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A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja

Hol kezd ődik
a demokrácia?
❑ A társadalmi változásokkal
együtt megváltoznak a társadalmi érintkezés normái is. Nem
egy csapásra természetesen, hiszen a régi kihalásához és az új
kialakulásához id ő kell. Nem lehet egyik napról a másikra elfelejteni a már-már megszokott
régi formákat, és nehéz minden
elemükben az új lehet őségekhez,
helyzetekhez illő vagy illőnek
vélt formulákat megtalálni.
A magatartás megváltozása elsősorban nem a magánéleti, hanem a munkahelyi és a közéleti
kapcsolatokat érinti. A társadalom hierarchiájának változásai,
az új lehetőségek és a még élő
régi kötöttségek bizonytalanná,
tanácstalanná tesznek bennünket, vagy esetleg olyan formabontó viselkedésre sarkallnak,
amely a hagyományos etika szerint udvariatlannak tűnik.
Különösen a vitákban éleződnek ki ezek az ellentmondások.
Aki túlságosan ragaszkodik a
megszokott hangnemhez, a sokszor köntörfalazó fordulatokhoz,
könnyen merevnek tűnhet, olyannak, aki a változó idő kben is
makacsul ragaszkodik bevett hivatali viselkedéséhez, valami
megváltoztathatatlanhoz. Aki túlzottan szabadjára engedi gondolatait, esetleg érzelmeivel együtt,
könnyen válhat erőszakos, kizárólagosságra törekvő vitapartnerré. A szélsőségek között ott
van azonban az elfogadható megoldás is. Ha a látszat megőrzé-

séhez való görcsös ragaszkodás
helyett viselkedésünkben, beszédünkben a vita — nem kizárólagosan személyes — célját, értel.ét. tartjuk szem előtt, elő bbre juthatunk, s bizonyos, jó diplomáciai érzékkel kiválasztott fogásainkról sem kell lemondanunk. Ha képesek vagyunk felmérni szerepünk jelent őségét a
szóban forgó ügyben, valószínűleg nem igyekszünk másra erőltetni véleményünket, különösen
nem érzelmi eszközökkel, s ettől
még maradha tunk őszinték és
egyenesek. Ha még arra is készek vagyunk, hogy a vitapartnert végighallgassuk, mérlegeljük, amit mond, nem válik az
új közéleti érintkezés macskaegér harccá, amelyben a beszélő
magát mindig macskának, elvi
ellenfelét mindig egérnek tartja.
Lehet, hogy itt kezd ődik a demokrácia.
Eő ry Vilma

Tudománypolitikai vita a TUDOSZ-ban

Elvek, elképzelések
Ll A TUDOSZ titkárok tanácsa
szeptember 12-i 'ülésén a legnagyobb
érdeklődést a tudománypolitikai elképzeléseiről kezdeményezett vita
váltotta ki. A diszkusszió alapjául
Bata Lajos elnökségi tag által készített dokumentum szolgált. (A tanulmány első része a Szószóló júliusi számában, második része pedig
szeptemberben jelent meg.)
Megismerésorientált kutatás,
termék- és piacorientált kutatás

Mindenekelőtt érdemes röviden
felidézni Bata Lajos néhány gondolatát, aki elsősorban a műszaki, valamint a természettudományokra vonatkoztatva új fogalmi rendszer bevezet~t is indokoltnak tartotta. E
szerint a kutatási tevékenységek két
alaptípusát kell megkülönböztetni:
az egyik a rnegismerésorientált, a
másik pedig a termék- és piacorien- tetésének és művelésének jogát.
tált kutatás. Az első típusban
A társadalomtudományok diszcip!amelybe a jelenleg használt tipoló- lináris és metodikai sajátossága'ból
gia szerinti alap- és alkalmazott következően Pomogáts Béla a kuta(applied) kutatások sorolhatók] nem tóintézetek egészét mint műhelyt is
cél a közvetlenül eladható termé- meg kívánja őrizni.
kek létrehozása. A finanszírozás itt
A kutatásifinanszírozásról úgy véleköltségvetési és egyéb, pályázati és kedik, hogy a két forrás együttes bizhialapítványi forrásokból történik,
tosítáLára szükséges a kormányzattól
szen a termék előállítása már a garanciákat kérni. Az intézmények
vállalatoknál vagy a tudományoSin- alapellátását változatlanul költségtézményren.dszer köré kiépülő vagy vetésbő l lehet folyósítani, míg az
települő innovációs centrumokban OTKA az egyes kutatások 'kereteit
történik. Az utóbbi gondolat már ki- szabja meg.
rajzolja a termék- és piacorientált
kutatások intézményrendszerét. A6
finanszírozás e szektorban már ter- Autonómiát és .demokratikus'
mészetesen a vállalatok által történne (ez így is működik a fejlett or- irányítást!
szágokban). Mivel nálunk nincsenek
Az alternatív tudománypolitikai
tőkeerős vállalatok, így a finanszírozás bizonyos mértékig a költség- elvekben gyakran felmerült az intézeti felügyelő bizottságok kialakívetés feladata marad.
A tanulmány gondolatmenetének tásának szükségessége. Pomogáts
rövid vázlata jelezni kívánta a tit- Béla szerint ezt a funkciót az alulkári értekezleten kibontakozó vita ról szervezett, 'választott akadémiai
alapirányait. Hozzá kell tenni azon- bizottságok is elláthatnák. E 'kérdésban, hogy a szerző külön kérte, ben nem született 'konszenzus, hihogy a társadalomtudományi intéze- szen többen (pl. Bata Lajos gyors
tek képviselő i is aktívan kapcsolód- válaszában, illetve Kovách Ádám fijanak be a közös gondolkodásba; és gyelemre méltó okfejtésében) elmondják el, hogy a vázolt modell mondták, hogy e bizottságok nem
kiterjeszthető-e a humán, illetve csak tudományos, hanem bizonyos
gazdasági, vagyon:felügyeleti . kenttársadalomtudományi sztférára.
rollt is ellátnak.
Vita alakult ki a Kutatóintézeti
Tanács lehetséges szerepéről és
Tézisek
funkcióiról. Míg Pomogáts Béla forműködés
Bata Lajos bevezető jében kifej- málisna'R ítélte az eddigi
Kovách Ádám
tette, hogy — bár a tudománypoliti- tapasztalatait, addig
autokai elvek 'kidolgozása nem kimon- (ATOMKII) értelmezésében az
dottan szakszervezeti feladat, de ma nómia az egész tudománypolitikai
a parlamenti pártok szakmai felké- modell általános érvény ű rendezőszültsége még nem éri el a szüksé- elve. E szellemben a Kutatóintézeti
ges szintet, így a tudományos dolgo- Tanács az intézményi autonómia csízók szakszervezeteinek létérdeke rája. Úgy véli azonban, hogy az in(meg érdekvédelmi szempontból is) tézmények autonómiája mellett gonintézményrendszer
egy működőképes és társadalmi-gaz- dolkodni kell az
dasági realitásokhoz igazodó — irá- autonómiájáról is. (Csak zárójelben
nyítási, finanszírozási és intézményi jegyezzük meg: a vita során ez volt
— modell 'kialakítása. A TUDOSZ az egyetlen olyan utalás, amely
koncepciójának alapfeltételeit így érintkezett az elmúlt esztendő során
oly sokat vitatott, Kovács István
fogalmazta meg:
akadémikus bizottsága által kidolgo1. Meg kell őrizni az akadémiai zott a Magyar Tudományos Akadéintézményhálózatot, azonban érvé- mia mint testületi önkormányzat
nyesíteni kell az intézményi auto- koncepcióval. Egyébként a 'mai nanómia szempontjait.
pig erre a feltevésre épül az akadé2. Az Országos Tudományos Ku- miai törvény tervezetének konceptatási Alap intézménye meghatáro- ciója.)

zóan fontos a magyar tudományosság számára, azonban a szervezetet
demokratizálni kell, azaz önálló jogi személyként biztosítsa a kutatási
pályázatok és támogatási összegek
szakszerűséget és nyilvánosságát.
3. Az Országos M űszaki Fejlesztési Bizottságnak fontos szerep jut
a gazdaság szervezeti átalakításában. Szerepet 'kellene játszania az
innovációs parkok üzemeltetésében.
4. Világbanki és egyéb nemzetközi támogatásból is segíteni szükséges az akadémiai intézetek és az
egyetemek együttmű'ködését.
Ideológiamentes, pluralisztikus
társadalomtudományt

Bernáth Csaba: Kolozsvári utca

zált Akadémia és az akadémiai intézményhálózat fennmaradását. Ez
az akadémiai stru.ktúra két pilléren
alapszik: az intézményi autonómián,
másfel ől pedig egy professzionalista
módon szervezett menedzserközponton. Az utóbbit akár az Akadémia
Kutatás- és Szervezetelemző Intézetéből lehetne kifejleszteni.
Véleménye szerint kiemelten kezelendők a szélesen értelmezett nemzeti tudományok, ideértve bizonyos
természettudományokat is, így például Magyarország geográfiáját is,
amelyeik megfelelő anyagi támogatása nagyon fontos a nemzeti tudat
szempontjából. A nemzeti, lényegében a társadalomtudományok körében a marxizmus-leninizmus több
évtizedes monopóliuma után — egy
más típusú hegemonizmus egyre fenyegetőbb árnyékában — ki kell
vívni az ideológia-mentes, pluralisztikus társadalomtudomány elismer-

A vitában felszólaló Pomogáts Béla (Irodalomtudományi Intézet) hozzászólását érdemes hosszabban idézni. Megítélése szerint a TUDOSZnak minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni kell a demokrati-

Felelő sség az egész magyar
tudományosságért
Johancsik János (Társadalomtudományi Intézet) hozzászólása nagyon fcntos szempontot épített be a
közös gondolkodásba. Jóllehet a
TUDOSZ tagságának nagyobb hányada az akadémiai intézetekből
rekrutálódik, de amikor tudománypolitikáról esik szó, nem csak az
akadémiai intézetek, hanem az egész
magyar tudományosság helyzetét és
állapotát is elemezni szükséges.
Szorosan idekapcsolható Jablonkay Gábor (Munkavédelmi Kutatóintézet) mondandójának lényege is.
Az ágazati kutatóintézet, amely eredetileg • költségvetési támogatásból
működött, a gazdasági 'kényszer hatására az elmúlt években egyre inkább nyereségérdekeltségű szisztémára 'kényszerült. Ma viszont — a
(Folytatás a 3. oldalon)

Az akadémikusok jó példája

Tudományos teljesítmény
❑ A Szószóló augusztus havi számában interjút olvashattunk Láng István akadémiikussal, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárával. A beszélgetés során szóba került többek között: kiket tekinthetünk hiteles és
„mértékadó" tudósoknak. Akinek neve szerepel „A magyar természettudományi alapkutatás publikációs és idézettségi adatai 1981-1989" c. öszszeállításban. (Szerzői: Bíróné Vasvári Lilla, Braun Tibor, Schubert András. MTA Könyvtár, Budapest, 1989.) Az interjúból az is kiderült, hogy
az Akadémia tagjairól idézettségi vizsgálat még nem készült.
Ha az akadémikusok életkorát, levelező taggá történő megválasztásának
dátumát, valamint idézettségi adatait egy adatbázisba összegyű jtjük, akkor egy személyi számítógép segítségével 'könnyen elvégezhetjük a különféle számításokat. (Az adatokat az Aikadémiai Almanach 1985-ös kiadása és a Magyar Tudomány 1990/7. száma szolgáltatta.)
Nevezzük az egyszerűség kedvéért „régi" Akadémiának az 1990 előtt
megválasztott akadémikusok halmazát, míg az „új" Akadémia értelemszerűen ezek kibővít
az elmúlt 'közgyűlésen megválasztott levelező tagokkal. Az egyes csoportokra „kompetencia-indexet" úgy definiálunk,
hogy az (százalékban kifejezve) a legalább egyszer idézett akadémikusok
számának és a csoport teljes taglétszámnap a hányadosa. Határesetként a
fő titkár kritériuma alapján tehet egy „mértékadó" személy kompetenciaindexe 100%.
A „régi" Akadémia tagjainak átlagos életkora 69 év, átlagban 50. életévükben választották meg őket levelező taggá. A „régi" Akadémia kompetencia-indexe 57%, átlagos idézettségük pedig 22 idézet személyenként.
Ugyanezek a mutatók az 1990-ben megválasztott új levelező tagokra 57
év, 74%, valamint átlagosan 66 hivatkozás. Ezekből az adatokból azonnal
látható, hogy az új tagok lényegesen kompetensebbek, ennek ellenére
átlagosan csak hét évvel később kerültek .megválasztásra, mint az várható lett volna teljesítményük alapján. Itt nyilvánvaló a főtitkár által
is említett „felfrissítés"-ről van szó, nem elsősorban fiatal, hanem ‚feltehetően méltatlanul háttérbe szorított eredményes kutatókkal.
A kompetencia-index és az idézettségi adatok vizsgálata jelzi, hogy a
kémiai, biológiai és orvostudományi osztály kutatóinak tevékenysége kiemelkedően eredményes. A matematikai-fizikai és agrártudományi osztály eredményetcs.ége átlagos, míg nincs megbízható magyarázat a műszaki és földtudományi osztály rendkívül gyenge teljesítményére. Az életkor szerepének 'vizsgálatából úgy tűnik, hogy az Akadémia tagjainál átlagosan kb. 10% inkompetencia tapasztalható, amely nem magyarázható
természetes okokkal.
A vizsgálódások célja mindössze annyi volt, hogy felhívja a figyelmet
arra, szükség van a tudományos teljesítmény megbízható értékelésére.
Az MTA főtitkárának szavait idézve: „Véleményem szerint emelni kell
a 'kutatóktól elvárt követelményszintet, mert a nemzetközi mezőnyben

csak így tudunk helytállni. Aki nem tudja a szintet teljesíteni, le kell
beszélni erről a pályáról, máshol kell elhelyezni, egyszóval meg kell válni
tőle. Ha másképpen nem megy, akkor uraim bocsá', fel kell mondani! Itt
kemény verseny folyik, ez a dolog lényege! Es ha valaki egyszer bekerül
a csapatba, az még nem jogcím arra, hogy egész életében azt csinálja.
amit akar, anélkül, hogy teljesítménye valaha is megmérettetne."
Az idézett szavakkal a kutatók többsége 'valószínűleg teljesen egyetért, de azt is jogosan elvárja, hogy e téren Akadémiánk tagjai jó példával járjanak elöl.
Bencze Gyula
• A szerző terjedelmes tanulmányát, táblázatmellékleteit az érdeklődők megtekinthetik a Szószóló szerkesztöségében.

Akadémiai pénzügyek

Mentőöv
❑ A Szószóló .szeptemberi számában 100 millió 'kellene! címmel megjelent írás mér foglalkozott egyes akadémiai kutatóintézetek ez évi gazdálkodási gondjaival. Ismertette a felmért hiányokat, a még szükséges
többletkiadások jogcímeit, jelezte, hogy erről és az Akadémia más igényeiről a kormány tájékoztatást kapott, és azt, hogy ebben az évben intézetek bezárására — a döntéstől függetlenül — nem került sor.
A kormány időközben az Akadémia költségvetési többletigényeit rész-

ben kielégítette. igy mód lesz rendezni a kutatóintézeteknél eddig felmért, illetőleg felülvizsgált üzemeltetési hiányt, a könyv- és folyóiratbeszerzés többletköltségeit és néhány halaszthatatlan szakmai feladat
anyagi szükségletét. A 'kormány 'kiegészítette azt a költségvetési támogatást is, amelyet a Társadalomtudományi Intézetnek az Akadémiához való
átszervezéséhez év elején megígért, de csak részben (elégtelen mértékben) adott.

Mindezek mellett el kell mondani, hogy a központi többlettámogatás
nem ellensúlyozza a nemzetközi kapcsolatok költségei között jelentkező
ár- és árfolyam-emelkedéseik hatását. Éppen ezért szükségessé vált — bár
az igényektől nyilván elmaradó mértékben — egyes, eredetileg más célra
szánt akadémiai pénzforrásokból bizonyos összegeket ide, vagyis közvetve szintén a kutatóintézetek támogatására átcsoportosítani.
Az Akadémia elnöksége szeptember végén — már a .kortnánydöntés ismeretében — foglalkozott a kutatóintézetek anyagi helyzetével és a többletforrások intézményenkénti, feladatonkénti elosztására kialakított elképzelésekkel. Várható, hogy év végén az Akadémiának további néhány költségvetési intézménye (pl. üdülők) számára is segítséget kell még saját
forrásaiból nyújtani. A kormány támogatása az ez évi gondok megoldásához nyújt segítséget. Nyilvánvaló, hagy 1991-ben a gazdasági folyamatok spontán hatása a gazdáságban erőteljesebben jelentkezik majd.
Az ország anyagi helyzetének alakulásától az Akadémia és intézményei nem függetleníthetik magukat. Bár a jövő évi költségvetési munkálatok még kezdeti szakaszban vannak, fel kell készülni az intézmények
költségvetésébe beépített, hosszú ideje — a támogatás 1988. évi differenciált csökkentésétől eltekintve — megmerevedett struktúrájú úgynevezett
bázis-előirányzatoknak a felülvizsgálatára. Egyrészt törekedni kell a szakmai , feladatokkal való jobb összhang kialakítására és a pénzügyi szakszerű ségre. Természetesen mindent meg kell tenni azért, hogy a tudomány
az állami költségvetés eszközeinek elosztása során érvényesülő versenyhelyzetben a jogosan elvárható politikai (és anyagi) támogatást megkapja, továbbá érdekei szakmai, tudományos és pénzügyi szempontból is
megalapozottan, felkészülten legyenek ,képviselve.
•

Aradi Zsolt

SZÓSZÓLO 1 1990. október

O.
D A Szószóló és a Magyar Hírlap
olvasóit tájékoztatandó, fogadta
munkatársunkat Mádi Ferenc, a kabinet tárca nélküli minisztere, akit
nemrég neveztek ki a tudománypolitika kormányszintű teendőinek felelősévé. A nemzetközi hírű jogászprofesszor kétségtelenül nem újonc
e területen, hiszen évekig volt a különben sokat bírált Tudományos
Minősít ő Bizottság titkára. Ám nagyon is kérdéses, vajon e poszton
képes lesz-e megváltoztatni az évtizedekre visszanyúló szomorú trendet, a tudományos szféra szellemi
és anyagi lerongyolódását, miközben
vélhetően ő sem tudja jobban ellátni pénzzel a kutatókat.
— Mégis, melyek a legfontosabb
elmozdulósak az eddigi kormányzati irányvonalhoz képest, s egyáltalán szükség van-e, ha igen, az Antali-kormány. szerint milyen mértékig, a tudomány világába való állami beavatkozásra?
— A látszat ellenére, hogy keveset tettünk e téren, azért sok minden történt, ha a lapok nem is írtaik róla. A kormány tudja, hogy
korszerű tudományosságon alapuló
oktatás, kultúra és műszaki fejlesztés nélkül nincs kiút a válságból. A
kérdés csak az, hogy mit tudunk
tenni az anyagi eszközök függvényében. A kormányprogram a tudomány szervezeti és anyagi autonómiáját, a kutatási és tanszabadságot, a nemzetközi 'kapcsolatok terén a teljes önállóságot hangsúlyozza, s azt, hogy ezekbe a folyamatokba nem szabad korlátozóan beavatkoznia. Ugyancsak semmi köze a
kormánynak ahhoz, ha egyetemeken, intézeteken belül kisebb átszervezések történnek, vagy az egyes
karok a posztgraduális képzés érdekében megállapodást kötnek kutatóintézetekkel. A szabad társulások, a struktúrák tulajdonviszonyokat is érintő belső átalakításai
azalbaq 'valószínűleg elérhetnek egy

ködésén sokat javíthatna, ha megszüntetnék a fennálló joghézagokat.
Ez csökkenthetné például a kutatás
és a felsőoktatás ellentéte«.

Szabadság — racionális határokig

A kormány tudománypolitikájáról
olyan szintet is, amelyen már a dolgok természeténél fogva együtt kell
működni az állammal. Gondolok itt
például új egyetemek létesítésére, az
universitas szellemének megfelelő
nagy, átfogó egyetem létrehozására,
vagy például a szükséges törvényalkotásra. A kormány tehát a teljes szabadság híve a racionális határokig, de ezen túl sem korlátozó,
hanem inkább együttműköd ő-alakító
szerepet akar játszani.
— Mi változik az intézményrendszerben? Minisztérium ugyebár nem
lesz, megmarad 'viszont az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság.
— A kormányon belül olyan vélemény alakult ki, amely szerint a
jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz jelentősebb anyagi infúziót adni a kutatásfejlesztésnek, enélkül
pedig hiba volna óriási átszervezéseket jelentő, .pótcselekvés ízű lépéseket tenni. Ez óriási többletenergiát vonna el a tényleges munkától, s nem biztos, hogy egy új
bürokratikus gépezetet is jelentő minisztériumon belül jobb -lenne az
adminisztratív jellegű menedzselés,
mint a mai keretek között. Egy ilyen
döntéshez különben is meg kellene
törni, vagy hogy finomabb legyek:
fel kellene oldani az egyes tárcák,
no meg az Akadémia jól őrzött forráselosztó funkcióját. Létrehoztuk
viszont a Tudománypolitikai Bizottságot (TPB), melynek én vagyok az
elnöke, tagja a művelődési és közoktatási, valamint a pénzügyminiszter, továbbá az MTA és az OMFB
elnöke, s szükség szerint kiegészül
más tárcák vezetőivel is. Ez opera-

tív testület, amely a legfontosabb pokon keresztül juthatnak hozzájuk.
kormányzati :prioritások kérdésében Nálunk ezt a demokratikus megolkonkTét döntések és általános elvi dast 'miért nem lehet általánossá
határozatok kialakításában segíti a tenni?
kormányt. A háttérben pedig ott — Nyilván arra gondol, hogy a
lesz a különböző területek 20-30 tudománynak jutó költségvetési tászakértő jéből álló Tudománypolitikai mogatást ne az Akadémia és a tárTanácsa, mely elemző vitákban ki- cák költségvetési finanszírozási memunkált előterjesztéseivel és állás- dhanizmusa útján, hanem közvetlefoglalásaival segíti a TPB tevékeny- nül a parlamenttől kapják meg az
cégét. Felállítottunk ezen kívül még érintettek. A kormánynak a nem túl
egy bizottságot, mely a !külföldi tá- távoli jövőben az államigazgatás
mogatási programok hazai felhasz- közbejötte nélküli megoldással is
nálásának koordinálását végzi, s szembe kell néznie, bár ez kétséghozzájárul ahhoz, hogy ezek a pén-`települ a mellény teljes átgombolázek a legjobb helyekre kerülhesse- sal jelentené. Két fontos alapunk
nek.
már van. Az egyik a vállalatok 3-4
— Mindez még nem ad garanciát, százalékos befizetéseiből képződ ő, s
hogy megálljon az ország szürkeál- ma még inkább különadóként meglományát jelentő tudományos kuta- jelenő központi műszaki fejlesztési
tók gyorsuló exódusa.
alap, a másik az Országos Tudomá— Valóban ez a legdrámaibb té- nyos Kutatási Alap (OTKA). Az
nyező. :Főleg az alacsonyabb beosz- előbbi összességében hozzávetőlegetásokban és a kezdőknél már a sen tízmilliárd forintot tesz ki, igaz
megélhetést is kérdésd.s,sé teszik a legutóbb kétmilliárddal kellett csökmegalázóan alacsony fizetések. Ez kenteni, s ideiglenesen ebből fedezik
részben a korábbi rendszer egyen- az OTKA-t, sőt a Felsőoktatási Alalősdin alapuló bérviszonyaiból fa- pot is. Kétségtelenül jó volna, ha
kadt, bár szavakban már az előző ezt is á :költségvetésből finanszírozkormányok is ígérgették a helyzet hatnánk, ám ehhez jelenleg adót
javítását. Mára legalább százszáza- kellene emelni, úgyhogy az idén a
lékos béremelésre volna szükség az régi rendszer valószínűleg nem váleurópai színvonalhoz, ám az ország tozik. Az OTKA-nak még. a törvéhelyzete most ezt nem teszi lehető- nyes alapját is meg kell teremteni,
vé. Konkrét döntés met nincs, de és egyúttal függetleníteni kell az
a maximumot sokan 30-50 százalék- Akadémiától. A következő négy évban jelölik meg.
re nyolcmilliárd forintos keretet
— Egyes nyugati országokban a terjesztettünk elő további működtetudományra állami költségvetésből tésre, miközben javítani kell az elszánt összegeket a par/arment hagyja osztott pénzek felhasználásának eljóvá és az egyes 'kutatók különféle, lenőrzését.
pályázati úton elnyerhető pénza‚la— A' hazai tudományos élet mű-

— Az egyik legfontosabb teend ő
egy törvényalkotási csomagterv elkészítése, melyben a már említett
pénzalapokra vonatkozó törvényeken
túl a felsőoktatási és az akadémiai
törvény talán a legfontosabb. Ezeket
a jövő év közepéig szeretnénk előkészíteni és lehetőleg egyszerre az
Országgyű lés elé vinni. Sokat segíthetne elfogadásuk a tudományos minősítés sürgetett reformján is. Ez
esetben a fokozatok odaítélésében is
visszanyernék önállóságukat-autonómiájukat az egyetemek, országos
(nehéz kerülni a szót: „centralizált")
megmérettetésben — az Akadémianál, illetve az :újjászervezett feladatú Tudományos Minősítő Bizottságnál — csak a legmagasabb, -a nagydoktori cím maradna, már ha természetesen az akadémiai törvény
biztosítaná az ehhez szükséges testületi önkormányzat státusát. Ez tű nik ma a többségi véleménynek. Fokozatosan az egyetemek feladatává
válna a tudományos utánpótlás szervezése is, amihez szükséges a :klaszszikus posztgraduális képzés létrehozása. :Még el kell mondanom, hogy
már a közeljövőben jogi szabályozást igényel az egyes intézetek kiárusításának megakadályozása. Van
kutatóintézet, amelynek vagyonából
már 20-40 százalékot részben külföldi részesedésű vegyes vállalatokba
-vittek át, s egyelőre a költségvetési
szervezeteknek valóban joguk van
vagyontárgyaikat ilyen társulásba
vinni. Ha azonban ez így folytatódik, a tudományos kutatás céljait
szolgáló nemzeti vagyon kerül veszélybe. Azt gondolom, rövid id őn
belül moratóriumot kell elrendelni,
aminek értelmében az ilyen lépésekhez 'kormányzati hozzájárulásra lesz
szükség.
Palugyai István
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J AZ AKADEMIA FOTITKARA ES AZ AKADEMIAI MUNKAHELYEKEN • MUKODO SZAKSZERVEZETEK KÉPVISELOI egyezséget kötöttek. Az igazgatói kinevezéseket megelőző fórumok véleményét a f őtitkár a megállApodás szerint veszi figyelembe: nem nevez ki olyan jelöltet igazgatónak, akit a fórum résztvevőinek többsége (50% fölött) nem támogat. E mellett az is újra megfogalmazódott, hogy a kinevezések során a főtitkár az Akadémia illetékes tudományos
osztályának véleményét is figyelembe veszi.
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CSÚCSTALÁLKOZÓ. A szakszervezetek képviselőinek és az Akadémia vezetőinek szeptember 20-i -megbeszélésén (amelyen többek között részt vett: Láng
István, Csurgay Árpád, Kónya Sándor, a TUDOSZ képviseletében Kuti László
és Révész Márta) a találkozó valamennyi résztvevő je egyetértett abban, hogy
szükség van minden akadémiai dolgozóra kiterjedő mielőbbi 50%-os béremelésre, amely csökkentené az utóbbi évek infláció miatti jövedelemkiesését. Ezt a
béremelést célszerű lenne — a kutatói érdekek figyelembe vétele mellett — differenciáltan végrehajtani. A szakszervezetek képviselői egy átfogó „bérnomenklatúra" kidolgozását is szorgalmazzák, amely többek között az azonos munkakörben, különböző helyen alkalmazásban állók bérelt azonos szintre hozná. A
találkozó résztvevői kölcsönösen egyetértettek abban, hogy halaszthatatlan az
OTKA-'keret mielőbbi rögzítése.
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PÁLYÁZAT. A SMARAGD Geológiai Környezetvédelmi Kezdeményezés Magyar
Allami Földtani Intézetbeli csoportja meghirdeti első országos fotópályázatát.
Témája: természetvédelem, környezetvédelem, környezetpusztulás, természetrom
bolás elsősorban, de nem kizárólagosan ezek geológiai vonatkozásai. Pályázni
lehet fehér-fekete és színes papírképekkel. A pályamunkák beadásának határ
ideje: 1990. november 30. A beküldött fényképekből kiállítást rendeznek a Magyar Állami Földtani Intézetben. Információ: Solt Péter, MAFI 1142 Budapest,
Népstadion út 14. Telefon: 251-0999.

igazgatóság teljesen önköltségessé tenné az üdülést és a támogatást kizárólag
az egyes szakszervezetekre és vállalatokra bízná, illetőleg részjegy formájában
osztaná szét, ez nem sok jóval kecsegtetne minket, hiszen ebből a mi részesedésünk meglehetősen alacsony volna. Ha így lesz, sem nyugdíjasaink, sem
családosaink nem juthatnak majd el ezekbe az üdülőkbe, hiszen a költségvetési
intézeteknél nem lehet a vállalat üdülési támogatására számítani.

— Szomorú kilátások. Mit tesznek ellene?

— Határozottan szorgalmazzuk, hogy az állam ne vonuljon ki a szervezett
üdültetés támogatásából, mert a bérek olyan alacsonyak, hegy önköltségi áron
nem teszik lehetővé a legtöbb dolgozó nyaralását. Egyébként maguk az üdülök
sem állnának meg a saját lábukon, még önköltséges árak esetén sem, mivel csak
az I/A. kategóriájú üdülőket lehet szállodaként kiadni, a II. és III. osztályúakat
valószínűleg nem. A f őigazgatóságon elhangzott olyan vélemény is, hogy legyen
„szabad piac" az üdültetésben, vagyis mindenki ott nyaral, ahol akar, mert a
beutalójegy csak gátolja az embereket. Ezzel szerintem még a középrétegnek
is elérhetetlenné válna a nyaralás... A TUDOSZ anyagi lehetőségeivel számolva
keressük továbbra is azokat az olcsóbb megoldásokat, amelyek nyáron, f őszezonban a családok többségének elérhető (szoba, illetve lakásbérlemény), és
szorgalmazzuk a külföldi cserelehetőségeket is meglévő üdülőink kihasználásával.
— A közszolgálati üdültetést nem lehetne hozzáférhetőbbé, olcsóbbá tenni?

— A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség idén is négymillió forintot költött üdülőinek támogatására. A költségvetés felülvizsgálatát nemcsak mi, hanem az összes tagszervezet is kéri, mert az árak miatt már az idén is sokan
nem vették igénybe ezeket az üdülőket. Kuti László, a TUDOSZ elnöke a szövetségi közgyűlés elé terjeszti a közszolgálati üdülők költségvetésének felülvizsgálatát. Ezen kívül minden eszközzel megpróbáljuk elérni a kormánynál, hogy
ne vonuljon ki az állam a szervezett üdültetés támogatásából. Ennyit tehetünk.
gy. L gy.
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A SZAKSZERVEZETI KEREKASZTAL ,soros házigazdája" az ÉRTELMISÉGI
SZAKSZERVEZETI TOMÖRÜLÉS volt. A
' kétfordulósra kerekedett maratoni ülésen — többek között — az Érdekegyeztető Tanács ügyrendjéről, valamint a vállalati tanács sokat vitatott újjáalakításáról tárgyaltak.
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AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAP rövidesen felállítandó szakmai kollégiumának tagságához Láng István, az MTA f őtitkára személyi javaslatokat vár „valamennyi kutatásban érdekelt kollégától".
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AZ ERTELMISEGI SZAKSZERVEZETI TÖMÖRÜLÉS 1990. szeptember 6-1 elnökségi ülésén megvitatta a kormány tulajdonreformmal kapcsolatos téziseit.
Véleménye szerint a privatizációnak minden tekintetben az ország gazdasági
érdekeihez kell igazodnia, s azt nem vezérelhetik politikai és ideológiai szempontok. Egyetért azzal, hogy a gazdasági megújhodás és növekedés megköveteli
az ésszerű privatizációt, de a gazdasági átalakulásnak nem lehet kizárólagos
célja, csak hatékony eszköze.
A vagyonértékelés során mindenképpen figyelembe kell venni az abba beépült és a mozgásba hozható alkotóképes szellemi tőkét, a megújhodás forrása
alapvetően ez lehet.
A lepusztult állami vagyon dolgozói kézbe adása még nem biztosítja a munkavállalóknak az eddigi színvonalon történő megélhetését sem. A dolgozói részvények túlértékelése hamis, jelenleg nem helyettesítheti a magyarországi bérrendszer átfogó rendezését.
Az ÉSZT elnökségének véleménye szerint a tézisek az inkább lebontandó megyerendszert indokolatlanul, gazdaságilag erősítik meg, ugyanakkor magukra
hagyják és erőtlenné teszik a helyi önkormányzatokat. Mindezek mögött a kormány centralizációs törekvéseinek érvényesítését látja.

ÜLÉSEZETT AZ ÉSZT ELNÖKSÉGE. Szó volt a szakszervezeti vagyon felosztásának kérdéseiről Is. Elnökségünk azt javasolta, hogy a vagyon kerüljön a Szakszervezeti Kerekasztal felügyelete alá. Személyi kérdésekrő l is döntés született, mert időközben az ÉSZT elnöke, Baka András országgyűlési képviselő az Államigazgatási
Főiskola fő igazgatója lett. A tömörülés alapszabályában szeptemberi tisztújítást
— az elnökségi tagok egyhangú jóváhagyásával — augusztus végére hozták
elő re. E szerint az ÉSZT soros elnöke Dr. Kispapp László, alelnökei Dr. vigh
László és Dr. Pomogáts Béla, titkára Dr. Bánk Gábor lett.
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SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK. A TUDOSZ—EGSZI Tudományos Kutató és Szervező Kft. szakszervezeti taggyűlésen új vezetőséget választottak. Az új titkár:
Kiss János, kutatási f őelőadó. A vezetőség tagjai: Sigrayné Csiszár Valéria főmunkatárs, és Nagyré Horváth Györgyi ügyintéző .

RÉVÉSZ MARTA ROVATNI

...

TITKARI TÁJÉKOZTATÓ

Alapszervezeteink figyelmébe ajánljuk a titkárok tanácsa szeptember 12-i ülésének
legfontosabb döntéseit

A Titkárok Tanácsa felhatalmazta Bata Lajos elnökségi tagunkat, hogy a
TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG •tudománypolitikai
kérdésekkel

kapcsolatos tanácskozásokon a TUDOSZ-t képviselje, és folyamatosan tartsa a kapcsolatot az illetékes kormánytisztvisel őkkel.
Megbízást kapott arra, hogy levéllel forduljon Mádl Ferenc miniszterhez. amelyben felhívja figyelmét a következőkre: sürgősen foglalkozni kell az akadémiai
intézetek finanszírozási kérdéseivel: tisztázni kell az OTKA-pályázatokra felhasználható pénz összegét, mert félő, hogy az intézetek, kutatóhelyek jövő jét
idén?
visszafordíthatatlanul károsító elvándorlások, elbocsátások következnek be.
— Összesen 182 felnő tt, illetve családos SZOT-beutalót, 13 külföldi beutalót és •
Az elnökség és a titkárok tanácsa egyaránt szükségesnek tartja a közeljöM SZOT gyermekbeutalót oszthattunk el 366 személynek. A Közszolgálati Szak- vőben
egy tudománypolitikai fórum megszervezését.
szervezetek Szövetségétől 24 beutalóval 72 felnőtt nyaralhatott, s ezen kívül még
•
1991.
január 1-sétál — a titkárok tanácsának egyetértésével — új, TUDOSZ6 gyermekbeutalót is kaptunk. Ismeretes, hogy Kékeden szobát béreltünk az
idén, ahol tíz turnusban 80 TUDOSZ-tag, illetve családtagja üdülhetett. Mint tagkönyveket rendszeresítünk. Az új tagkönyvek megvásárlása minimális költmár a Szószóló korábbi számában írtunk errő l, a TUDOSZ hetvenezer forintot séget igényel, s csak a legszükségesebb személyi adatokat fogják tartalmazni.
fizetett ezekért a szobákért, így a családoknak — akár egy négyszemélyes csa- • Sor került a munkabérrel nem rendelkező TUDOSZ-tagok tagdíjának megládnak is — naponta csak száz forintjába került egy szoba. A felsoroltakon állapítására is. E szerint a sorkatonák nem fizetnek tagdíjat: az önálló keresetkívül 79 tagunk utazhatott még görög és jugoszláv nyaralóhelyekre, amit anya- tel nem rendelkezők (munkanélküliek, GYES-en, GYED-en lévők) havonta 1 Ft
gilag ugyan nem támogattunk, de az utazás szervezését magára vállalta a TU- tagdíjat fizetnek. Az alaoszervezeteknek a titkárok tanácsa azt ajánlja, hogy a
DOSZ-iroda.
nyugdíjasok minimum 5 Ft havi tagdíjat fizessenek.
AZ UDOLTETES IDEI TAPASZTALATAIRÓL és a további teendőkről tárgyalt
augusztus 29-i ülésén a TUDOSZ elnöksége. Erről kértünk tájékoztatást Szénássy Evától, a TUDOSZ elnökségi tagjától és üdülési felel ősétől.
— Kezdjük a számokkal: A TUDOSZ közrem űködésével hányan nyaraltak

— Milyen visszhangja volt a tagság körében az idei nyaraltatásnak?

— Sokkal kevesebb kifogás érkezett, mint korábban, mert igyekeztünk figyelembe venni a váratlan kéréseket is. Igaz, a tagság is fegyelmezettebb volt,
nem adott vissza váratlanul annyi beutalót, mint tavaly.

• Alapítványok:

A TUDOSZ Pro Vita alapítvány kuratóriuma ez év decemberében tud először
árván maradt gyerekeknek támogatást nyúltani (6, illetve 12 ezer Ft-ot). Kérjük,
Ezért
őket.
hogy
a szükséges adatokat a rövidesen elkészülő formanyomtatványon a TUDOSZ— Indokolatlanul drágának találja mindenki a közszolgálati üdül
szorgalmazzuk a szövetségnél, hogy alaposan vizsgálják felül a költségráfordí- irodába juttassák el.
tásaikat, mert ilyen árak mellett esetleg jövő re üresek maradhatnak az üdü•
lő ik, amely a szakszervezeti szövetségnek komoly anyagi károkat okozhat majd.
Az összehasonlítás kedvéért elmondom, hogy amíg az idén,egy négyszemélyes A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége keretében működő nyugdíjas alabeuta- pítványnál segélyt. kamatmentes kölcsönt lehet igényelni. 1990-ben összesen
SZOT-beutaló ára 7500 forint volt, addig egy négyszemélyesszolgálati
öz
lóhoz húszezer forintért lehetett hozzájutni! Ezért is kénytelen volt a TUDOSZ 250 ezer Ft használható fel. (Tavaly a TUDOSZ 300 ezer Ft segélyt tudott széta beutalók árának a felét átvállalni.• Ugyanakkor különösen sok panaszt hal- osztani a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége segélyalapjából.)
lottunk a közszolgálati gyermeküdültetés körülményeire, amelyek bizony sok kí"
vánnivalót hagytak maguk után.

— Milyen érdemleges véleményeket „gyű jtöttek" össze?

— Mit tervez a TUDOSZ?

— Mint ismeretes, a jövő évi SZOT-beutalás helyzete teljesen bizonytalan,
ezért megpróbálunk új üdültetési lehető ségeket keresni, de a kedvezményes
beutalók esetleges elvesztését anyagilag nem tudjuk pótolni. Ha az üdülési Fő-

•

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége jelenleg dolgozik a munkanélküli
segélyalapítvány létrehozásán, mely várhatóan már ebben az évben a rászorulók rendelkezésére áll.

fölmondások
❑ Szeptemberi számunkban már
hírt adtunk róla, hogy a szegedi
Bioteohnika Rt. f ő/mondat-t 40 kutatónak anélkül, hogy előzetesen értesítette volna a szakszervezetet, kikérte volna véleményét, jóllehet az
érintett munkavállalók többsége a
TUDOSZ, illetve a TDDSZ tagjai.
A munkaadó részvénytársaság ezzel
alapvető szakszervezeti jogokat sértett meg. Döntése tehát jogellenes.
Hogyan történhetett mindez? Melyek a fölmondás igazi okai és előzményei? Hogyan alakult ki a konfliktusokkal terhelt válsághelyzet a
részvénytársaság :hatéves működése
alatt egy ígéretes vállalkozás után?
Miként vélekednek erről az érintett
munkavállalók? Mit tett és tehet
értük a szakszervezet?
Ezekre a kérdésekre keresett választ lapunk munkatársa, aki Szegeden tanulmányozta a csődbe jutás
anatómiáját, beszélgetve a kutatókkal, szakszervezeti tisztségviselőkkel, az MTA Szegedi Biológiai Központ vezetőivel. E helyszíni tájékozódásból született cikket a novemberi Szószólóban közöljük „Munkanélküli 'kutatók' Szegeden" címmel.
E tárgyszerű, elgondolkodtató tanulságokat felmutató történetből megtudhatjuk azt is, miért van zárva a
két éve épült, gazdagon felszerelt
modern laboratórium a Szegedi Biológiai Központ területén.

Új intézet
[1, A kormány szeptember 21-i ülésén elhatározta, hogy Teleki László
Alapítványt :hoz létre, amely a Külügyi Ihtézet, a Magyarságkutató Intézet és a Dunatáj Társaság bázisán
nemzetközi politikai kutatási központot működtet majd.

Kommentár nélkül...
r:1 Részlet a 'kormányprogram adórendszer-átalakítási elképzel&Piről:
„A kormány szándéka, hogy az
adórendszer átalakításának hosszabb
távú céljai mellett — azokkal öszszehangoltan — már a program időszakában, ezen belül 1990-ben —
megkezdi az adórendszer átalakítát. Ennek keretében: mérsékelni
kell a személyi jövedelemadón belüli :kedvezményeket és a munkaviszonyon kívüli jövedelmeknél a
normatív költséghányadok előírása
helyett a tételes költségelszámolás
irányába kell elmozdulni. Meg kell
fontolni továbbá a „0" kulcsos sáv
megszüntetésének lehetőségét is, igy
— az adóalap kiszélesítésével — a
későbbiek során mód nyithat a személyi jövedelemadó progressziójának mérséklésére, anélkül, hogy az
e forrásból -származó bevételek csökkennének."
MIT LEHET EHHEZ HOZZAFŰZNI: EJHA!
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Véleményünk szerint

Nincs szükség szigorú
keresletszabályozásra
r -1 Az utóbbi időkben az infláció megfékezésének, lehetőségeiről, valamint
a szigorú kereslet-szabályozás várható hatásairól a TUDOSZ-„berkekben" (például a TUDOSZ bérbizottságában) sok-sok vita folyt. Szakértőnk írását többek között ezért is
szívesen közli a Szószóló.
A jelenlegi kormány közvetlen
célja nem sokban különbözik az
előzőétől: ez a gazdaság működ őképességének és stabilitásának a megőrzése, s kulcseleme a fizetési mérleg egyensúlyára való törekvés,
amely a nemzetközi pénzpiac bizalmának feltétele. Mindebben döntő
jelentőséget tulajdonítanak az exportképesség javulásának, amelyet
a) a liberalizálódó környezettől, b)
az egyéni kezdeményezések lehetőségétől, c) a magán- és külföldi tőke kezében levő tulajdon növekedésétől, és nem utolsósorban d) a belföldi kereslet szabályozásától várnak.
A szigorú keresletszabályozást —
amelytől egyúttal az infláció fékezését is várják — a „még mindig jellemző túlkeresleti állapottal" indokolják. A szigorú keresletszabályozással párhuzamosan megy végbe az
import szinte teljes liberalizálása is.
Valóban ez az, amire szükség van?
A készletstatisztikák arra utalnak,
hogy 1989/90-ben a kereSkedelmi
készletek feltöltődtek, nem utolsósorban éppen a lakossági fogyasztás
csökkenése miatt. A lakossági fogyasztástól így megmentett árucikkek azonban egyáltalán nem biztos,
hogy felhasználhatók az export céljaira, a készletek ugyanis elsősorban a vegyes iparcikkek és a ruházati cikkek terén nőttek. Márpedig
a fogyasztási iparcilkkek kivitele
1990 első öt hónapjában az előző
év hasonló időszakához képest 4,6
százalékot esett vissza. A fogyasztási kereslet további visszaszorítása —
az élelmiszerek kivételével — tehát
csupán a kereskedelmi készletek további növekedésével járna. Az Relmiszerek esetében a kereslet viszszaszorítása valóban exportárualapnövelő tényező lehet. Az aszály és
a termelők körében eluralkodott bizonytalanság miatt visszaeső mezőgazdasági termelés következtében a
kereslet-visszafogás célja legfeljebb
a hazai keresletnek a csökkenő kínálathoz való igazítása lehet.
Egyetérthetünk azzal, hogy az import/iberalizállás jelentette verseny
élénkítheti a tunya hazai gazdaságot. A gyakorlatilag teljesen szabad
importverseny „szigorú keresletszabályozással" párosítva azonban olyan
önmagát erősítő ördögi kört indíthat be, amelyben a csökkenő hazai
kereslet és a korszerű importcikkek
áradata véglegesen vagy az optimállsnál nagyobb mértékben visszaszoríthatja a hazai piacra történő hazai termelést. Ennek első jelei már
láthatók: a termelés 1990 első félévében az ipari szakágazatok kétharmadában csökkent; a 62 szakágazat közül 25-ben 10 százaléknál
is nagyobb mértékben. Megdöbbentőek az adatok: a közlekedési eszköz iparágban a visszaesés 43 százalék, az alumíniumkohászatban 30
százalék, a gyapjúiparban 24 százalék, a szénbányászatban 23 százalék
volt. (KSH Tájékoztató, 1990. júl. 9.)
Magyarország a modern piacgazdálkodás kiépítésének útján kíván
elindulni. Sok tekintetben olyan feladatai lennének, mint amilyennel a
második világháború utáni Nyugatnak kellett szembenéznie. Nem árt
emlékeztetni arra, hogy a fejlett tőkés országok és a szocialista, illetve
fejlődő országok között egyik lényeges különbség éppen a belső piac
(és különösen a belső fogyasztói
piac) kezelése volt. A nyugati országok fejlődésének felgyorsulásában
lényeges szerepet játszott, hogy széles belső piacot építettek ki. Ekkor
vált általánossá az olcsó hitelnyújtás, a részletfizetés stb. A legtöbb
fejlett ipari országban 1953 és 1979
között a reálbérek megháromszorozódtak, néhol megnégyszereződtek.
A minta az USA-beli modell volt,
amely magába foglalta a tartós fogyaSztási cikkek tömegfogyasztását.
A fellendülés éveiben (amelynek
kezdetén kellene Magyarországnak
tartania) a jóléti állam kialakítása
egyszerre volt cél (politikai-ideológiai síkon) és eszköz (gazdasági síkon) mint a gazdasági növekedés és
a tőke profitaibilitás.ának serkentője.
A hetvenes években a termelőerő k
rohamos fejlődése gyors strukturális
átrendeződést követelt. A strukturális és konjunkturális tényezők (pl.
nyersanyag) és olajárrobbanásOk következtében egyre többen maradtak
munka nélkül. A keresleti automatizmusok lefékeződtek. A kereslet

húzta gazdaság ,keynesi ideájával
szemben a ,kínálati nyomást és a
monetárszférát előtérbe állító neoliberális-monetarista gazdaságpolitika vált uralkodóvá.
Mégis, az olajválságok után, a
nyolcvanas évekbeli kedvező konjunktúrát nem utolsósorban a magasan fejlett technikát tartalmazó fogyasztási cikkek piacának növekedése indította be Nyugaton. Éles
harc indult meg a magas szintű fogyasztási cikkek és elektronikus berendezések piacainak vásárlóiért. Az
árak zuhanása az alacsony •vásárlóerejű rétegek számára is elérhetővé
tette ezeket a termékeket. A világpiaci kereslet felszökött, s a gazdaság megélénkült.

nő integrálódás. Az Európai Közösségbe való felvételnél alapvető fontosságúnak mondják a belső demokrácia meglétét. Lehet azonban,
hogy a vásárlóerő visszaszorítása, a
szélsőségesen egyenlőtlen jövedelmi
viszonyok kialakulása mellett a széles tömegek számára a demokrácia
csupán olyan lehetőség lesz, amivel
nem tudnak vagy csalódottságukból
fakadó közönyük miatt nem is akarnak élni, vagy olyan feszültségek
alakulnak ki, amelyek akadályozzák
a civil társadalom demokratikus fejlődését.
A mesterségesen leszűkített belső
piac, a szűk körben gyakorolt demokrácia tehát a fejlett világba történő integrálódásunkat is veszélyeztetheti.
Borbély Szilvia

Szemelvények az ülések szószerinti jegyz őkönyvéb ől
A TUDOMANYROL ÉS A KUTATÁSFEJLESZTÉSROL
... „A tudomány a modern társadalomban kulcsszerepet játszik, ezért
a kormány a kutatásra korszerű, alapvetően pályázati formában, a korunkban szükséges mértékben kíván költeni. A kormány serkenteni kívánja az egyetemi kutatás fejlődését, a kutatás egészségtelen szerkezetének átalakulását. Az egyetemeket egyben — más, tudományos és
ipari kutatást szolgáló intézmények mellett — a technológiai tudományos központok és valódi univerzitások szervezőivé kívánja tenni. A
főiskolai és egyetemi diplomáknak az átalakulás 'egyik eredményeként
meg kell felelniük az európai követelményeknek. A kormány kívánatosnak tartja a tudományos minősítési rendszer átalakítását és az európai normákhoz való illesztését — a korábbi, szovjet mintára kialakított 'rendszer helyett." (Antall József miniszterelnök, május 22-én.)
„ A kormány biztosítani fogja a tudományos kutatás szabadságához szükséges feltételek létrejöttét, ettől elválaszthatatlan a kormány
megítélése szerint a kutató, a fejlesztő és az egyetemi felsőoktatási intézmények, a 'tudományos műhelyek autonómiájának helyreállítása."
(Antall József miniszterelnök, május 23-án.)

Elvek, elképzelések

... „az ipari és kereskedelmi minisztérium keretében nem látom megnyugtatónak a műszaki fejlesztés kérdését. Egyrészt megítélésem szerint nem lesz szervezet, amely a műszaki fejlesztés ágazatközi, interdiszciplináris kérdéseivel, politikájával foglalkozik, másrészt pedig a
finanszírozásnak a politikáját is aggályosnak érzem... A másik problémám, hogy a műszaki fejlesztés nemcsak az iparban és a kereskedelemben, hanem legalább ennyire fontos a mezőgazdaságban, a közlekedésben, a környezetvédelemben és még jó néhány területen. ... a
leendő kormány gondolja végig, hogy hogyan lehetne érvényesíteni ezeket a szempontokat szélesebb köriben, mint ahogy ez az ipar és kereskedelem területén megoldható, esetleg valamilyen ágazatközi, műszaki
fejlesztési tanácsnak a létrehozásával." (Lotz Károly, SZDSZ, május
9-én.)

(Folytatás az 1. oldalról)

A VÉLEMÉNYNYILVANITAS JOGÁRÓL

Magyarország célja az Európai
Közösségbe való mihamarabb törté-

tartós gazdasági recesszió következményeként — a vállalati megbízások megszűntek, így az intézet,
amely nem ,kapcsolható az akadémiai tudományossághoz — végveszélybe került. Ennek tanulságait is
leszűrve célszerűnek tűnik, hogy —
a TUDOSZ — együttműködve a többi érdekelt szervezettel ajánlásokat
tegyen a speciális helyzetű intézetek kutatói, dolgozói érdekében.
A Johancsik János felvetette kérdéskörhöz kapcsolódik Honthy László
(KFKI) érvelése. Nálunk a tudománynak a társadalomba és a gazdaságba való beágyazódása a számos deklaráció ellenére sem valósult meg. A fejlesztő műszaki tevékenység irányítása, koordinálása
túlnő az Akadémia kompetenciáján,
ezért szükséges lenne egy alkalmas
kormányzati szerv létrehozása (mint
Ausztriában, Németországban). Draskovits Pál (Geofizikai Intézet) a
mtiszáki fejleSztők szemszögéből úgy
vélte, hogy a kutatás és fejlesztés
nem választható el normatív módon, hiszen itt komplex folyamatról
van szó. Azok a vádak, amelyekkel
néhány intézetet illetnek, nevezetesen, hogy összemossák a költségvetési eredetű és a vállalkozásokból
származó pénzösszegeket, azért is
igazságtalan, mert itt könyvelést
természetű problémákról és nem
kellően végiggondolt jogszabályok
hatásáról van szó.

Kutatási bérek, elégedetlen
kutatók
Vita alakult ki arról is, hogy a
kutatói bérek mennyire képezik a
tudománypolitika részét. Míg Honthy László kizárta ezt, Patkós
László (Csillagászati Intézet) szerint a bérhelyzet elérte azt a kritikus, negatív ,küszöböt, amikor e
problémahalmaz említés nélkül hagyásával illuzórikus állapot magasztos elvekről és struktúrákról beszélni.
A rendkívül hosszúra nyúlt vita
során újból felvetődött, hogy a tudománypolitikáról való, gyakran el-

vontnak tűnő értekezések mindnyájunk holnapi sorsát formálják. Az
effajta meditációk ugyan az elmúlt
évtizedben is gyakoriak voltak, de
a gyákorlati intézkedések folyamatosan elmaradtak. Ebből (is) következik az a nagyon jogos panasz,
amelynek Johancsik János adott
hangot.
Több hozzászóló is érintette, hogy
számos diszkipliná'ban elengedhetetlen a gyors publikációs lehetőség,
ezzel szemben a tudományos könyvés folyóirat-kiadás gyakorlata csődöt
mondott. Még a folyóiratoknál is
több éves az átfutás.
A titkárok tanácsának vitájából
— deklaráltan is —, arra lehet következtetni, hogy a magyar kutatótársadalom egyre elégedetlenebb az
akadémiai vezetés és elit teljesítményével.
Németh Gábor (MI.IPI) az intézeti vagyon és tulajdon — vezetők
általi — :kft.-kbe való átmentését
sérelmezte, Bata Lajos az OTKA
'környékén kialakult jelenségeket (az
Iroda körüli nepotizmust is) bírálta.

Összefoglalva

... „A jogi bizottsághoz érkezett javaslatot az .MSZP részéről Kósáné
Kovács Magda terjesztette elő... ...Egy plusz rendelkezés felvételét kéri, amely a következő képpen szólna: Az Országgyűléshez előterjesztett
törvénytervezettel kapcsolatban a társadalmi szervezetek és érdekképviseleti szervek jogosultak véleményüket • kifejteni az illetékes országgyűlési bizottság előtt. A véleményük kérésére a tervezetet előterjesztő
tesz javaslatot. A társadalmi szervezetek és érdekképviseleti szervek
maguk is kérhetik meghallgatásukat az illetékes országgyűlési 'bizottságtól. A meghallgatandók köréről az országgyűlési bizottság dönt."
... „A jogi bizottságnak az a véleménye ezzel az indítvánnyal összefüggésben, hogy ezt ne fogadja el a tisztelt Országgyűlés, azért, mert a jelenlegi jogi rendezés mellett is lehetőség van arra, hogy 'különböző érdekképviseleti szervek a jogalkotás folyamatába beleszóljanak. Ez a jelenlegi megfogalmazás a jogi bizottság véleménye szerint nem eléggé
pontos és szükségtelen is, hiszen a lehetőség — mint ahogyan eddig is —
most is megvan a társadalmi szervezetek és érdekképviseleti szerveknek
a meghallgatásra. Ez egy olyan elhamarkodott 'beépítés lenne, ami még
jobban borítaná az amúgy is nagyon nehézkes jogalkotási rendet és nem
egészen átlátott 'következményekhez vezetne." (Kártyáné Ku2rucz Katalin,
MDF, május 9-én.)
...„A szociális partnerség az egykamarás pártelvű parlament számára
is, hogy úgy mondjam, a közvélemény által diktált politikai út. Hiszen a
társadalom bonyolult érdekviszonyait megtestesítő szervek és szervezetek
kívánnak kapcsolódni a parlamenti törvényalkotási tevékenységhez is.
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. sz. törvény a jogalkotás menetére vonatkozóan előírja azokat a pontokat, ahol a társadalmi szervezetek és
érdekképviseleti szervek szükségszer űen kell hogy kapcsolódjanak a jogalkotási törvénykező folyamatokhoz. így előírja azt, hogy a jogalkotási
program előkészítése során meg kell hallgatni a társadalmi szervezetek
és érdekképviseleti szervek javaslatait, nemkülönben előírja azt is, hogy
a Minisztertanács elé terjesztendő jogszabálytervezetrő l az érdekelt társadalmi szervezetek és érdekképviseleti szervek véleményt nyilvánítanak.
A társadalmi vita megszűnésével ebben a folyamatban egy hiátus 'keletkezik. ...Nemzetközi gyakorlat számtalan példája mutatja, hogy azokban az országokban, ahol a szociális partnerség kiépített intézményrendszere működik, az érdekképviseleti szerveknek lehetőségük van bejelentkezni a parlament elő tt 'meghallgatásra és a parlamentnek van módja és
eszköze arra, hogy a bejelentkezők közül azoknak a meghallgatását válassza, akik az adott kérdésben valóban társadalmi súlyú véleményt fejeznek ki. Ezért ... átvállalható az a felel ősség, hogy a parlamenti bizottság a törvény-előterjesztő javaslatán és a 'bejelentkezők szándékán
túl végül magára vállalja a döntést és maga döntse el, hogy kiknek a
meghallgatását látja indokoltnak." (Kósáné Kovács Magda, MSZP, május 9-én.).

A vita végén a 'legfontosabb feladatokat Bata Lajos foglalta össze:
1. Akadémiai alapítvány formájában meg kell védeni az akadémiai
vagyont.
2. Az akadémiai intézetek mellett
innovációs parkokat kell létrehozni.
3. Az akadémiai intézetekben ki
kell alakítani az egyetemi képzés
feltételeit.
4. A világbanki hitelekből a kutatóintézetek is kapjanak támogatást.
5. Az újonnan alakult loft.-k működés feltételeit szabatosan meg
kell fogalmazni.
6. A tudománypolitikai koncepció
végleges változatának kidolgozásába
néhány társadalomtudóst is be kell
EPILOGUS
kapcsolni.
Az Országgyűlés azt az indítványt, amelynek lényege, hogy a társa7. A kutatói bérek ügyében lépéseket 'kell tenni a kormányzatnál. dalmi szervezetek jogosultak legyenek véleményt nyilvánítani a törvénytervezetekkel kapcsolatban a bizottsági üléseken, 37 „igen", 286 „nem"
Egyed Albert szavazat alapján, 15 tartózkodás mellett, elutasította. (1990. május 9-én.)

D Előző számunkban örömmel adtunk hírt arról, hogy a munkaügyi Mi lesz veled, Érdekegyeztető Tanács ? II.
kormányzat végre munkaanyagot
készített az Érdekegyeztető Tanács
továbbfejlesztéséről. Most e dokumentum mellékletébe — az ÉT ügyrendjét tárgyaló tervezetbe — te- Amennyiben a szakszervezetek egyéb szervezetek nagyobb szerepet kövekintünk, hogy e fórum kiformáló- ügyekben is határozottabban akar- telnek maguknak. (Megtalálandó példásának lehetőségeit, illetve további ják az érdekeket képviselni, töre- dául a szakszervezetek játéktere a

Fórum formátlanság

formátlanságát elemezhessük.

A szakszervezetek szempontjából
fontos, hogy a tervezett ügyrend taxatíve felsorolja az országos érdekegyeztető fórum kompetenciáját: a
bérmechanizmustól eltérést, a minimális bért, a bértarifa mértékeit, a
központilag megállapított bérpótlékokat, a megállapodások megsértésének eljárási szabályait, a törvényes munkaidőt, a munkaszünetek
körüli munkarendet, s a munkafeltételek általános értékeit kell a Tanácsban — konszenzust hozóan —
megtárgyalni. (Egyetértés hiányában
az Országgyűlés dönt.) Más témákra az ügyrend konzultációs jogot
ad az ÉT-nek, a megállapodás elmaradása azonban nem mérsékli a
kormány döntési jogosultságát.

kedniük kell arra, hogy a csak az
ÉT egyetértésével kiadható jogszabályok témáinak köre ,bővüljön, illetve a konzultációs jogkör is adjon
valamiféle korlátot a kormányzati
szabadságnak.
Az ÉT döntési jogosítványa szűk,
mindössze két pontot tartalmaz a
tervezet szerint: egy körzet foglalkoztatási helyzetének kritikussá minősitéséről, s a konfliktus mérséklésére szolgáló összeg felhasználásárol, valamint a báziskorrekció egyedi eseteiről határozhat a Tanács.
Érthető lenne a szakszervezetek
olyan ambíciója, hogy e „listát"
egészítsék ki minden olyan a munkavállalókat súlyosan érintő foglalkoztatás-, illetve bérpolitikai témával, amelynek eldöntésében a szak-

privatizációban.)

c's k az átmenet idején — az állami tulajdon arányának erő teljes
csökkenéséig — tartható fenn, hogy
a kormány az ÉT tagja legyen. A
tervezet ugyanis triparciális felállással számol: a 'kormány, a szakszervezetek. s a 'munkáltatói érdekképviseletetk tárgyalócsoportja hallatja
hangját a Tanácsban. Tovább tisztázandó azonban, hogy a szakszervezetek címszó alatt még milyen más
érdekvédelmi szervezetek koordinálása szükséges — munkástanácsok,
munkavállalói részvényesek, munkavállalói érdekvédelmi egyesületek?
--, illetve mit takar a munkáltatói
,képviselet: kamarát, gyáriparosok
szövetségét, kis-, közép-, nagyvállalkozások egyesülését stb.? Mind-

ezek tisztázása nélkül az ügyrend
csak üres váz, amely formás formátlanságot teremthet majd az országos fórumon.
A tervezet tiltja a „frakciózást":
az ÉT témáiban kétoldalú megállapodás csak akkor köthető, ha a javaslatot előzetesen a Tanács megtárgyalta, de konszenzusra nem jutott, illetve a megállapodásban részt
nem vevő partner az adott témában előzetesen érdektelenséget jelentett be. Bár ez a szigorítás minden felet véd, gátolja a „kartellbe"
tömörülést, de szakszervezeti érdekeket sérthet. Ezért a munkavállalói
érdekvédelmi szervezeteknek alaposan át kell gondolniuk, hogy e korlátozást miként formulázva fogadják
el.
4z ÉT tervezett ügyrendje olyan
váz, amely súlyosan magán viseli
az átmeneti korszak lenyomatát. A
szakszervezetek csak további kriti.kával mehetnek bele egy olyan érdekegyeztető rendszerbe, amely inkább — s sajnos fogyatékosan — a
mát, mint a holnapot szolgálja.
F. P.
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Mindennapi kérdéseink

„Alighanem
még a miniszterelnök is
örülhet"...

Vállalkozz, ha halsz!
EJ Megszokott rovatunkban ezúttal Mindennapi kérdéseink
rendhagyó módon egy korábbi írásunkra reagáló olvasói levelet te- Az újrakezdés'
szünk közzé, amely a foglalkoztatáspolitika anomáliáival foglalkozik. Vallalkoz61 kölcsönről
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Minderről a Szószóló augusztusi
• laaarehlndvand
számában is olvashattunk a Mine". nrananco
dennapi kérdéseink című rovatban.
`aartaaar• •••
A beismerő magyarázat nem késett
sokáig, miszerint elfogyott a foglalkoztatási alap, amelybő l folyósítotA Pénzügyminisztérium politikai
tak a bankoknak a kamatot.
Már a Szószóló idézett írása is államtitkárával a helyhatósági váfoglalkozott azokkal az aggályok- lasztásokat megelőzően sokszor találkozhattunk a Magyar Televízió
kal, amelyek szerint az újrakezdési
által sugárzott politikai hirdetésekkölcsön, enyhén szólva nem váltotta be a hozzá f űzött reményeket, ben. Sűrűn szólt erről a bizonyos
Egzisztencia Alapról, az ötmilliós
azaz jórészt nem az igazi munkakölcsönfelvétel lehetőségérő l. Az
nélküliek újrakezdését támogatta,
egyik adás után nekibuzdult ismesöt többen csupán azért váltak
államtitkár titmunkanélkülivé, hogy megkaphas- rősöm felhívta az
sák a kamatmentes kölcsönt, az in- kárságát, hogy információkat kérgyen pénzt. Két megjegyzést sze- jen arról, hogy mily feltételekkel
retnék ehhez hozzáf űzni: egyrészt, vehető fel ez az új kölcsön. A váaki kikp munkahelyérő l (feltéve lasz kiábrándító volt: ez most csak
persze, hogy arra a munkakörre lehetöség, a feltételeit majd kidolmég nem igényelhető
valóban szükség van), az akarat- gozza*, azaz
lanul is egy új belépő nek munka- sehol sem!
Évtizedek tanítottak arra, hogy
helyet biztosít. Másrészt vajon mitől ingyen pénz az, amit vissza az ígéretekben egyre kevésbé higymég kevéskell fizetni? Sőt, igaz, hogy ked- gyek. A propagandának
bé. Másoknak is ezt ajánlom.
vezményesen, de mégis csak kamattal. A munkaügyi miniszter
Sz. V. F.
nyilatkozata szerint „ezzel -a lehetőséggel 23 ezer ügyesked ő élt
vissza".
Vélhetően voltak olyanok is, akik
a kölcsönnel visszaéltek. Azonban
ha a munkaviszonyukat megszüntetők annak minősülnek, akkor az
igénylő k számát lehetett volna például úgy csökkenteni, hogy csak
azok kapnak, akik önhibájukon kívül váltak munkanélkülivé: akik- ❑ Egyetértéséről és szolidaritásáról
nek munkáltatójuk mondott fel átszervezés, létszámcsökkentés miatt. biztosította a Felsőoktatási Dolgozók
Valamennyi kölcsönfelvevőt egy Szakszervezetét (FDSZ) a Tudomákalap alá venni, elítélni, semmi- nyos Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) a szeptemberi diáktüntetések
képpen nem etikus dolog!
A Vállalkozók Országos Szövet- után. A TUDOSZ elnöksége támoségé:ick &.nöke. az Expressz szep- gatva az -FDSZ követelését felszólítember 22-i számában azt nyilat- totta Beke Katát, a művelődési tárkozta, hogy némely elképzelés, ca -politikai államtitkárát, hogy azonamely az elmúlt száz nap alatt került terítékre, több olyan ösztönzöt nal 'mondjon le. Javasolta még azt
tartalmaz, mint amit nyolc évi mű- is, hogy az államtitkár asszony a
ködésük során tapasztaltak. Példa- társadalmi nyilvánosság előtt kérjen
ként említette az Egzisztencia Alap bocsánatot az önérzetében megbánlétrehozást. Kiváncsi lennék a tott és alaptalanul rnegrágalmazott
privatizációs programba foglalt ja- pedagóguskartól, valamint az egyevaslatokról vajon mi a véleménye? temek és f őiskolák tanuló ifjúsáMit szól a „huszonháromezer ügyesked őhöz", akik végső soron mégis- gától. Az elnökség megengedhetetcsak a vállalkozók táborát gyara- lennek tartotta azt, hogy „aki ilyen
pították? Vagy netán az újrakez- értékrendet vall és ilyen hangnemet
dési kölcsön megszüntetését is a képvisel, az hivatásos politikus legyen az új magyar társadalomban.
pozitív lépések közé sorolja?
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A könyv megrendelhető
a TUDOSZ-irodában

Agonizáló
kultúra
❑ A nyolcvanas évek második
felében már egyre világosabban
látszott, hogy a legsúlyosabb
strukturális hibák egyike a politikai szféra túlzott előtérbe állítása. A hatalmi érdekek rátelepedése a kultúrára, valamint a
kultúra úgynevezett maradványelvű finanszírozása a nemzet
vő jét elnyomorító sajátosság.
Prominens „reformerek" és jeles
ellenzéki személyiségek egyetértettek abban, hogy lehetetlen a
történelmi zsákutcából visszafordulni e vonások megváltoztatása
nél-kül. Nem engedhető meg, hogy
a politika és a gazdaság minden
érdeke megelőzze a művelődés
követelményeit
Valójában 1989-től a formálódó
pártprogramok — a liberálisaktól a konzervatívokig — e tekintetben egybeestek a reformerek
véleményével: a gazdaság, politika, kultúra viszonyát normalizálni kell. Néhány hónapig
úgy vélhettük, ebből -a szempontból szinte 'mindegy, hogy a szabad választásokon melyik párt
szerzi a legtöbb voksot, a kultúra csak jól járhat. Az akkori
kép teljességéhez hozzátartozik
az is, hogy a régi rendszer utolsó
kormánya — igaz akkor már sokfelől szorongatva, az ellenzék ellenőrzése alatt -mű ködve — mind
politikai szemléletben, mind a
kulturális gyakorlatban valóban
igyekezett jobbra fordítani a
helyzetet. S nem csak a nagyon
agilis, láthatóan sztár-politikussá
válni vágyó történész művelődési miniszter ambíciói 'következtében. Kormánypolitika rangjára
emelkedett az új metódus: a kultúra menedzseléssel párosuló „békén hagyása".
A választásokat követő hónapokban ma már bizton állíthatjuk indokolatlanul lassan alakultak ki az új politikai viszonyok.
Hosszú hónapokig szinte teljesen
„elfedték" milyen lesz a kultúra 'helyzete a hatalomra jutott -kormánykoalíció érájában.
Mára azonban egyre világosabban keresztül lehet látni a „nagy
pártok" politikai blöffölésein.
A magyar kultúra szinte minden területe már-már agonizálva
vergődik a- kormánypolitika és
egyéb politikai törekvések (vagy
ennek álcájába öltözött hatalomvágy, hatalomféltés, kisszerű leszámolások) szorításában. Egy- •
másnaik ugrasztott pedagógusok
vicsorognak kollégáikra neveletlen nebulók összekacsintó röhejétől -kísérve, miközben senki
nem tudja lesz-e pénz télen az
iskola fűtésére. Legjobb filmeseink szerint 'megszűnik a hazai
filmgyártás, a magyar filmet rövidesen elfelejthetjük, mert se
pénz, se alkotó lők is csak civakodnak). A könyvszakma a kiadástól a terjesztésig az összeomlás szélén áll. A lemezgyártás
körüli háború újabb és újabb
fordulatokat vesz, miközben dollármilliók -úsznak el.
A Művelődési ;Közlönyben -kétségbeesetten ágál az -új minisztérium, ne kótyavetyéljék el a közművelődés intézményeit, mert
azokra ezután is szükség lehet
(!?). A kultúra szakembereit „Fekete (Gy)--listák" tartják rettegésben ... (Az embernek egyszer
csak az jut eszébe, hogy még a
miniszterelnök is alighanem örülhet annak, hogy idejében „fogta
ki" jelenlegi hivatalát, mert korábbi állásából minden bizonynyal kiebrudalnák őt is, mint a
„pártállam kegyeltjét": a munkaérdemrenddel kitüntetett múzeumigazgatót.)
Tavalyi remények hova lettetek? Vártuk a politika, a gazdaság, a ;kultúra autonóm viszonyának normalizálását. Helyette átideologizált, átpolitizált — az ötvenes évek eleje óta nem tapasztalt — kultúrpolitika terebélyesedik. A -kulturális kormányzat felelős vezetői hiába szónokolnak
Nyugatot, ha így „vezénylik"
kultúránkat.

(maldován)

Érdek-profíltisztítás
❑ Az ántivilágban nagyon sok gondunk volt az érdekösszemosódásokkal, az érdekkotyvalékokkal, s azokkal az "'érdekvédelmi", „érdekképviseleti" szervezetekkel, a-melyek
mindent és mindenkit egyszerre
akartak óvni, oltalmazni, győzelemre segíteni. A legtisztább -példát az
efféle zagyvalékra éppen a szakszervezetek köréből hozihattuk:
egyetlen monstrum akarta egy időben a bankárok, a kereskedő k, a
vendéglősök érdekeit képviselni.
Persze sikertelenül.
Tagolt politikai szerkezetű korszakba érkeztünk. Tagolódnak a
politikai érdekek a pártok mentén.
Ki-ki pártoskodhat aszerint, hogy
a nemzeti, a keresztény, a liberális, a demokrata, a szocialista értékeket érzi-e elsődlegesnek saját
értékkészletében. Az értékek szerinti választás elmoshat érdekmeghatározott döntést: egy padsorba kerülhet a magas értékek szférájában
kisgazda és földmunkás, habár
alapérdekeik akár tüzes ellentmondásban áll-hatnak egymással.
A pártosodás értékei — a nemzetitől a szocialistáig, e fogalompár sohase kötődjön egy-be! —
azonban át-, meg átjárják egymást,
a liberális 'is nemzetinek érzi magát, s a szocialista sem szorítja ki
vágyaiból a keresztényi eszméket.
Az emberek tehát nem elsődlegesen
értékeik szerint választanak pártot, hanem hatalmi ambícióik mentén. Ez-ért nem szabad még a legdemokratikusabb parlamentre se
kizárólagosan -bízni egy ország, egy
nemzet sorsát.
A -pártok — e felfogásban —
ugyanis érdekkotyvalékok, értélchomogenizációval elfedve. A látszat értékegység tartja egybe ezeket az érdekkonglomerátumokat,
amelyek ezért kisebb • csoportnyi
érdek képviseletére, védelmére alkalmatlanok. A fejlett parlamenti
demokráciákban a többpártrendszert ezért egészíti ki egy teljességgel kiépített érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat, amely kiegyenlíti a pártküzdelmi irányítás ;hiányosságait.
Amennyire még csak tanuljuk
Magyarországon a többpárti parlamentarizmus fortélyait, annyira kiépítetlen a teljességre törekvő érdekvédelmi struktúra. A vélemény
irányítók hamar felismerték, hogy
egyesületbe kell tömörülniük, ha
vállalkozói, lakásbérlői, városvédői
— s ki győzné mind felsorolni —
érdekeiket érvényesíteni akarják.
Mégis — s ez minden bizonnyal
sajnálatos — az egyletekben is
pártosodás kezdődött. Azaz a magas eszmeiség szintjén születnek az
egységek, akár a reálérdekek ellenére.
Nézzünk egy példát. A lakásbér/ő k érdekei nagyjából egyneműek:
kis lakbért óhajtanak, a ház karbantartását, a bérlet áthagyományozásának lehetőségét stb. A bérlakásokat megvásárlók, az Új tit-

lajdonosok érdekei ezekkel nem
minden-ben -megegyezőek, sőt több
ponton ellentétesek-__Egy egyesület
e kétféle érdeket egyszerre nem
védheti, csak az egyik.-vagy a másik rovására. Az egyesületi Növekedés érdeke, a hatalmi ambíció
azonban ilyen irányba is elviheti
a társaságot. S akkor ők is egyfajta „párttá" változhatnak, s nem
egy tagolt érdekvédelmi struktúra
részévé.
Hasonló — szerintem szintén sajnálatos — folyamatok figyelhetők
meg a szakszervezetek életében.
Egyrészt nem zajlott le az az atomizáció, amely tiszta érdekmegfogalmazás mentén gyűjtötte volna
egybe az érdekelteket. Ennek hiányában nem történhetett meg az
a hiteles integráció sem, amely az
érdekhasonlókat a valódi érdekek
szerint tömöríthette volna. Igy
azonban a szakszervezetek is a pártosodás útjára léptek. Azaz az érdekek fölé általános értékeket aggattak, a növekedés érdekében lemondtak az érdek-profiltisztításról,
s a hatalmi ambíciók irányába vihetik el a tagságot. Ez nemkülönben közrejátszik abban — sok
egyéb kedvezőtlen feltétel 'mellett
—, hogy konkrét érdekvédelmük
erőtlen és eredménytelen.
Mindezeknek súlyosak a következményei. Kizárólag a parlamenti,
önkormányzati pártpolitizálásra marad az ország, a tájegység sorsa.
A pártpolitizálásnak semmilyen
szinten nincs ellensúlya. Az -érdekvédelmi struktúra kiépületlen, kiépíthetetlen, a fórumrendszer hiányos, az érdekkonfrontáció nélkülözhető. Igy azonban helyben és országosan olyan pártértékű-pártérdekű döntések -hozhatók, amelyek
időben nem korrigálódnak, ezért
beláthatatlan következményűvé válhatnak.
Szerintem terápiát csak az -érdekprofiltisztítástól, s az érdekvédelmi struktúra kiépülésétől várhatunk, ha remélhetünk.

Fóti Péter

Orosz János rajza
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(1 A Szószóló elmúlt havi számában írtunk arról, hogy az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetben gyű jtést rendeztek
egyik -köztiszteletben álló (ma már nyugdíjas) munkatársuk leukémiás unokájának külföldi műtétjéhez. (A
szakszervezeti szolidaritás jegyében a TUDOSZ-iroda levélben külön is kérte a támogatást a kisgyermek életének megmentéséhez
-vala-mennyi alapszervezettől — a szerk.)
A jótékonysági akciót alaposan félre értve: egyik délutáni napilapunkban a kákán is csomót kereső, rosszmájú írást közöltek egy
„felháborodott polgár" megjegyzéseként. Az elfogult firkálmány
szerint, ha a 'karitatív adományokat a magyar egészségügy fejlesztésére szánnák, akkor nem mi, hanem mondjuk a svájciak perselyeznének azért, -hogy idehozhassak gyógyulni a beteg gyerekeiket.
Azaz, a súlyosan beteg gyerekek külföldi gyógykezelésére•felhalmozott forintokból a magyar egészség-ügy egészét például a svájciéval egy szintre lehetne emelni.
Vajon ki merné az államra bízni az összekuporgatott forintadományokat? Vajon egy legitim parlament vagy az „ország szabadon
választott miniszterelnöke" elegendő garanciát jelenthet-e ma már
ahhoz, hogy a munkahelyekről mindenféle furfangos huncutsággal
bekasszírozott adókat, levonásokat (vagy a világon legmagasabb
mértékű társadalombiztosítási járulékot) a kincstár feneketlen bendője ezután nem nyelné el?
Az állami költségvetésből évtizedek óta nem jutott az egészségügyi alapellátás modernizálására. A betegek -külhonba vetett feltétlen -bizalmát (sajnos az okkultista szélhámosok iránt is!) a magyarországi gyógyítási körülmények igazolják. Itthon pedig pénz
híján még jó ideig nem számíthatnak, például komolyabb műtéti
beavatkozásra.
• S ha -jön a -baj, nincs mit -tenni: a jó emberektől összegyű jtjük
szemérmetlenül leértékelt forintjaikat, majd dollárra váltjuk életünk árát. Ezt tették az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetben
is. Sőt, erkölcsi igazukért is harcolnak. Kollégáik nevében — az
emberi tisztesség bizonyítékaként — a ;helyi TDDSZ választmánya
és a TUDOSZ vezetősége levelet írtak szívükre -ölelt, kis betegükről. Érdemes felidézni ebből néhány gondolatot:
„Megható volt ;látni, ahogy saját anyagi gondjaikat feledve adakoztak (a KFKI-ban) dolgozóink: Olyanok is, akik , beutaztak a világot, jártak már például svájci -kórházban is, és olyanok is, akiknek — szerencséjükre — még a magyar egészségüggyel sem sok
dolguk akadt. -Felháborodást nem tapasztaltunk. Mindannyian hiszszük, hogy a kisunka, ha felgyógyul és megnő — amit tiszta szívből kívánunk neki és a -többi betegtársának is — a gyű jtésre nem
mint arcpirító koldulásra, hanem az emberi együttérzés megnyilvánulására fog visszaemlékezni."
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