltiként megelégedéssel tölt 
el bennünket a kivívott szabadság-
többlet tudata. Munkavállalóidként 
azonban szorongunk, aggódunk. A 
társadalmi-politikai rendszerváltás 
és a munkavállalói érdekek szem-
pontjai nemcsak, hogy nem esnek 
egybe, de vélhető leg huzamosabb 
ideig szembe is kerülhetnek egy-
mással. (Erre a közelmúlt dél-euró-
pai és latin-amerikai újra demok-
ratizálódó társadalmai is példák.) A 
szükségszer ű  és ,Ifivánatos kapita-
lista modernizáció a vállalkozókat 
preferálja, a fizikai és szellemi 
munkásokat alkalmazkodásra, áldo-
zatokká kényszeríti. Az áldozatok 
minimalizálása sem a tulajdonosok-
tól, sem a kormányzat önkéntes be-
látásától nem várható. Szabadon és 
egyeztetetten fellépő  szakszervezetek 
Kollektív akcióira van szükség. 

Ennek pedig jelenleg Magyaror-
szágon 'kedvező tlenek a politikai — 
szubjektív — feltételei. Nincs jelen-
tő s parlamenti és társadalmi súly-
lyal rendelkező  európai értelemben 
vett baloldali, tehát munkavállalói 
érdekeket artikuláló párt. Gyengék 
a szakszervezetek. A legnagyobb lét-
számú és jelentő s anyagi eszközöket 
birtokló SZOT-utód iránt saját tag-
sága körében is mély bizalmatlan-
ság tapasztalható. Megújulási törek-
vései nem egyértelmű ek, nem hite-
lesek. A Liga a maga 100 000-es 
tagságával mint konstruktív politi-
kai erő  már bizonyított, de mind 
vezetésének, mind tagságának még 
tanulnia kell igazán szakszervezet-
ként viselkedni. A munkástanácsok 
profilja, funkciója kialakulatlan. Rá-
adásul 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 érdek-
képviselet szakszervezeti egységet 
(szervezeti és/vagy akcióegységet) 
kíván meg. No meg persze függet- 

továbbá egy szövetségi rendszert, 
amelyhez 'kötő dik, de ez a másik-
nak nem szükségszer ű en elfogad-
ható. 

A TDDSZ mint élcsapat jellegű  
szakszervezet elő ször önmagán be-
lül integrálta a szerteágazó tudo-
mányos (és egyéb értelmiségi) terü-
letek legradikálisabb tagságát majd 
— a SZOT-tal való szakítást a füg-
getlenség ismérveként kezelve —
létrehozta a Független Szakszerve-
zetek Demokratikus Ligáját, mely a 
szaporodó, de egyenként kis létszá-
mú radikális szakszervezetek szö-
vetségévé vált, politikailag a sza-
bad demokraták támogatását élvez-
ve. 

A TUDOSZ, hogy megő rizze aku-
tatóintézeti dolgozók érdekvédelmét, 
a szavazással legitimált „tagságát-
mentést" választotta. A tagság ér-
dekvédelmére koncentrált szövetségi 
.kapctsolatailban is: mű ködési feltéte-
leit a Közszolgálati Szakszervezetek 
Szövetsége biztosítja, míg az Értel-
miségi Szakszervezeti Tötmörülés a 
sajátos kutatói, a Szakszervezetek 
Egyeztető  Fóruma pedig a költség-
vetési érdekek hatékonyabb érvé-
nyesítését szolgálja. 

Bizony van itt különbség a SZOT-
tagságon kívül is! Vajon hajlandóak 
lennének a TDDSZ és a TUDOSZ 
alapszervezetei és választott testüle-
tei felvállalni a másik szakszerve-
zet szövetségeit, munkamódszerét, 
stílusát? Ha nem, és ennek ellenére 
áthajszolnánk a fúziót, saját alap-
elveinket tagadnánk meg, az ered-
mény pedig nem egyesülés, hanem 
bekebelezés lenne. Ez pedig óhatat-
lanul újabb munkahelyi feszültsé-
geket ,szülne, immáron olyan külső  
helyzetben, amelyhez képest a vál-
ságosnak ítélt 88-as állapot akár 
nosztalgiát is tkeIthet. 

A másik kérdés a pártpolitika. A 
TUDOSZ elutasította és elutasítja 
politikai pártok beleszólását szerve-
zeti és m ű ködési ügyeibe, és ugyan-
ezt mondhatjuk el szövetségeseink-
rő l is. A Liga elkötelezettsége vi-
szont nehezen tagadható tény. Ennyi-
re kötne a múlt? Elképzelhetetlen  

gozat szerző je ezúttal Spira György 
volt, aki többek között kifejtette, 
hogy létre kellene hoznunk a tudo-
mányos dolgozók egységes szakszer-
vezetét. 

lenséget. A közép-kelet-európai poszt-
kommunista társadalmakban ez nem 
könnyen valósítható meg, hiszen a 
szabad szakszervezeti mű ködés csak 
a korábban kikényszerített pártál-
lami „egység" lebontásával, a tény-
leges érdekek szervezeti elkülönülé-
sével realizálható. Az amúgy is fe-
nyegetett munkavállalói érdekek 
szempontjából különösen hátrányos 
volna, ha dél-európai mintára a 
szakszervezetek és szövetségeseik 
pártpolitikai és ideológiai szempon-
tok szerint különülnének el. 

S ezzel visszaérkeztünk a TU-
DOSZ—TDDSZ viszonyához. A Szó-
szóló júliusi számában Pomogáts 
Béla ugyan leszögezi, hogy „a két 
szakszervezetet eredetileg sem vá-
lasztották el egymástól 'határozot-
tabb -ideológiai« vagy politikai vé-
leményeltérések, csupán szervezeti 
megfontolások". 1?h,hez képest javas-
lata számomra meglehető sen kevés-
nek t ű nik, amikor azt írja: „... itt 
volna az ideje annak, hogy a TU-
DOSZ és a TDDSZ között is létre-
jöjjön valamilyen — az eddigieknél 
szorosabb és tevő legesebb — együtt-
m ű ködés és hosszabb távon vala-
miféle integráció." Megítélésem sze-
rint a TUDOSZ küldöttgy ű lésén elég 
gyenge lábon állt Baka András ér-
velése is, aki a képviseleti és a 
közvetlen demokrácia elvei közötti 
különbségekre hivatkozva utasította 
el a két szervezet kapcsolatainak 
szorosabbá f ű zését. 

Én a fúzió híve vagyok. Elfoga-
dom Spira György érvelését. Mind-
azgnáltal Spira György — akárcsak 
a másik oldalról Pomogáts Béla és 
Barka András is — ,megkerüli a leg-
lényegesebb kérdést: a TDDSZ Li-
ga-tagságát. A jelenlegi szakszerve-
zeti spektrumban szerintem a Liga 
jelenti a kormánytól és a pártoktól 
leginkább független szakszervezeti 
tömörülést — erkölcsi-politikai tő ké-
vel, ígéretes koncepcióval, dinami-
kus fellépéssel. Egy létrehozandó 
Tudományos Dolgozók Egységes 
Szakszervezetének politikai és ér-
dekképviseleti pozícióját er ő sítené 
viszont, ha az — lehetöségek sze-
rint a TUDOSZ eddigi együttm ű kö-
dési kapcsolatait és kereteit is meg-
ő rizve — a Liga tagszervezeteként 
m ű ködne. 

G. Márkus GyijOgy 

lenne tehát a TUDOSZ egy politikai 
párthoz közelálló szövetségben? 
Szó sincs róla, nagyon is elkép-

zelhető , ha az a párt tetteivel bi- 
zonyítottan 	munkavállaló-barát 
vagyis szakszervezetbarát. Az a po-
litikai ű r ugyanis, mely a magyar 
politikában a szociális demokrácia 
eszméje körül tátong, alig marad-
hat meg sokáig. A szavazópolgárok 
fele immár immunis a hagyomá-
nyos politikai mozgósításra. Egy 
olyan párt, amely érzékeny a mun-
kavállalói társadalom problémáira 
és ezt politikájával bizonyítja is, 
bizton számíthat a munkavállalók 
támogatására. A parlamenti jelen-
lét ugyanis — amíg a nem párt jel-
leg ű  és nem területi szervező désű  
érdekcsoportok megfelelő  fórumai 
ki nem alakulnak — létkéridés szá-
mukra. A szabad demokratáknak 
pedig, ha szociálliberális énjüket 
megtalálják, talán a legnagyobb 
esélyük van erre az összes parla-
menti párt közül. 

Visszatérve az alapproblérnához. 
tegyük fel a kérdést: vajon kime-
rítettük már az együttmű ködés min-
den lehető ségét a TDDSZ és a TU-
DOSZ között, és csak a szervezeti 
fázió jelenthet el ő relépést? Én nem 
merném ezt állítani. Fejlesszük te-
hát együtbmű ködésünket minden té-
ren és szinten. Vegyünk részt egy-
más szövetségeiben, tegyük rendsze-
ressé a vezetöségek41.-§ bizottságok 
összejöveteleit. Segítsük a másikat, 
ha valamiben jobbak vagyunk. Párt-
fogoljuk és ,propagáljuk alapszerve-
zeteink együttmű ködését. Országos • 
szinten pedig ügyeljünk, hogy sa-
ját vagy szövetségeseink rövid távú 
érdekeitő l hajtva újabb feszültsé-
gekkel ne terheljük ezt a számunk-
ra oly fontos jó viszonyt. Ez sokkal 
nehezebb feladat, mint egy formá-
lis egyesülés lebonyolítása, de ha 
sikerül, erő sebbé, befolyásosabbá 
válva jobban teljesíthetjük KÖZÖS 
f ő  feladatunkat, a tudományos dol-
gozók érdekeinek védelmét. És ha 
már CSAK az egyesülés lesz hátra, 
az vagy. magától fog menni, vagy 
már nem is lesz rá szükség. 

Tóth Attila 

Vissza a természethez 
Levegő t! 

❑ 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 Fő városi Köjál települési és környe-
zet-egészségügyi osztályán, amelynek vezető jétő l, dr. Kelemen Borbálától 
kértünk a Szószóló számára felvilágosítást a valós helyzetrő l. 
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❑ A magyar állam 1988 végéig 44%-os 
ártámogatásban részesítette azokat a fo-
lyóiratokat, amelyeket a környező  orszá-
gok magyar lakta területein árultak. A 
szubvenciót 1989-ben megvonták. Ső t, a 
lap- és könyvexportot ezután 110/0-os adó-
val is .megterhelték. Az erdélyi, a felvidé-

ki vagy a kárpátaljai újságkioszkokban ezek után egekig tornyosul-
taik az eladhatatlan magyar betű hegyek... 

Az áldatlan körülményeket azonban lehetett még tovább rontani 
(Bacsó Péter: Tanú című  filmjébő l vett dialógusát idézve: „... a 
nemzetközi helyzet tovább fokozódott ...") Az Antall-kormány 
programja szerint hazánk 1991-tő l valamennyi külföldi partneré-
vel konvertibilis valutában kereskedik. A Kultúra Külkereske-
delmi Vállalat 1991-es exportkatalógusa szerint egy Élet és Iroda-
lomért 1,2 dollárt kérnek, az Ezermester ára példányonként 2,3 dol-
lár, 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 meg-
fizetni az anyaországi lapokat. 

A könyvek, folyóiratok sorsa itthon sem lesz különb, hiczen 
kulturális produktumokat ugyanúgy megadóztatják majd, mint bár-
mely más terméket. Bizonyíték erre egy aipatákus parlamenti dön-
tés: meigvonták ugyanis „az eddigi 65%-os nyereségadó-kedvezményt 
a könyv- és folyóirra•tkiadástól, a filmgyártástól". 

Ha a hazai kiadványok — a magyar nyelv ű ek — itthon és a kör-
nyező  országokban immár végképp megfizethetetlenné válnak, ak-
kor a kormány nem mérlegelhet csupán üzleti alapon. 

Különösen, ha „ennek a 10 milliós országnak a kormányf ő je lé-
lekben, érzésben 15 millió magyar minisztzrelnöke kíván lenni"... 

(dura) 

[íveges Gábor illusztrációja 

15 millió 
magyar 

SZÓSZÓLÓ I 1990. szeptember 

Ez az Akadémia mér 
nem „az az Akadémia" 

❑ Vége a nyárnak. Ilyenkor szep-
temberben a fiatalok közül kinek 
az iskolakezdés, kinek a pályakez-
dés nehézségeivel kell megküzde-
n ie. 

1990-ben mintegy 130 ezren olyan 
fiatal végzett, aki nem tanul to-
vább, illetve befejezte tanulmánya-
it és szeretne elhelyezkedni. Közü-
lük 14 ezer a felső fokú, egyetemi, 
f ő iskolai végzettségű . Ez idáig nem 
sokat lehetett érzékelni a fiatalok 
elhelyezkedési problémáiból, gond-
jaiból. Sokan kihasználják az utol-
só, hosszú nyarat pihenésre, üdü-
lésre, s jobbára csak idénymunkát 
vállalnak. Sokan csak ő sszel kíván-
nak végleges, azaz állandó munkát 
vállalni, így várhatóan csak ez után 
néznek körül a munkaerő piacon, s 
így késő bb derül ki, hogy hosszabb 
távra milyen kilátás vagy kilátás-
talanság vár rájuk. A hivatalos 
statisztika nem ad megfelelő  .infor-
mációt a fiatalok álláslehető sé-
geirő l. A fokozatosan megszünte-
tett kötött elhelyezkedési rendszer-
rel egyúttal megszű nt a beépített 
információ is. 

Milyen munkalehető ség vár a pá-
lyakezdő kre? 

A fiatalok többféle módon keres-
hetnek munkát, hirdetések, pályá-
zatok útján, egyéni kapcsolatok ré-
vén és a különböző  munkaközvetí-
tő  irodáknál. Az állami munkaköz-
vetítő  irodákhoz bejelentett pálya-

kezdő k számára ajánlott állások 

száma alig harmada a végző knek, 

de ma már ez nem meghatározó, hi-
szen más módja is van az állás-
keresésnek. Becslések szerint a 
helyzet nem ennyire súlyos. A szak-
erniberek úgy számítanak, hogy a 

fiatalok 15-20 százaléka nem talál 

majd szakmájának, végzettségének 

megfelelő  munkát. Persze ez sem 

kevés! Minden fiatal számára nyo-
masztó, ha azt tapasztalja, hogy 

sok évi tanulás után nincs számá-
ra megfelelő  munkalehető ség. így 

játrak most p1. a bányamérnökök, 
vagy az agrármérnökök. Ez utób-
biak problémája újkelet ű , hiszen a 
bizonytalan jövő j ű  tsz-ek és állami 
gazdaságok nem vesznek fel új em-
bereket, a magángazdaságok pedig 

még nem alakultak ki. 

Milyen támogatást, segítséget 
kapnak az elhelyezkedni nem tu-
dók? 

Munkanélküli segély csak bizo-
nyos 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 idéz-
het elő  a fiatal életvitelében, lelki-
világában, hogy pályáját munka- 

nélküliként, segélyen tengő dő ként 
kezdje, el kell fogadnunk, hogy 
minden más, hasznos elfoglaltsá-
got jelentő  megoldást elő nybe kell 
helyezni a segélyezéssel szemben. 
Persze az is igaz, hogy minden, el-
helyezkedni szándékozó fiatal szá-
mára meg kell teremteni, fel kell 
ajánlani elhelyezkedési vagy át-
képzési lehető séget vagy valamilyen 
hasznos elfoglaltságot, amely egy-
úttal megélhetést es a képzettségi 
szintnél sem alacsonyabb szintű  
munkát biztosít. 

A kormány 200 millió forintot 
különített el ez évben az elhelyez-
kedni nem tudó pályakezdő  fiata-
lok gondjainak megoldásaira. Ezt 
a következő  célokra fordítják: át-
képzésre, gyakornoki foglalkoztatás 
állami finanszírozására, közhasznú 
munkára. Ezen kívül lehető ség van 
még — ha sikerül megfelelő  állást 
találni — külföldi munkavállalás-
ra is. 

Felső fokú végzettségű ek esetében 
— és egyelő re csakis náluk — jö-
het szóba a gyakornoki foglalkoz-
tatás, ami állami támogatással az el-
múlt évben került bevezetésre és 
még viszonylag kevesen kénysze-
rültek rá. Ez évben feltehető en 

sokkal többen veszik igénybe. A 

pályakezdő  a gyakornoki foglal-
koztatást a megyei munkaközvetí-

tő  irodánál kérheti és a munkál-
tatónak is oda kell bejelentenie 

szándékát gyakornok foglalkozta-
tására. Idő tartama 6 hónap, s gya-
kornoki bért fizetnek a foglalkoz-
tatottaknak. A szű kös forrásokkal 
rendelkező  költségvetési intézmé-
nyek számára ez egyrészt foglal-
koztatási lehető séget kínál, más-
részt ezzel a fiataloknak is segí-
tenek. 

-Ha valamely szakmában hosz-
szabb távon is kilátástalannak lát-
szik az elhelyezkedés, érdemesebb 

vállalni az átképzést. Az átképzés-
ben részt vevő  átképzési támoga-
tást kap. Pályakezdő  esetében az 
átképzési támogatás a mindenkori 
minimálbérnek megfelelő  összeg, je-
lenleg 5600 forint. 

Mindezek persze csak átmeneti 

és kényszermegoldások. egy tű nik, 

hogy be kell rendelkeznünk a mun-

kanélküliség létére, annak elvise-
lésére és kezelésére. Hogy ez a 
helyzet ne vezessen elviselhetetlen 
társadalmi feszültségekhez, átfogó 
programok, kezelési módszerek és 
nem utolsósorban gazdasági fellen-
dülés szükséges. Fejlő dő , korszerű -
södő  gazdaságban várhatóan éppen 

a fiatalok nagyobb aktivitására, 
szemléletére, új ismeretére lenne 
szükség. 

V. É. 

GAZDAGOK 
és szegények 

Az APEH kimutatása szerint 
tavaly a legnagyobb bevallott 
bruttó jövedelem 37 millió forint 
volt. Két kivétellel az első  tíz 
legjobban kereső  magyar vállal-
kozásból élt. A tizedik 11 millió 
forint éves jövedelmet vallott be. 
míg az ötvenedik 6 milliót. Az 
állami vállalatok igazgatóinak 
éves bruttó jövedelme az átlag-
értéket tekintve — a közhiedei-
mekkel 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 köz-
gyű lés által irányított szövetke-
zetek vezető inek átlag 684 761 fo-
rintja és a közgy ű lés által fel-
ügyelt vállalatok igazgatóinak 
8 278 816 forintos éves bruttó át-
lagjövedelme. Ez utóbbiaknál ke-
vesebbet kerestek a vállalati ta-
nácsokkal rendelkező  gyárak ieaz-
gatói (1 307 464 Ft). s a közvetle-
nül az államirányítás alá tartozó 
cégek első  vezető i (1 007 495 Ft). 
A tavalyi igazgatói prémiumok 
keltette felháborodás miatt a kor-
mány döntése értelmében 2•.) szá-
zaléknál kevesebb hazai vagy 
külföldi magántő kével m ű ködő  
vállalatoknál az igazgatók és he-
lyetteseik az idén már csak alap-
bérüknek legfeljebb 100 százalé-
kát kaphatják meg prémiumként. 
(Ez az intézkedés a privatizáció 

„gyorsítására Is ösztönöz.) 
E jövedelmekkel szemben ta-

valy 48 000 forintból „gazdálkod-
hatott" az, aki a minimálbérböl 
kényszerült megélni (havi 4001) 

'forint). Viszont vigaszt- ielenthe.  
tett e réteg számára az. h 
nem kellett személyi jövedele 
adót fizetnie, ső t 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 rendelkező k, 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  pél-
dául az, hogy egy szerencsés adó-
fizető  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 „nagymen ő " üzletem-
berek 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 eredmé-
nyeként már 5600 (1!) forintban 
állapították meg. Ez azért már 
valami! Hogy el ne felejtsem, a 
kormány egyébként nem vállalt 
felelő sséget ezért az összegért: 

Borbély Szilvia 

Tempus 
❑ Az Európai Közösség által finan-
szírozott TEMPUS program (Tran-
Europen Sheme for University Stu-
dies) az Európai Közösség felső ok-
tatási integrációs programjaihoz ha-
sonlóan Közép- és Kelet-Európa va-
lamint az Európai Közösség felső -
oktatási együttmű ködését kívánja 
elő segíteni. Az 1990/91-es tanév prog-
ramjai:mariagement és Ibizniszadmi-
nisztráció, alkalmazott közgazdaság-
tan, 'alkalmazott természettudomá-
nyok, technológiák és mérnöki tudo-
mányok, környezetvédelem, a közép-
kelet-európai változásokkal kapcso-
latos szociológiai és gazdasági tudo-
mányok. 

A Tempus-projektet az Európai 
Közösség Minisztereinek Bizottsága 
ez év májusában fogadta el, kifeje-
zetten a 'kontinens keleti része fel-
ső oktatásának fejlesztésére. Egyelő -
re Magyarország és Lengyelország 
részesedik a pénzbő l. Az idén 20 
millió ECU-t oszthatunk szét, az el-
képzelések szerint 1/3-2/3 arány-
ban. 

A közös európai projektekhez 
a delentkezést közvetlenül a brüsz-
szeli Tempus irodába kell :bekülde-
ni. Feltétel, hogy legalább két EGK-
beli és egy magyar intézmény ve-
gyen benne részt. Az egyéni ösztön-
díjpá•lyázatoka.t a budapesti M ű -
egyetemen megtalálható Tempus-
iroda várja. A pályázatok .  beadási 
határideje 1990. szeptember 30. 

d. I. 

D A Szószóló augusztusi száma in-
terjút közöl Láng István akadémi-
kussal, az MTA f ő titkárával. A be-
szélgetésibő l az érdeklő dő  megtud-
hatja, hogy a rendszerváltá4 meg-
történt tudományunk fellegvárában 
is. Napirenden van a demokratizá-
lás, és minden ellenkező  híreszte-
lés 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 tá-
jékoztatjuk az érdekelteket, hogy a 
112/1989. (Xl. 15.) MT rendelete 
értelmében 1990. augusztus 1-jétő l  

az MTA elnöke, alelnöke, f ő titkára. 
f ő titkárhelyettese, rendes és levele-
ző  tagjai jogosultak a Központi 
Állami Kórház és Rendelő intézet 
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 létesítmé-
nyek igénybe vétele „boszorkány-
üldözésnek" minő sül. Vagy talán 
tévedtünk és a „boszorkányokat" 
csak a közismert módon folyóirat-
betiltásban és eocénprograimban 
jeleskedő  közel tízmilliónyi „nép" 
között kell keresni? 

b. 

NÉZ Ő PONT 
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