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Piffektusok

Európai piaci lakbérek, afrikai bérekből

A lakás mint áru
❑ Lassan tíz kilókra rúgnak a különböző lakásreformok dokumentumai. Vannak a javallatok között a
realitásoktól elszakadtak, ideákat
felfestők, közösségi, illetve egyéni
ambíciójúak, a tulajdont vagy a
szociális bérlakást preferálók, s kizárólag egyetlen célt kitűzők: a
büdzsé harácsainak beszedésére törekvők. A legsajnálatosabb azonban az, ha az egyre kevésbé nyájas állampolgár lakásreformról, lakáskoncepcióról hall, biztosra veheti, hogy többet kell fizetnie a
csatornáért, az otthon-négyzetméterért, sőt, maholnap akár a füstért is.
Ma minden lakás-gyógymódunk
beteg. Nemcsak az egyes elképzelések teste csonka — egyetlen koncepció sem koherensen teljes —
hanem a távlatilag jó terápiák is
egyelőre ,;betegítik" a lakástulajdonosokat, -bérlőket. Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy ilyen nemzetgazdasági helyzetben, eladósodottságban, vágyott és kényszerült
európai (lakbér) elérési ambícióban
képtelenség jó, társadalmilag elfogadható koricepcióval kirukkolni.
A legnagyobb baj, hegy a sokrétű vitából még nem bontakozott ki az az elképzelés, amely
mentén a társadalmi konszenzus —
nagyon nehezen — megköthető. A
tulajdon elsőbbsége nem győzött a
szociális lakásállomány megőrzését
mindenekfelett szükségesnek tartók
felett, kialakulatlanok a bérbeadói
és a bérlői jogok-kötelezettségek, s
különösen az tisztázatlan, hogy az
európai piaci lakbérek mennyiben,
hogyan fedezhetők az afrikai bérekből. S miközben az emelkedett
elméleti viták zajlanak, kevesebb a
figyelem arra, hogy a kormányzat
e „refonmból" is — hasonlóan a
benzindrágításhoz —, olyan extra
bevételhez akar jutni, amely nyomorítja polgárait, s csak foltot illeszt a költségvetés foszladozó-feneketlen zsákjára.
Nézzünk olyan témát, amelyben
mindenképpen szükséges állást foglalnia minden érdekelt érdekképviseleti szervezetnek.
A kanuitc/ó. A lakásvásárlások,
-felújítások rég; kedvezményes kamatait mindenképpen fel akarja
emelni a kormány. Könnyű egy
gyors nem-et mondania a Lakásbérlők Egyesületének vagy a szakszervezeteknek, arra hivatkozván,
hogy törvénytelen egy szerződést
visszamenőlegesen s egyoldalúan
módosítani. Az érv jogos. csak a
mai nehéz körülmények közepette

kevéske s erőtlen. Sokkal célravezetobb lenne, ha több atternatzvat
kérnének a kormánytól, illetve javasolnának: milyen előnyöket élveznek az egyösszegben visszafizetők, mekkora támogatási összeg
kapcsolódik a piaci kamatoknál kisebb emeléshez? Vigyázni kell a
piaci kamatok elfogadásakor,
ugyanis az infláció beláthatatlan
magasságokba verheti fel a családok kiadásait. A kamat körüli vitákban is állandóan figyelni kell
arra, hogy a költségvetésnek csak a
egszük.ségesebb tehermentesítése
történjék meg, s a büdzsé ne szed-s
hessen be olyan extra forintokat,
amellyel az otthonteremtők, a bérlő k egyéb gazdasági hibákat fizetnek meg.
A lakbérek. E tételek is — minden bizonnyal — emelkednek a
családi költségvetésekben. Nem
mindegy azonban, hogy mennyivel.
Az érdekvédőknek a nem sokkszerű, fokozatos emelés mellett érdemes lándzsát törniük, vigyázó szemüket állandóan a támogatás öszszegére függesztve. Különösen vigyázni kell arra, hogy a növekvő
lakásbérekbe se nőjön bele a pazarló gazdálkodás költsége. (Egy
„maszek" IKV már kimutatta, hogy
a lakások ma beszedett díjáért is
fenntartható a házak mű ködtetése!)
Tulajdonba-adás. A lakbéremelésekkel összefüggésben érdemes gondolkodni az állami bérlakások tulajdonba-adásáról. Tény, hogy így
korábbi igazságtalan elő nyök őrizhető k meg, de az is realitás, hogy
a tulajdon a ma ismert egyetlen
bevált forma a vagyon óvására,
kamatoztatására. Feltehetően az érdekképviseleti szerveknek is a tulajdonba-adást lesz hasznos támogatniuk — a tagsági igényeknek,
követelményeknek megfelelően —,
s az érdekvédelemnek az eladási ár
körüli vitákban, a vételt segítő támogatások megítélésében kell megnyilvánulnia. Mindezt azonban a
szakszervezetek nem tehetik anélkül, hogy a szociális lakás garantálását ne követelnék minden illetékestől.
A lakás körüli bármely elem
olyan rendkívül fontos téma. hogy
kötelezően kívánkozik az Érdekegyeztető Tanács fórumára. A szakszervezeteknek is kényszeríteniük
kell a kormányt, hogy a kérdések
ezen testület előtt terítékre kerüljenek, s ott — révükön is — elvi-

selhető kompromisszumok szüles-

❑ Hogyan hat a rendszerváltás az
egészségünkre? Különbözőképpen.
Egyesekre pezsdítőleg hat, mert ezt
várták, akarták, tehát örülnek neki. Különösen azoknak tetszik a
rendszer, akik karriert csináltak,
hatalomra jutottak, pozíciókat nyertek, megerősítették egziszténciájukat. Az átalakulás eseményei új
energiákat szabadít fel a formálódó
rendszer híveiből, szimpatizánsaiból.
Ők szinte szárnyalnak, s mindez jó
közérzetet, magabiztosságot kölcsönöz nekik.
Másokra nyomasztóan hat a rendszerváltás, mert azt nem ilyennek
képzelték. Aki nem kívánta a
rendszerváltást, az most szomorú,
keserű, csalódott. Ilyenek és olyanok hányan vannak, nem tudhatjuk. Viszont. sokan félnek a változásoktól, szoronganak,
aggódnak
amiatt, hogy a helyzet még roszszabbra fordul.
Látunk olyanokat is, akik nem
csinálnak nagy ügyet a dologból.
Tudomásul veszik a változásokat
és kész. Eddig így volt, ezután
másképpen lesz. Gyerünk a győztesekhez, álljunk a napos oldalra.
A rendszerváltás megszüntet
ugyan régi félelmeket, de újakat
is termel, például a B-listázásokkel. A rendszerváltás levesz bizonyos terheket az emberek vállairől, de újakat is rak rájuk: a létbizonytalansággal, az elszegényedéssel, az áremelkedésekkel. A rendszerváltás lehetőséget kínál alkalmazkodóképességünk fejlesztésére,
de az elvtelen, gerinctelen törleszkedésre is.
Mindezek átjárják az idegeket,
igénybe veszik a szívet, próbára
teszik a tűrőképességet. Akárhogy
is forgatjuk a dolgot: a rendszerváltási effektusok izgalma testrepálja az emberi szervezetet. Alaposan megvisel bennünket.
tis

Kedvezményes
1:] A Szakszervezeti Kerekasztal, amelynek hét munkavállalói érdekvédelmi szeivezet a tagja, 'sokféle vitát folytatott már, de keveset
zárt le sikerrel. Ha gyorsmérleget kellene készíteni, egy kezünkön
megszámolhatnánk a bevégzett -munkát. Igaz, kétség kívül voltak sikerek, amelyek a Kerekasztalra jó fényt vetnek. Például az Érdekegyeztető Tanácson megvívott minimálbér csata, aminek következtében engedett a kormány, s két alkalommal is felemelte 1 millió 300
ezer munkavállaló pénzét. És: a televízió képernyői előtt szemtanúi
voltunk a benzináremelés miatti blokád alatt ülésező érdekegyeztetési
vitának, ahol ugyancsak győzedelmeskedett a munkavállalói és munkaadói oldal. Mert meg tudtak egyezni a különböző érdekorientáltságú
felek. Ám számos dolog van, ahol a vita csak hömpölyög, az idő pedig sürget, mert a késedelemnek súlyos ára lehet.
Igy van ez a 'kedvezményes szakszervezeti üdültetéssel is. Sajnos a
Szakszervezeti Kerekasztal hét szervezete képtelen közös állás-pontot
kialakítani, képtelen az Érdekegyeztető Tanács elé vinni ezt a fontos
kérdést.
A vitának több oka is a múltban gyökerezik. Hiába hirdette meg
ugyanis a több mint 40 esztendővel ezelőtti hatalom, hogy a szocialista állam felépülésével lesz annyi pénz, hogy valamennyi állampolgár kedvezményeSen, sőt ingyenesen üdülhet majd, hiába deklarálták
az alkotmányok a pihenéshez való jogot... mindez tulajdonképpen
nem valósult meg. Helyesebben szólva 'bizonyos rétegek, mondhatnánk.
a nomenklatúrában elfoglalt hely alapján favorizált csoportok jutottak kedvezményes üdüléshez. Egy munkavállaló általában — a számok törvénye szerint — 10 évenként juthatott el valamelyik szakszervezeti üdülőbe. Pedig mind több üdülő épült: 1987-ben az összes
kedvezményes üdülési férőhely meghaladta a 120 ezret, ahol egy
idényben 1 millió 200 ezer vendég pihenhetett. De ki és milyen szempontok alapján?
Ez is része annak az üdülésről szóló vitának, amely a munkavállalói
szervezetek kerékasztalánál folyik. S nincs megegyezés. Pedig itt az
év vége, itt a következő költségvetési év — dönteni kellene már, hogy
mi lesz a szakszervezeti üdültetés rendszerével. Az egyik októberi kerékasztalon a merőben eltérő ellentétek miatt nem sikerült a kompromisszum. Abban ugyan nem volt vita egyik fél között sem, hogy a
kedvezményes üdültetést fent kell tartani, hiszen a magyar munkabérek nem fedezik a regenerálódás költségeit, de a hogyan körül tovább dúl a csata. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
azt állítja: nagy a felelőssége a szakszervezeteknek abban, ha azt kívánják elhitetni az emberekkel, hogy az üdülési kedvezményeket a
tagdíjakból fedezik, ha nem néznek szembe az eddigi forma igazságtalanságával és működésképtelenségével. Ugyanakkor azt is állítja e
szakszervezeti tömörülés, hogy elfogadhatatlan lenne számára, ha a
gazdasági rendszerváltás nehézségeire hivatkozva az állam csökkentené szociális szerepvállalását.
Az egykori SZOT utódszervezeteként emlegetett Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége — amely egy-ben a magyar szakszervezeti vagyon, közte az üdülövagyon tetemes részének kezelője is —
sürgeti, 'hogy mielőbb döntsön a parlament a kedvezményes üdültetés
finanszírozásáról. Eddig az üdülési rendszerben a kedvezményes szakszervezeti beutalók egyharmadának fedezetéül az állami költségvetés
szolgált. Ez azonban nem volt adomány, mivel a munkavállalók és a
gazdálkodók által befizetett adókból juttatta vissza ezt a pénzt a költségvetés. És ameddig nincs változás a bér, illetve az adó és a társadalombiztosítási rendszerben, nem lehet kivonulni a kedvezményes
üdültetésből az államnak sem.
Az Autonóm Szakszervezetek, a Szakszervezetek Együttműködési
Fóruma és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés egyértelműen a
kedvezményes üdültetés fenntartása mellett voksol és sürgős 'határozatot követel. Azt tudniillik, hogy a jövő évi 'költségvetés elosztásakor
garantálja a kormány az üdültetési hozzájárulást. És miután sokat
változott hazánk foglalkoztatási térképe az elmúlt 1-1,5 év során, ma
már nem csupán szakszervezeti jogon járjon a beutalás. Jusson el
pihenni a munkavállaló, a nyugdíjas, a munkanélküli, és a beutalók
szétosztásában a szakszervezetek mellett vegyenek részt a különféle
egyéb érdekvédelmi szervezetek is.
A véleményeket nagyjából ismerjük már és tudjuk, hogy a nézetkülönbségeket a Szakszervezeti Kerekasztal többsége e helyen szeretné
közös nevezőre hozni. Ám az is tudott, hogy a parlamentben az egyik
képviselő arról beszélt, hogy állami kézbe -kellene venni a szakszervezeti üdültetést és teljesen át kell alakítani a rendszerét. Ez utóbbival úgy tűnik nem vitatkoznak az érdekvédelmi szervezetek sem, hiszen már különféle terveket dolgoztak ki arra, hogyan lehetne gazdaságosabbá, igazságosabbá tenni a szakszervezeti üdültetést. Ez azonban nem oldódik meg az eljövendő évben. Ezért fontos, hogy jövőre
érvényben maradjon az üdültetés költségvetésből történő finanszírozása. É.5 ugyanilyen fontos, hogy a beutalásoknál az eddiginél jobban
érvényesüljenek a szociális és egészségügyi szempontok.

(n.t.e.)
•

senek.

Fóti Péter

Egy nyilatkozat
és egy reflexió

Trisztán

Tendencia
❑ A Munkaügyi Minisztérium egy felmérést végzett a költségvetés területén kialakult jellemző kereseti arányokról. Az elmúlt három év tapasztalatai szerint a tényleges keresetek alapján 'készített statisztika adataiból jelentős átrendeződés figyelhető meg. A költségvetési ágazatok
között a kutatásban, az alsó- és középfokú oktatásban, valamint az egészségügyben dolgozók kereseti helyzete a költségvetési szférán belül is relatíve romlott. A kutatásban dolgozóké három, az alsó- és középfokú
oktatásban, illetve az egészségügyben dolgozók pozíciója egy fokozattal
romlott. Az 1991-re tervezett fizetésemelések a tendencián mit sem változtatnak.
r. m.

A Szakszervezeti Kerekasztal 1990. november 30-án javasolta, hogy
az állami költségvetés előző — az érdekegyeztetés rendszerében tárgyalt — tervezetben szereplő 1,1 milliárd állami hozzájárulással és 2,2
milliárd üdülési saját forrású bevétel megtartásával üdülési, költségvetési hozzájárulást kapjon, amelyet a -kormány terjesszen a parlament elé. (A szerk.)

❑ Citálunk Matolcsy György, a
kormányfő egykori tanácsadója
nyilatkozatából:
,....Vitathatatlan, hogy az elmúlt őt hónap során a kormányzat nem igényelte sem a pénzvilág tanácsait és ellenőrzését,
sem az érdekképviseletek részvételét a törvényhozásban. Az kiderült, hogy így csak hibát hibá: ra halmozva lehet dolgozni és az
idő szorítása sem mentség. Te. hát. szakítani kell a zárt ajtók
: mögötti kormányzással, azzal a
filozófiával, hogy mindent a kor.
mánynak kell kidolgoznia. Az
Összes említett kérdésben jó volna a konkrét megoldásokat, beleértve természetesen a jogszabályokat is, szakmai vitára bocsátani, valamint kikérni az érdekképviseletek véleményét. Vonatkozik ez minden egyes ügyre és
a program egészére..."

14.414,—

•
TUDOSZ-reflexió:
„ ..13gy legyen..."

Macskássy Izolda: Áhítat
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❑ A Szószóló elmúlt havi számában
arról írtunk, hogy az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet főigazgatója, Lovas István egy hivatalos
plénumon sok ember füle hallatára
sokkoló hatású bejelentést tett: a
KFKI-ban drasztikus méretű létszámcsökkentést kell végrehajtani.
Megírtuk azt is, hogy akkor Lovas
akadémikus szavaiból úgy tűnt, ezt
már egyeztette az MTA főtitkárával
és az Akadémia két tudományos osztályával is. Olvasóinknak megígértük, hogy erről megkérdezzük az
„Akadémia véleményét". A Szószóló
először Láng István úrtól kért tájékoztatást a KFKI sorsáról. A f őtitkár úr viszont azt ajánlotta a
szerkesztőségünknek: kérdéseinkkel
— az akkor Strassbourgban tartózkodott — Csurgay Arpád urat keressük fel. Mi türelemmel kivártuk,
hogy — a kelet-európai országok közül első ként — az MTA-t felvegyék
az Európai Tudományos Tanácsba.
Nem volt szerencsénk, mert a f ő titkárhelyettes úr a következő héten
nem tudott idöt szakítani az interjúra. Az Akadémia rendkívüli közgyűlése után pedig lapzártánk volt.
A Szószóló mindenesetre nem adja
fel: a munkahelyek megőrzéséről, az
Akadémia vezetőinek elképzeléseiről
írni szeretnénk...
Hogyan tovább, Központi Fizikai
Kutató Intézet? címmel felettébb
tanulságos vitaműsort sugárzott a
Magyar Rádió 1990. november 16án. A Szószóló ennek rövidített,
szerkesztett változatát közreadja.

Kérdés: „Egyesek szerint a csőd
szélén áll, mások szerint egyszerűen
nehéz gazdasági helyzetben van az
ország legnagyobb kutatóintézete, a
közel 2000 embert foglalkoztató
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet. Konkrétan, milyen ez a hely-

Kérdő jelek
❑ A szélirány gyakran változott? A
Kárpát-medence huzatos hely? Épültek kaszinók, népházak, gazdakörök,
olvasókörök, munkásotthonok, ipar-

egyletek, legényegyletek, művel ődési
házak, művelődési központok, klubkönyvtárak, faluházak, közösségi házak? Ezeket a negyvenes évek vége óta kultúrotthonoknak nevezték?
Később művelődési otthonoknak? A
mű velődési otthonokban a népet át
akarták nevelni? Például új közönséggé? A nép nagyon utálta, ha nevelni akarták? A művelődési otthonok ezért voltak gyakran üresek? A
népet a művelődési otthonokban
mindig nevelni akarták? S az utóbbi években? Újságban, rádióban, televízióban milliószor elmondták,
hogy a művelődési otthon minden
ízében sztálinista intézmény?
Gróf Széchenyi István sztálinista
volt? És báró Eötvös József? Hát
gróf Klebersberg Kunó?
Egy mai művelődési otthonban mi
a sztálinista? A falak kivonhatók a
sztálinizmus vádja alól? Előfordulhat, hogy dolgozik ott olyan szakember is, aki nem az?
Mű velődési otthoni emberek át
akarják alakítani az intézmények
működését? Vannak akik kulturális
vállalatot akarnak csinálni belőlük?
Mások egyesületekké akarják formálni az intézményeket?
A művelődési otthonok sorsáról
politikusok is gondolkodnak? A szabaddemokraták azt mondják, hogy
bízzuk az egészet az önkormányzatra? Ezekben az intézményekben ez
nem más, mint a művelődési egyesület?
A kormány azt mondja, hogy ül
közönséget akar nevelni? Ezt nem
az oktatási, hanem a művelődéspolitikai programjában mondja? A kormány a felnőttekből akar új közönséget nevelni? Szóval a kormány át
akarja nevelni a népet? Az átnevelést vajon csak az elmúlt negyven
évben utalta a nép? Most is? Akkor is, ha az nem vörös?

Hogyan levált,
zet? Hogyan próbál az intézet vezetése ebből kitörni és eközben, hogy
érzik magukat a kutatók?"
— Jelenleg a KFKI a csőd szélén
a11, az anyagi csőd szélén. Körülbelül a 70-es évek elején kezdődött
el a költségvetés fokozatos csökkentése: Erre az intézet nem úgy reagált, mint azt egy nyugati alapkutató intézet tette volna. Ott, ha
mondjuk van egy 100 f ős intézet
és az anyagi ellátottság csökken,
akkor a 100 fős intézetet lecsökkentik 80 f őre, hogy ez a 80 fő tovább
tudja végezni azt az alapvető tudományos tevékenységet, amiért az intézetet létrehozták. Nálunk ez úgy
rézett ki, hogy ha nincs elég pénz
100 emberre, akkor a másik 20 főt
majd megpróbáljuk eltartani valamilyen nyereségorientált tevékenységgel. Erre az volt a jelszó, hogy a
tudomány közvetlen termelőerővé
vált, tehát az egyben kötelességünk
is...
Az intézet ebben az időszakban
növekedésnek indult. Olyan részlegek alakultak ki, amelyek kimondottan gyártó tevékenységet folytattak. Az eredmény az lett, ma már
muszáj nyereséget produkálni, hogy
a felduzzasztott létszámot az intézet
valahogy el tudja tartani ...
Kutatóként az emberek manapság
nemcsak a KFKI-ban érzik rosszul
magukat. A ma divatos életforma
szerint egy kutatónak kutya kötelessége egy személyben szakképzett
könyvelőnek, menedzsernek és marketing direktornak lennie. Aki ráébred erre... tudományát sürgősen
elfelejti családja érdekében.

fizikai Kutató Intézet?
Kérdés: „A f őigazgató talán nem
ennyire pesszimista, hiszen sok recept készen áll:"
— Ha Magyarországon piacgazdaság fog kialakulni, akkor annak
megfelelő szervezeti formákat kell
kialakítani a kutatásban is. Szét kell
választani a kutatást és a profitorientált tevékenységet ... Feltételezhető, hogy a jövőben költségvetési szervezetek nem kaphatnak
bankhitelt a működésükhöz, ezért a
(kutató)intézetnek érdeke, hogy
minden olyan részlegét, minden
olyan emberét, aki eddig is a profitorientált szférában dolgozott,
olyan szervezetbe irányítsa át, ahol
biznisz formájában, kölcsönt kapva
dolgozhat tovább.
Kérdés: „A kutatói létszámot az
átalakítás során annyira fogja zsugorítani, amennyit a költségvetési
támogatásból finanszírozni tud?"
— Ilyen élesen nem fogalmaznék,
de a kutatói gárdának az értékes
magvát mi ideaképpen át kell menteni arra az időre, amikor már a
költségvetés képes lesz a kutatáshoz
szükséges feltételek 'biztosítására..
Kérdés: „A gazdálkodásért felelős
f őigazgató-helyettes nem minősíti
csődnek az intézet helyzetét?"
— Talán ez a kifejezés így nem
illik a helyzetre, de a gazdasági
helyzet rendkívül nehéz. Gazdasági
helyzetünket néhány számmal érdemes jellemezni. Az idei évben öszszes bevételünk kb. kétmilliárd forint lesz, amelyből csupán kb. félmilliárd szlrmazik költségvetési forrásból vagy pályázatból. Ez az arány
rossznak mondható...

A KFKI TUDOSZ TITKÁROK TANÁCSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA: Az elmúlt
néhány hétben a KFKI-Tanács ülésein, de azon kívül is, a f őigazgató helyzetelemzése alapján vita alakult ki a Központi Fizikai Kutató Intézet létszáma
csökkentésének szükségességéről. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat kívánjuk
nyilvánosságra hozni:
I. Egyértelm ű en kijelentjük, hogy a KFKI dolgozóinak az az első helyen álló,
legfontosabb érdeke, hogy az ország jelenlegi mély gazdasági válságában a legrövidebb id ő re se váljanak munkanélkülivé. A válságot nem a munkavállalók
idézték elő, ezért minden módon hozzá kell őket segíteni, hogy a válságból való
kilábalása ne az ő egzisztenciájuk feláldozása árán menjen végbe.
2. A TUDOSZ, a szakszervezeti mozgalom lehetőségeivel élve, követelni fogja a
pénzügyi kormányzattól, hogy adja meg a magyar tudománynak, ezen belül
pedig a KFKI-nak is, azokat a költségvetési eszközöket és lehetőségeket (p1. a
hitelfelvétel lehetőségét), amelyek szükségesek a következő nehéz évek túléléséhez.
3. A létszámstruktúra átalakításának semmiképpen sem központilag meghatározott irányszámok alapján kellene végbemennie (tudomásunk szerint ilyen
irányszámok nem is léteznek), hanem az egyes intézetek és kisebb-nagyobb
szervezeti egységek gazdasági körülményeinek mérlegelésével, a munkahelyek
megtartása helyi lehet őségeinek kihasználásával.
4. A létszámstruktúra átalakításának idején erőteljesen korlátozni kell az új
munkavállalók kívülről való felvételét. Elsősorban azon munkavállalók köréből
kell az új felvételi igényeket az erre képes szervezeti egységeknél kielégíteni,
akiknek a foglalkoztatása a KFKI más munkahelyein lehetetlenné válik. A Személyzeti Irodának rendszeresen gyű jteni kellene, a létszámcsökkentésre kényszer ű szervezeti egységek vezetőinek pedig, be kellene ide jelenteniük az általuk
belátható idő n belül nem foglalkoztatható dolgozókat. Az így létrejövő munkaköri kínálat-listát hetente közölni kell a KFKI Tájékoztatóban.
5. Elsősorban különböző vállalkozási formák létrehozásával kellene a munkahelyeket megóvni. A munkavállalók ne csak várjanak arra, hogy ilyenek
valamilyen módon megszerveződjenek, hanem maguk is kezdeményezzék a vállalkozást. Ehhez viszont az eddigieknél nagyobb nyilvánosságot kellene adniuk
a KFKI vezetőinek a vállalkozás-szervezési szándékoknak, lehetőségeknek, feltételeknek, például meghirdetés, versenytárgyalás útján is. Teret kellene adni
a munkavállalók kezdeményezéseinek és esetleges tulajdoni résztvállalási hajlandóságainak a különböző vállalkozásokban és gazdasági társulásokban.
6. Fontosnak tartjuk, hogy egyszerű életkori indoklással a pályakezdő fiatalok ne kerüljenek szembe erős elbocsátási törekvésekkel.
7. Úgy látjuk, hogy a KFKI vezet ői eredményesen törekszenek a gazdasági
egyensúly fenntartására, ezért nem látunk okot esetleges végletes intézkedések
(pl. azonnali elbocsátások) megtételére. Elkerülhetetlennek látszik viszont a létszám strukturális átalakítása, de úgy kellene végh.zyinni ezt, hogy közben az
összes munkahelyek száma a leendő Budai Innovaciós Park területén, azaz a
kerítésen belül lényegesen ne csökkenjen.
8. A TUDOSZ felajánlja együttm űködési készségét a KFKI f őigazgatójának,
az intézetek igazgatóinak, az önállá szervezeti egységek vezetőinek a KFKI
munkahelyeinek megő rzéséért. Igy például gyakorolni akarjuk a dolgozók nagyobb csoportjait érintő intézkedések meghozatala előtt a Munka Törvénykönyve
által biztosított véleményezési jogunkat — nem a formalitás kedvéért, hanem
abban a reményben, hogy az egyes konkrét létszámproblémák kétoldalú elemzésével esetleg más megoldások is találhatók a legegyszerű bb elbocsátáson kívül.
Tudományos Dolgozók Szakszervezete
KFKI Titkárok Tanácsa

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

TITKÁR/ TÁJÉKOZTATÓ

A TI'llOSZ ELNÖKSÉGE 1990. NOVEMBER 28-AN ÜLÉSEZETT. Ekkor úgy
határozott, hogy csak olyan adópolitikát tart elfogadhatónak, amelyben a teherviselés jövedelemarányos, és tiltakozik az adóharács minden formája ellen.
Az elnökség minden fórumán sürgeti a kutatói területeken dolgozók bértarifarendszerének kidolgozását. (Jelenleg egy kezdő tudományos segédmunkatárs bére
mindössze 0,30%-a egy kezdő fogalmazóénak.) A Néps- ,va privatizálásával foglalkozó
Kerekasztal-bizottságban Pomogáts Béla, az Ertelmi.."gi Szakszervezeti Tömörülés alelnöke képvisel bennünket. Az elnökség tudoma.. ,1 vette az 1991-es üdültetési rendszert, miután csak 1992-re lehet új rendszert kidolgozni. Szolidaritásunkról biztosítottuk a lakiteleki önkormán.,... • --akapparátt..át, amelynek tagjait
törvénysért ő módon bocsátotta el a képvisel őtestuie, ::evében a helyi polgármester.

dött listánkat. (A Szakszervezeti Kerekasztal résztvevői megállapodtak abban. hogy
1991-ben a beutalók igénybevétele munkavállalói jog!)

a TUDOSZ-tagság részére!
MINDEN SZERDÁN
16 órától 19 óráig
El ő zetes bejelentkezés
a 166-5372 és
a 138-4287-es
telefonszámon.
LAPUNK A MAGYAR HITEL BANK
SZÉCHENYI ISTVÁN IGAZGATOSAGANAK TAMOGATAsAvAL JELENIK MFG.

Epilógus:
A sok évtizedes gondokban megedzett kutatók azonban hivatalból
kételkednek és nem hisznek a tündérmesékben sem. Igaz ugyan, hogy
a tv-ben a minap az MTA elnöke
elégedetten nyugtázta, hogy (miközben nagy akadémiai kutatóintézetek
támolyognak a gazdasági csőd szélén) sikerül végre korszerűsíteni a
tudományos minősítés rendszerét!
Egy történeti távlatokban gorulolkod ő tudós számára es valóban jó hír
lehet, azonban a földhözragadt természettudósok tudják, ha nem történik nagyon gyorsan valami csodával határos dolog, nem lesz kit
(bármilyen korszerűen is) tudományosan minősíteni!
BGY —
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Mi legyen a művelődési otthonokból? Vállalat? Egyesület? Nemzeti
A JOVO ÉVBEN IGÉNYELHETD SZAKSZERVEZETI (VOLT SZOT) BEUTALOK
színű kultúrotthon?
LISTÁJÁT DECEMBER 12-EN KAPTA MEG A TUDOSZ-IRODA. Kérjük mindazo(moldován) kat, akik januárban és februárban Igényelnének beutalót, figyeljék a telefaxon kül-

Ingyenes
jogi tanácsadás

A KFKI-ban folyó, az elmondott
számokból következő méret ű gazdasági tevékenység forgóeszközt igényel. Költségvetési kutatóintézet lévén, ezt a forgóeszközt a tevékenységünkhöz soha nem bocsátották a
rendelkezésünkre. A megoldás módja az utóbbi években a bankhitel
volt, 400-500 millió évente, amelyet
az év során fokozatosan veszünk fel
és az év végén vagy a következő év
első két hónapjában fizetünk viszsza. Azonban egyre nehezebb bankhitelhez jutni, és ennek a kamata
ma már a 40 százalékot is eléri.
Mindenképpen súlyos gondok elé
nézünk a jövőben.
Kérdés: „Mi tehát a kibontakozás
útja, várható-e támogatás az Akadémiától, a f őigazgató-helyettes szerint?"
— Természetesen nem zárható ki,
hcgy az Akadémia valamilyen formában gazdasági segítséget nyújtson. Én úgy érzem, hogy nem is indokolatlan ilyen kérés megfogalmazása, hiszen akkor, amikor a KFKI
gazdasági munkája sok éven 'keresztül eredményes volt, az Akadémiának befizetett adójárulék jelentősen
hozzájárult az akadémiai kutatóágazat és az Akadémia egész működéséhez.
Kérdés: „A kutatók jóval kevésbé
derű látók, és azt sem hiszik/ hogy
a kft.-sítés a csodarecept?"
— Azt hiszem, hogy önmagunk
megmentése illúzió. Ha önerő ből
próbálkozunk, akkor valószínűleg
ugyanazon az úton járunk, mint
húsz évvel ~lőtt. Elvben ugyan vezethet eredményre, én azonban azt
hiszem, hogy külső beavatkozásra

van szükség, hozzáteszem, még csak
nem is akadémiai szinten. Úgy érzem, az Akadémia ugyanezekkel a
problémákkal küszködik vagy fog
küszködni nagyon rövid időn belül.
Azt hiszem, szanálási eljárásra lesz
szükség. A szanálási eljárás során
nagyon sok minden megmenthető a
KFKI-ból, esetleg egy jóval nagyobb
méretű profitorientált tevékenység,
mint amit jelenleg a kft.-kel akarnak átmenteni. És esetleg megmenthető egy olyan tudományos tevexenység is, amely az ország teherbíró képességének megfelelő mértékben életképes marad.
Kommentár: Mit lehet ehhez hozzátenni? A KFKI-ban sok kutató
úgy érzi, cserbenhagyta őket az
Akadémia, amelynek pedig alapvet ő
feladata és kötelessége lenne a hazai tudomány és alapkutatás felett
felt ő gonddal őrködni. Az Akadémia
felelős vezetői nem sietnek a sok
súlyos és nyugtalanító kérdésre válaszolni, hiszen majd jön a decemberi rendkívüli közgyű lés és az új
akadémiai törvény!

AZ OKTÓBERBEN BEIGÉRT KOLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEKET £RINTÓ
20%-OS KÖLTSÉGVETÉSI ELVONÁS TERVE CSENDBEN ELHUNYT, amelyet
örömteli szívvel tudatunk mindazokkal, akik tudtak Róla. Örökre felejtse el mindenki.
AZ 1991-RE SZÓLÓ KUTATÁS-FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS KONCEPCIÓ
KIDOLGOZÁSÁHOZ az Országos M űszaki Fejlesztési Bizottság elnökének együttmű ködését ajánlotta fel a TUDOSZ elnöksége. Pungor Ern ő erre így reagált:
_Indokoltnak tartom, hogy a kutatóintézetekben a jelenleg lényegében termel őtevékenységet végző részlegek önállósodjanak és innovatív kisvállalatként, üzleti
alapon mű ködjenek tovább... 1991-tő l be kívánjuk vezetni, hogy a támogatás
elnyerésének egyetlen útja a nyilvános pályázat lesz."
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KIKÉPZŐK KIKÉPZÉSE: „ÁLLÁSVADÁSZ" OSZTRÁK TANFOLYAM
Kéthetes „job finding" (jelentése: állásvadászat) tanfolyamot szervezett az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a TUDOSZ november Il-t ől szakértő osztrák előadók közreműködésével, szakszervezeti tisztségviselő knek. A tanfolyam témájáról, módszereiről „első kézbő l" kért a Szószóló tájékoztatást. Tóth Attila,
a TUDOSZ elnökségének tagja és a két előadó: a csinos ifjú hölgy, Scerstine
Puddu és Johannes Halapier úr, menedzsereket képző előadó-specialisták, akiket
a BFI, az osztrák szakszervezetek képzéssel foglalkozó intézménye a profi
UNICON cégtő l „bérelt", készséggel válaszoltak kérdéseinkre. Elő bb azonban
az előzményekről érdeklődtünk Tóth Attilától.
— Hogy született meg a tanfolyam ötlete?

— Az osztrak szakszervezetek még augusztusban felajánlották a Szakszervezeti
Kerekasztal tagjainak tanfolyamok szervezését — válaszolta Tóth Attila. — Tulajdonképpen ez volt a Kerekasztal első ilyen irányú közös akciója. A különböző szervezetek különféle témájú kívánságaikkal álltak elő. Mi, az ÉSZT részérő l három témát javasoltunk. A „job finding"-et, állásvadászatot, pontosabban
álláskeresést, a munkástanácsok és szakszervezetek német nyelvterületen való
szerepének ismertetését, s végül a harmadik téma, a vállalkozások alapítása a
tudományos területeken. E témákból a BFI az álláskeresést igazolta vissza kéthetes, egész napos kurzus formájában, szakszervezeti lebonyolításban.

— Mi volt e téma kiválasztásával a céljuk?
— Hogy elébe menjünk a jövőben sajnálatosan kialakuló magyar munkanélküli
helyzetnek, és a szakszervezeteink rendelkezzenek olyan szakemberekkel, akik
nyugat-európai szinten tudják kezelni a munkanélküliség és az ebbő l következő
álláskeresés problémáját.
— Sikerült a szervezés?
— Elég nehéz volt, hiszen a jelenlegi helyzetben nem volt könny ű olyan embereket találni, akik két hétre szabaddá tudták tenni magukat. Ez különösen áll
az új szakszervezetek nem f őfoglalkozású gárdájára. 'Ügy próbáltunk ezen segíteni, hogy a TUDOSZ tagjait leginkább érintő témát, a tudományos munkahelyeken fellépd problémákról, a kéthetes kurzuson belül külön meghirdettük
kerekasztal formájában. A szervezéshez maximális segítséget kaptunk az UNICON két elő adójától, akik példamutató flexibilitással átalakították az egybefüggő kéthetes kurzust egy-két napos önállóan is érdekes témák sorozatává,
amelyekre — külön-külön meghirdetve — jóval nagyobb látogatottságra számíthattunk.

— Milyen volt az érdeklődés?
— A kéthetes tanfolyamra hat hallgató jelentkezett, míg ebben a moduláris
szervezésben várhatóan még egyszer ennyire számíthatunk. Az előadók szerint
ez a létszám az optimális az intenzív foglalkozáshoz. Végső soron akik eljöttek,
ugyanazt a képzést kapták, amit ez a cég osztrák menedzsereiknek ad el ő, a
szakszervezeti sajátságok figyelembevételével. Mi is jól jártunk: az előadók díját, útiköltségét, az osztrák szakszervezetek állták, a mi gondunk a terem, a
sokszorosítás, a tolmács és a szállás volt. Ezért a résztvevő ktől csak költségtérítést és nem tandíjat kértünk. Ez rövid kurzusok esetén napi ötszáz, kéthetes kurzuson pedig ötezer forint volt.

— Milyen a tanfolyam szerkezete? — kérdeztem az osztrák előadóktól.
— Kurzusunk első része az álláskeresés és állásorientáció kérdéseivel foglalkozik, a másik pedig azzal, hogyan kell általában csoportokat vezetni — kezdi
Scerstine Puddu, s Johannes Halapier úr pedig kiegészítő megjegyzésekkel folytatja:
— Az álláskereséshez: célja, hogy a munkanélkülieket visszaintegrálja a munka világába. Az erre vonatkozó általános módszereket megpróbáljuk a magyar
viszonyokra adaptálni. Ez igen fontos a gazdaság szerkezetváltása miatt. Ezzel
párhuzamosan külső menedzsment-technikáról beszélünk, hogy megértsük és kezelni tudjuk a csoportfolyamatokat. Igy például előadást tartunk project-fejlesztésről, a „project-menedzsment"-ről. É technikák egy része az állásorientációs
programban is felhasználásra kerül, ugyanakkor, e technikák segíthetik a tudósokat is. E tudás birtokában meg lehet előzni a munkanélkülivé válás szituációját, a munkahelyeken végbemen ő folyamatok tekintetében időben tudunk változtatni, megelőzve a bajokat.
— Ez vonatkozik egyrészt az intézeti stratégiákra, másrészt a munkavállaló
egyéni stratégiájára is — veszi át a szót az osztrák előadónő. — Ha az intézet
elő relátó, elkerüli, hogy váratlanul zsákutcába jusson, s a munkavállaló is időben dönthet pozíciócseréről, átképzésről. A résztvevők csekély száma lehetővé
teszi, hogy ne csak egyszer űen előadásokat tartsunk, hanem bevonva a hallgatóságot, együtt dolgozzunk ki megoldásokat.
— Nehézségeink voltak a trainer-szó fordításával — mondja Halapier úr. —
Ausztriában ez általánosan használt fogalom. A tri-, helyesebben átképző ket
jelöli. Miután a magyaroknál jó elméleti szakemberek vannak, valószín ű, hogy
trainer-foglalkozás perspektivikus megoldás lehet olyan szakembereknek, akiket
esetleg elbocsátottak intézetükből. Ez a vélemény a hallgatókkal folytatott beszélgetéseken alakult ki. A kilátás egy munka nélkül maradt kutató számára
nem olyan sötét, mint első látásra t ű nik. Ezért az előadások egy része kiképzők
kiképzése, a „train the trainer" nevet viseli.

— Ausztriában tulajdonképpen milyen tanácsadó-segítő hálózat működik? — kérdem Scerstine Puddutól.
— Nálunk ezerötszáz tanácsadó cég tevékenykedik. Egy részük munkaerő-közvetítéssel is foglalkozik. A gyakorlatban alkalmazzák azokat az elveket, amelyeket
el őadnak. E cégek évente négymilliárd schillinges forgalmat bonyolítanak le
a tanácsadás és munkaerő-közvetítés terén, s össiességében tizenöt-húszezer
munkavállalót foglalkoztatnak ezek az irodák, vállalatok. Akik a mostani tanfolyamunkon részt vesznek, a jövőben Magyarországon is esetleg ilyen trainerek
kiképzését vállalhatják, mint azt az UNICON teszi. Ez tulajdonképpen olyan
gazdasági ágazat, amely fejlődésben van, mert egyre nő azok száma, akik
részt vesznek a tanácsadásban, képzésben, hiszen a munkaerő-gazdálkodás egyre
nagyobb jelentőséget kap.
— Véleményem szerint szakszervezetükben szükség lesz arra, hogy külföldi
oktató magyar szakembereket képezzen e területen — teszi hozzá Halapier úr.
— A gazdasági élet struktúrájának megváltozása szükségessé teszi a munkavállalók át- vagy továbbképzését és ebben segítségükre tudunk lenni. Ez csak egy
alternatíva. amit említek. Úgy vélem, Magyarországon össze lehet kötni a munkahelykeresést és a munkaerő képzést.

— Ezt a tevékenységet Ausztriában ki finanszírozza?
— Magáncégek, a Landerbank (az osztrák OTP), s a szociális minisztérium
munkaerő-igazgatási osztálya is sokat vállal azzal, hogy fenntartja a kurzusokat.
Egyébként: minden munkavállaló fizetésének két-három százalékát levonják munkanélküli segélyjárulékként. Ugyanennyit a vállalatok is befizetnek ebbe az
alapba. A munkaerő-igazgatóságot a szociális minisztérium m ű ködteti, s ennek
mind a kilenc tartományunkban van kirendeltsége, 61r finanszírozzák a tanfolyamokat, amelyeken a résztvevő k megkapják fizetésüket. Az egy f ő re jutó tanfolyamköltség Pedig kevesebb, mint a munkanélküli segély. Igy a költségvetés
is jól jár.

— összefoglalná az elmondottakat? — kérdezem Tóth Attilát.
— Inkább kiegészíteném — hangzik a válasz. — Osztrák kollégáinknak ez er'v
Nálunk ez a tevékenység ismeretlen, ugyanakkor a kutatointézetek nehéz helyzetbe kerülése egy potenciális kiképzend ő hallgatóságot biztosít. Az előadások magyar hallgatói megismerkedhettek a kivezető út lépcsőfokaival. A magyar kutatóintézeti dolgozók ugyanis saját szűkös vagy nemMtező
tapasztalatukra hagyatkozva tanácstalanul állnak az állásváltoztatás el őtt, miközben t ő lünk nyugatra tudományosan megalapozott, kipróbált és a gyakorlatban
bevált módszerek segítenek abban, hogy önmagunk képességeit felmérve a szükséges pályakorrekción a minimális pszichikai töréssel essünk túl. Egy biztos:
profi szakembereket kaptunk oktatóknak, akik Ausztriában a frontvonalban
vannak.

„piac-lehetőség" is.

Hogy milyen eredményt értek el ezek a profi szakemberek nálunk? Erről sajnos
elég sokat beszélhetünk majd ...
Győri Illés György
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tartotok,
Privatizáció és szakszervezetek „Hová
természettudományi intézetei
El Az 1979-ben hatalomra jutott konzervatívok — a
gazdasági liberalizmus ,szellemében — azonnal elkezdték az állami szektor árusítását. Elsősorban — részben vagy egészben — az állami vállalatokat adták el,
de sor került az állami adminisztráció karcsúsítására
is. 1987-re az állami vállalatoknál dolgozók létszáma
felére csökkent, az állami hivatalokban pedig 4,4 százalékkal dolgoztak kevesebben, mint az évtized beköszöntekor. A magánszektorban 2,3 százalékkal keveseb'b munkahely keletkezett, mint amennyi az államiban megszűnt. A mindenhonnan kirekedtek a munkanélküliek sorait gyarapították.
A szakszervezetek — köztük az állami szektorbelieket tömörítők — tagjaik elvesztésétől tartottak. A
NALGO, a legnagyobb brit közalkalmazotti szakszervezet ezt a gondot úgy hárította el, hogy 1984-től lehetővé tette a magánszektorbéliek tagságát is.
A szakszervezetek féltek attól is, hogy a magántőkével szemben nehezebben tudják majd tagjaik érdekeit képviselni, nagyobb ellenállásba fognak ütközni. Hat — privatizálás alá került — vállalatnál végzett 'felmérés azonban meglepő képet mutat. A „New
Society" 1984. június 21-i számának ismertetése szerint a hat vállalatnál [Associated British Ports (Brit
Kikötők), Amersharn International. British Aerospace,
Britoil, Cable and Wireles, National Freight] a szakszervezetek tapasztalatai egyáltalán nem egyformák.

Meglepő módon arra a kérdésre, hogy a privatizálás után megváltozott-e az alku formája és rendszere, négy vállalat nemmel felelt, s két vállalatnál
még javulást is tapasztaltak. A béralkunál csak egy
vállalatnál (a National Freight-nél) érzékelt a szak- D Dúl az elvi vita az MTA-kutatóintézetek jövő jéről. Szovjet modell-e a
kutatóhálózat vagy nem az? Szükség van-e rá vagy sem? Szerencsénkre
szervezet a korábbinál nagyobb ellenállást.
Váratlan volt az is, hogy a British Aerospace-nél, a úgy tűnik, mintha ma a józanabbak pozíciója érvényesülne. A létező kuBritoil-nál és a Cable and Wireles-nél egyenesen ja- tatóhálózat több ezer embert kissé szegényes, de használható infrastruktúvult a szakszervezetekhez való hozzáállás, s csupán rát, értékeket, hagyományokat és kapcsolatokat jelent. Ugyan miért kelleaz Arnersham Internationalnál romlott. A British ne szétverni, mihez kezdenénk a romjain?! Az elvekről folytatott viták
hátterében — mint minden esetben — szerényen, ám jelentőségteljesen a
Aerospace-nél és a Britoil-nál a szakszervezetek és a
szűkös anyagi források átcsoportosítására irányuló törekvések rejlenek.
dolgozók a korábbiaknál több információt is kaptak
Szokás szerint különböző dolgokat kevernek, csúsztatnak össze.
a vállalati ügyek menetérő l. E tekintetben is egyedül az Amensham Internationalnál panaszkodtak.
Az anyagi erőforrások prioritások szerinti átcsoportosításának szükséHárom vállalatnál tapasztalták azt, hogy felgyor- gességén nem érdemes vitatkozni. Merő naivság azonban annak feltételezése, hogy a költségvetés például a harmadára csökkenő kutatóhálózatot
sult a munkahelyek megszűnése (Associated British változatlan vagy növekvő összeggel fogja támogatni.
Ports, British Aerospace és Cable and Wireles). A
Az utóbbi időben érezhető, hogy a vitatkozók közül nagyon sokan kis
National Freight-nél nem találtak változást, míg az társadalomtudományi kutatóhelyeken szerzett tapasztalataikat akarják kiAmensham Internationalnál és a Britoil-nál új mun- terjeszteni a több száz embert foglalkoztató milliárdos eszközállománynyal rendelkező, jó ideje nagyrés.zben önfenntartó természettudományi
kahelyek is létesültek.
kutatóintézetekre. Dörögnek a frázisok az alapkutatás kizárólagosságáról.
Arra a kérdésre, hogy a dolgozói részvénytulajdon- A fejlesztést, a részleges önfenntartást, a vállalkozást egyesek olyan
megengedhetetlen dolognak tekintik, mint az arisztokratikus elefántcsontnak volt-e valamiféle jelentősége a szakszervezettel tornyokban a vérfertőzést.
•
összefüggésben, valamennyi vállalat határozott nemMinden tevékenységnél, így a kutatásban is, az a helyzet, hogy bizomel felelt.
nyos „kritikus tömeg" (létszám, infrastruktúra, kapcsolatrendszer) alatt a
Borbély Szilvia tevékenység nem folytatható. A természettudományok, a műszaki tudományok területén ez a „kritikus tömeg" közismerten elég magas. Ezt a
„kritikus tömeget" a költségvetés régen nem tudja finanszírozni és a közeljövőben sem tudják majd. Nem akarok álszemérmes lenni: ezeken a
területeken sokkal magasabb jövedelmet kell biztosítani. mert a jó szakemberek gyorsan elkelnek a munkaerőpiacon. Nyilvánvaló, hogy segítzni
kell azokat az intézeteket az önfenntartásban, amelyek másként nem létezhetnek. Támogatni kell a kutatás-fejlesztés-vállalkozás folyamatot is
mindenütt, ahol ez lehetséges. Természetesen költségvetési támogatást
Napjainkra a földtudományok csak a kutatás kaphat — eddig sem ebből származott a fejlesztési-vállalÚgy tűnik, hogy az alkalmazott
kutatás jelenlegi szervezeti és fel- hagyományos szerepének megtartá- kozási tevékenységek nyeresége. A nagy MTA-intézetek a költségvetési
ügyeleti rendszerének az a sajátos- sa — a legszélesebb értelemben támogatással nagyjából megegyező összeget fizettek be adóba és az alapsága, hogy a pénz nem szereti, az vett természeti erő források feltárá- kutatáshoz is nélkülözhetetlen, évi több száz milliós eszközbeszerzést sem
ismeret pedig nem tudja kellő mér- sa — mellett a dolgok másik oldala költségvetési támogatásból finanszírozták.
tékben átlépni a felügyelő ágazat a természet tűrőképességének vizsA szóban forgó intézetek ma nehéz helyzetben vannak. A hazai piac
gálata, a természeti és technológiai fizetésképtelenné vált, megszűnt a védelmet is nyújtó „vasfüggöny", konhatárait.
tényezők, a környezeti szempontok
Sok igazságot tartalmaz a terve- mindenkori elsődlegessége melletti kurensként megjelentek a nagy világcégek. Az egyetlen kiút: szövetkezni
zők, alkalmazott kutatók kritikája összehangolása is komoly fejlődési vezető cégekkel, közösen fellépni előbb a hazai, majd — megfelelő referencia birtokában — a nemzetközi piacon. Ezzel párhuzamosan korszeis, hogy az alap- és alapozó tudo- lehetőségeket tartogat a geológia rű technológiát
kapunk, tehetséges kutatóink fokozatosan bekapcsolódhatmányok (így a környezettudomá- számára.
nak a szóban forgó cégnél folyó 'kutatásba is. A szövetkezés egyik fornyok sem) nem adnak tervezést és
A Földtani Intézet 121 éves mű- mája olyan vegyes vállalatok alapítása, ahol a 'kutatóintézet az egyik tua gazdaság számára megfelelő ter- ködése alatt Magyarország és kör- lajdonos. Ez a folyamat nagyjából ez év májusáig problémamentes volt
vezési alapokat. Általánosítva ez azt nyéke erőforrásairól és természeti
Sajnos, május óta a koncepciótlanság, a felelősségelhárítás a „spontán
'jelenti, hogy ha egy döntés megala- állapotáról komoly ismereteket hal- privatizáció" elleni dörgedelmes, ám szakmailag enyhén szólva zavaros
pozásához minél több tudományág mozott fel. A környezeti minimum- fellépések tökéletes zűrzavart idéztek el ő.
több-kevesebb ismeretének szinté- tényezők közül többet (alapkőzet,
Mostanában éppen vadul keressük az állami vagyon tulajdonosát, azt
zisére van szükség, akkor az al- al- és feltalaj, talaj- és rétegvizek,
kalmazott kutatás — a jelenlegi felszíni dinamikai folyamatok) ha- állítva, hogy ettől minden probléma megoldódik. Nem így van. A modern
gyományosan, szakmai jogfolytonos- szakirodalom „menedzser-forradalomról" beszél és arról, hogy bizonyos
szervezeti és felügyeleti rendszeré- sággal vizsgál. Lóczy tétele, hogy a méret felett a reálszféra szempontjából teljesen közömbös, hogy ki a tuben — annál kisebb eséllyel képes környezeti kérdések megítélésének lajdonos. A tulajdonos egyetlen feladata az, hogy elbírálja: növekedett a
azt jól alátamasztani.
egyik lehetséges kiindulási alapja vagyon vagy csökkent és ebből személyi konzekvenciákat vonjon le, ha
a geológiai térképfelvétel — a ter- kell. A vagyon kezelése, m űködtetése a menedzsment feladata és felemészet erőforrásainak kiaknázása lőssége. Az, hogy ki a tulajdonos, csak a tulajdonos szempontjából fontos!
mellett a természet védelmére is
A geológia, mint széles körű
Amit ma a tulajdonos szerepéről képzelünk — legyen az teljhatalmú
igaz.
értékelési alap
Állami Vagyonügynökség, az MTA Közgyűlése, elnöksége vagy apparátusa — az 30 évvel ezelőtti túlhaladott koncepció. Ezek a tulajdonosok alkalmatlanok arra, hogy operatív döntésekbe, például a vagyon befekteA fentiek azért is fontosak, mert Néhány könnyen kritizálható
tésébe beleszóljanak. Ebből a szempontból meghatározó, hogy nem visellátszik, hogy a gyakorlat egyre magánvélemény
nek felel ősséget döntéseikért, különösen akkor nem, ha nemet mondanak.
több, a hagyományos szakterületek
Pedig a döntések halogatása ésszerű folyamatok „biztos, ami biztos" alahatárait átlépő, kérdésre keresi a
A fentiekből következően úgy vé- pon történő megtorpedózása sokkal több kárt okoz, mint akár egy kekutatói választ. Felértékelődnek lem, hogy az ágazati felügyelet vésbé jól sikerült döntés.
azok a kutatóhelyek, amelyek több alatt álló kutatás a jelenlegi helyHa úgy fogadják el az államháztartási törvényt, ahogyan jelenleg tertudományág eredményeit képesek zetében nem tudja eredményesen
vezik, akkor az teljesen alkalmatlan arra, hogy az MTA természettudoegyesíteni. Ezért mind a társadal- betölteni szerepét, felélte belső tar- mányi intézetei továbbra is költségvetési intézményként működjenek. Hami, mind a szakmát ért kihívások talékait. Ezért nem célszerű és nem marosan kiderül, hogy ugyanez a helyzet az egyetemeknél, kórházaknál
megkövetelik a kutatás általános is lehetséges a kutatás szerkezeté- és másoknál is. Mindezeknek mellesleg valóban nem kell költségvetési
helyzetének teljes átértékelését is. nek, szervezeti felépítésének, kö- intézményeknek lenniük, csak ideje lenne az új kereteket, új elnevezévetelmény- és érdekeltségi rendA világ vezető földtani intézetei- szerének teljes átmentésére alapoz- seket kitalálni. Laikusok meddő hitvitái helyett szakembereknek 'kellene
keresni a megoldást. Illuzórikus az az elképzelés, hogy a természettudoben már a század első harmadában ni a jövő re vonatkozó terveket.
mányi intézetek részben külföldi támogatásból fognak megélni. A támomegtörtént a földtani kutatás, a
Most — számos ok miatt — gatást, ösztöndíjakat — mint ismeretes — csaknem kizárólag a társadagazdaság és a közigazgatás szoros
nincs
lehetőség azonnal megterem- lomtudomány kapja.
összekapcsolása. E század harminVégezetül: büszke vagyok arra, hogy az MTA SZTAKI-ban, ahol dolteni
a
„jövő intézetét". Jelenleg
cas éveiben már nálunk is hasonló
olyan eredmények vannak, hogy világcégek — p1. a Hewlett—
a helyzet. Az intézet kutatógárdája olyan profilváltás, szakmai, szerke- gozom,
Packard, Asea Brown Bovery, PRIME, SUN és mások — érdemesnek
zeti
megújulás
szükséges,
amely
elsősorban minisztériumok megrentartják kezdeményezni az együttműködést. Ezek a kapcsolatfelvételek
deléseire öt, a gyakorlat közvetlen középtávon hordozza magában a nem a véletlen eredményei: a cégek 20-30 szóba jöhető hazai és keletSegíteni
kell
megoldás
lehetőségét.
igényeit kielégítő gazdasági kutaeurópai cég felmérése után választottak. Csattanós válasz az elmúlt évtási irányt művelt — bányászat, ag- a széles körű szakértői hálózat ki- tized tevékenységével és eredményeivel kapcsolatban! Csak az a baj,
rogeológia, egészségügy, gazdasági alakulását, a kül- vagy belföldi hogy nem sokáig lehet kitérő válaszokat adni — arrafelé mások a szovízügyek és mérnökgeológia tárgy- feladatokra összeálló teamek szer- kások és amúgy is gyanakvóak az állami tulajdonnal kapcsolatban. Ha
köreiben. Az akkori igazgató, Lóczy veződését. Jó volna időálló szerve- minden így folytatódik, most veszítjük el véglegesen a versenyt a szövetkezetekkel és más nem állami cégekkel. Valóban így kell ennek törLajos véleménye szerint is ezek a zeti formákat kialakítani.
ténnie?!
kutatási irányok, munkakörök szerAz intézet létének biztonságához
Inzelt Péter
vesen összetartoznak, mert vala- — a költségvetési ráfordítások szűmennyiük alapja a geológiai tér- kössége miatt — mind a kutatás
képfelvétel.
legalább jelen színvonalának megőrzéséhez, mind a kereseti lehetőségek lényeges emeléséhez égetően
szükség van új anyagi források
t eremtésére.
Megítélésem szerint, nagyon sürgős volna, hogy a kutatói társadalom megvitassa a szakma szerepét,
helyzetét, fejlődési lehetőségeit, intézményeinek szervezeti felépítését
és kapcsolódását a társadalomhoz.
Ezekről hosszú távú stratégiát dolgozzon ki, melynek széles körű
egyeztetése és társadalmi elfogadtatása után nyílna lehetőség a megvalósítás módozatait, törvényes, egösszeférhetetlenségi
zisztenciális,
garanciát kidolgozni és megteremteni. Egy — a kutatók által is elfogadható — sokoldalúan átgondolt
megoldás javaslatával még nem
késünk a parlament által várhatóan tavasszal tárgyalandó Akadémiai
Törvény megalkotásáig előállni,
Grafika: Gálfy-Bódi Tamás
... s ne is késsünk.
Németh Endre: Naplemente
Marsi István

Mi lesz vekol földtani kutatás?
121 éves az ország elsőként
alapított földtani kutatóintézete
❑ Mint a címből is kitűnik, nem
a kerek évforduló miatt íródnak e
sorok és nem is a hazai kUtatóintézetek sorában figyelemreméltó kor
ünneplése kíván lenni. A tollfogás
közvetlen kiváltó oka az volt, hogy
az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 1990 szeptemberében pályázatot hirdetett a Központi Földtani
Hivatal elnöki tisztének betöltésére. (KFH az a f őhatóság, amelyik az utóbbi évtizedek gyakorlata
szerint a geológia hagyományos feladataiból fakadó állami feladatokat
ellátta, az állami finanszírozású
földtani kutatás jelentős hányadát
irányította. Elnöke az alkalmazott
gyakorlat szerint közvetlen hivatali
felettese a Magyar Állami Földtani
Intézet igazgatójának is.)
Szerves összhangban a kormányzati döntések addigi fő csapásirányával, a KFH elnöki tisztség betöltésére vonatkozó pályázat még a
benzinháború előtti kiírását sem
előzte meg széles körű, nyilvános
szakmai vita. Igy a szakmai közvélemény által kiérlelt, a földtani kutatás helyzetét, szerepét, jövő jét
vázoló koncepció sem születhetett
meg. Úgy gondolom, utólag már a
véletlenek igen szerencsés összjátékára lenne szükség ahhoz, hogy
változatlan struktúrák mellett, csupán vezető hivatali személyiségek
még oly széles szakmai látóköre
teremtsen garanciát egy újfajta
munkamegosztás kialakításához állam és földtani kutatás között. Kicsit segítve a véletlennek, megkíséreltem néhány idevágó kérdés
felderítő fázisú boncolgatását is.

A mai kép kutató szemmel
A Földtani Intézet, mint a hazai
geológia kulcsintézménye, az 1869es alapító okiratában is meghatározott mindenkori legf őbb tennivalója: az ország réSzletes földtani
megismerése, nemcsak á tudomány,
hanem a tudományos eredmények
mihamarabbi gyakorlati közgazdasági hasznosulása érdekében. A ma
is érvényes útmutatás szellemében
végzett kutatómunka valódi tartalma azonban az ország területének.
a társadalmi, politikai viszonyainak
váltakozása és az intézet vezető
testületének, elsősorban mindenkori
igazgatójának, szakmai szemlélete
függvényében más-más jelleget 'öltött.
Az intézet hosszú évtizedeken
keresztül — alapító okiratának
szellemében, időben változó jogainak függvényében — gyű jti és
rendszerezi az ország területéről
származó földtani információkat. Az
eredmények nagy részét más intézmények minden ellenszolgáltatás
nélkül profitszerzésre használják
fel, míg az intézeti dolgozók szellemi termékeiket szerző jogvédelem és kellő jogi garanciák nélkül.
egyre alacsonyabb jövedelmi szint.
élet- és munkakörülmények között
hozzák létre. Az adatok, ismeretek.
munkamódszerek jelentős hányada
holt érték marad, nagymértékben a
kutatás és a gyakorlat közti csatornák átjárhatatlansága és erjesztő kölcsönhatásainak súlyos hiánya
miatt.

az Akadémiának?"
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Itt már szó sincs demokráciáról

Mindennapi kérdéseink
Mi újság wlanácsi bérlakás körül?
I-1 Mostanában elég sok hír (álhír)
terjed arról, hogy mi lesz a tanácsi
térlakás jogi sorsa. Egyesek már azt
is tudni vélik, hogy milyen bérlői
korlátozások lesznek vagy már vannak. Már a bevezetőben elmondhatjuk, hogy a lakásügyi jogszabályokat 1990. február 1. napjától kezdődően módosították, azóta azonban
lényeges — említésre méltó változás
— nem történt. Tehát a legfontosabb bérlői jogok megmaradtak.
Kezdjük talán azzal, hogy a tanácsi bérlakást ma is el lehet cserélni
másik lakásra. De csak lakásra,
üdülőre vagy más, nem lakás céljára szolgáló ingatlanra (üzlet, mű hely, iroda stb.) csereszerződést kötni nem lehet. Ellenben szabad a tanácsi bérlakást személyi tulajdonban lévő lakásra elcserélni, aminek
leggyakoribb formája az, hogy a lakás tulajdonjogát a tanácsi bérlakás
bérleti joga ellenében átruházzák.
Azt is elmondhatjuk, hogy a csereszerződésben — bármilyen lakáscserérő l van szó — a felek értékkülönbözetet köthetnek ki és ennek mértékét szabadon állapíthatják meg.
Szólnunk kell arról is, hogy az írásbeli lakáscsere-szerződés aláírása
után egyesek — szerencsére ritkán
— „meggondolják magukat" és nem
hajlandók a lakásessrét lebonyolítani. Tudnunk kell, ha a másik fél
ragaszkodik a cseréhez, a vita eldöntése minden esetben a bíróság
hatáskörébe tartozik. Azt is el kell
mondanunk, hogy a bíróság rendszerint a csere lebonyolítására kötelezi a feleket, mert a szerződés érvénytelenségére való hivatkozás
alaptalan.
A tanácsi bérlakás cseréjéhez a
hatóság (az önkormányzat vagy az
önkormányzat megfelelő szervének)
hozzájárulására van szükség. Ha a
hozzájárulást megtagadják, az elsőfokú határozatot meg kell fellebbezni, mert csak ebben az esetben lehet a bírósághoz fordulni a határozat bírói felülvizsgálata iránt.
A tanácsi bérlakás bérlő jének az
is jelentős joga, hogy a bérleti jogáról a jogszabályban meghatározott
hozzátartozók javára lemondhat. Ide
tartozik az unoka is. A lemondás
történhet ingyenesen vagy ellenérték fejében. Ezt a megállapodást
szintén írásba kell foglalni es csak
akkor érvényes, ha ahhoz az illetékes önkormányzat hozzájárult. A
hozzájárulás megtagadása esetén a
másodfokon hozott határozat bírói
felülvizsgálatát lehet kérni.
Nem lehet a tanácsi bérlakás bérleti jogát „elajándékozni" vagy pénz

ellenében értékesíteni. A bérleti jog
„örökléséről" szóló végrendelet érvénytelen, ami természetesen nem
zárja ki, hogy a bérlő halála után
a jogszabályban meghatározott személyek — a feltételek megléte esetén — jogosultak a lakásbérleti jogviszonyt folytatni.
Ha már szóltunk a lakásrendelet
ez évi módosításáról, . akkor meg
kell említeni, hogy megszűnt a jogszabályon alapuló bérbeszámítási
jog. A bérbeadó csak azokat az értéknövelő költségeket köteles megtéríteni a bérlőnek, amelyekre szerződésben kötelezettséget vállalt.
dr. Rakvács József

:I Azt hiszem, eljutottunk a mélypontra, érvényes ez a kultúra, a tudomány helyzetére és az emberek
társadalmi viszonyaira is. A gazdaság se igen süllyedhet már lejjebb,
legfeljebb a fogyasztókra gyakorolt
hatása érződik majd még jobban.
Minden változik, de nem mindig a
megfelelő tempóban, nem is mindig
a megfelel ő irányban, s a változások között alig találunk olyan szilárd pontot, amin megvethetnénk
lábunkat. Kevés ember lehet, aki
képes rá, hogy ilyen körülmények
között megőrizze belső egyensúlyát,
pedig most olyan emberekre lenne
szükség: akik nem ragaszkodnak
görcsösen a régihez. képesek élni az
új lehetőségekkel, de mindezt szilárd erkölcsi alapról teszik, nem fe-
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Tanulságok
és a gazdaságnak. Egyébként ami
a személyes ottani szereplésedet il. „a népre kevés gyakorlati előnnyel jár, ha azok, akik fölötte leti, itt az egyetemen csak azt halkorlátlanul uralkodnak, ezt az ő nevében, parlamentáris többségük lottam Rólad: jól beszéltél. (...)
(...) Nincs más út, mint a megnevében teszik ..."
kezdett folytatása, az érdekegyeztetés elfogadtatása a partnerekkel
Bibó István:
és rendszeressé tétele. Ebben pedig meghatározó, szakmailag is jól
„Ha a hatalom a hivatallal ás az élettel nincs jól rendezett orga- alátámasztott szerepet játszhat —
nikus kapcsolatban, akkor célkitűzéseinek a közérdeikűsége és eredményessége akkor is eleve kétséges, ha maguk a célkit űzések helyesBata Lajos, fizikus:
sége elvileg nem vitás."

..küldetésénél" fogva kell is, hogy
játsszon — az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és ezen belül
az FDSZ.
Ehhez kívánok Neked és küldötteinknek kitartást. erőt és sok sikert.
László Gyula, egyetemi docens
Pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem

Én őszintén megvallom, kimentem a Parlament elé tüntetni, ezt
mint a TUDOSZ elnökségének tagja bejelentem nektek ... (mondta
a TUDOSZ titkárok tanácsa tagjainak — a szerk.) Nem azért
mentem ki, mert én többet akarok
„öntudatból" fizetni a benzinért,
mint ahogy emiatt rajtunk, a tüntetőkön gúnyolódtak. Azért mentem ki, mert én sem egy kisebbségnek, sem egy többségnek nem
tudom megengedni, hogy ne alkotmányos módszereket használjon
érdekeinek érvényesítésére. Én elítélem az útonállást! Megvetem a
személyes szabadságjogok erőszakos korlátozását, származzon az
kisebbségt ől vagy többségtől! Azért
mentem ki, mert megengedhetetlen, hogy egy szabadon választott
kormányt azok ,buktassák meg,

akiknek erkölcsi magaSságáról életem során eddig még nem győződhettem meg. Ha ezt lehetne, akkor kár volt annyiszor szavaznunk.
Kérdem, miben különbözik ez a
módszer az 1948-49-iben alkalmazottaktól? Valóban ott tartanánk
ma? Megítélésem szerint ennek az
ügynek minden szereplő je tapasztalatlan, műveletlen, beleértve ebbe a kategóriába a kormányt is,
beleértve a tárgyalóasztal másik
oldalán ülő szervezeteket is. Érettséget az utcákon sorbanállóknál
láttam, amennyiben tudatosan törekedtek arra, hogy senkit semmiben ne korlátozzanak, tudatosan
törekedtek az erőszakmentességre!
A társadalmat arra kell nevelni,
hogy mindenki tartsa be az alkotmányos formákat.

Eötvös József :

Honthi László, villamosmérnök:
A taxisblokád késztessen mindenkit arra, hogy a szükséges tanulságokat levonja. Az események
idáig fajulásáért a szakszervezeti
mozgalmat is alapvető felelősség
terheli. Nem kívánom minősíteni
a kormány tevékenységét, viszont
szeretném felvetni: a szakszerve,eti szakértelem hiányának megnyilvánulásait. A szakszervezetek
emiatt képtelenek lesznek a jövő-

ben tekintélyt kivívni maguknak.
A felelős álláspont kialakításához
professzionista szakszervezet kell.
Éppen ezért javaslom: a TUDOSZ
kezdeményezze egy olyan kompetens szakértői gárda verbuválását,
amely a kormánnyal érdemben
tudna tárgyalni. Szociális demagógiával semmit nem lehet megoldani!

Vádoljuk dr. Kis Papp Lászlót —
aki a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnökeként vett részt
az Érdekegyeztető Tanács tárgyalásán —, hogy érzéketlenül viszonyult a tagság azon részéhez,
amely az ország működ őképességéért aggódva, alapvető emberi jogaikban korlátozva elutasította a
blokádot.
Pedig több mint húszezer ember
állt a tárgyalás helyszínén, aki a
terror, a blokád felszámolását követelték. Kis Papp Lászlónak hallania kellett őket. Talán azzal
nyugtatta lelkiismeretét, hogy ezek
bizonyára a kormány által beszervezett tüntetők, de tévedett. (...)
Azok az emberek álltak lent,
akik méltatlannak ítélték, hogy 12

forinton veszekedve, alapvető emberi jogaikat felfüggesztő, lélektelen emberek csapdájában vergődjenek. (...)
Budapesti Műszaki Egyetem
Szervetlen Kémiai
Tanszékéröl aláírta:
Csonka Gábor, Erdőssy Miklós, Berszánné Román Erzsébet, Váradi Lilla, Ricsóy Bélóné, dr. Gergő Éva, dr.
Veszprém' Tamás, dr. Zsombok György, dr. Gresz Istvánné, dr. Pálossy Lászlóné,
dr. Réffy József, dr. Liptay
György, dr. Hencsei Pál, Pasinszky Tibor, dr. Barta Istvány, Dénes Gábor, Káplár
Béla, dr. Zimonyi Emese, dr.
Bihátsi László, Kovács Endre, Dékány András.

Mayer István, fizikus:

TISZTELT SZÓSZÓLÓ SZERKESZTŐSÉG!
'Helyeslem,_ hogy a szakszervezetek szolidárisak voltak a „taxisforradalommal", s különösen örvendetesnek tartom, hogl ebben
teljes szakszervezeti egység nyilvánult meg. A szakszervezeti vezet őknek az Érdekegyeztető Tanács
ülésén elhangzott megnyilatkoz.sajt pozitívan értékelem, nagyon :;elentős szerepük volt a komr.romisszum kimunkálásában.
Ami a blokádot magát illeti, úgy
látom, hogy a teljes felelősség a
kormányt terheli. A puccs-szerű árRészlet egy ellen nyílt levélből, amely szintén a Népszabadság- emelés törvénysértő volt (parlamenti felhatalmazás nélkül emel-

ban jelent meg:

CÍMÜNK:

jünk fölött, és sokszor ellenünkre
történik minden, s a jó fél évvel
ezelőtt remélt lehetőségekből nem
lesz semmi. Pedig nagyon sokan lennénk, akik, ha nem szívesen is, de
zokszó nélkül vállalnánk, hogy még
egy ideig szűkösen élnek, ha látnák,
hogy értük is és velük együtt alakul ki az új rend. Valami olyasmi
kellene ide, amit demokráciának
szoktak nevezni, s akkor magától
jönne a stílusváltás is. Akkor egyre
gyakoribb lenne fontos beósztásban
az olyan ember, akinek hitele van.
Aki nem egyéni hiúságát vagy egy
testület tekintélyét, esetleg annak
látszatát akarja megőrizni, hanem
gcndolkodni tud és mer.

j Több mint féltucat népszavazás után, a helyhatósági választásokkal bezárólag a politikai rendszerváltás befejezettnek tekinthető. Korántsem a politikai megrázkódtatások kora: az októberi benzinlázadás erről tanúskodik.
Ma már bizonyosnak látszik, hogy az Antall-kormány történetében nem az első száz nap a szakaszhatár, hanem az októberben lezajlott, úgynevezett „benzinlázadás". A seb, amit kapott a kormány, sokkal súlyosabb annál, hogy el lehetne fölötte
siklani. Ezután már nem folytathatja úgy a munkáját, ahogy a válság elő tt tette. De legalább annyira bizonyos az is, hogy a
legjelentősebb ellenzéki erők sem politizálhatnak úgy, ahogy eddig tették.
Összeállításunkat Eötvös és Bibó aktualizálható intelmeivel kezdjük, ezután felidézünk néhány figyelemre méltó reflexiót
az események kavalkádjából. „Antológiánkat" szerkeszt ő bizottságunk elnöke, Pomogáts Béla gondolataival zárjuk.

Részlet egy nyílt levélből, amely a Népszabadságban jelent
meg:

ÍRD,
OLVASD,
TERIESZO

ledkeznek meg az igazi értékekről.
A társadalom tagjainak bizonytalansága, viselkedésük, stílusuk szélsőségei érthetők, bár sajnálatosak.
De az igazán nagy dolgok most nem
is rajtuk állnak. Sokkal veszélyesebb a politika és a hatalom színterein eluralkodott kiegyensúlyozatlanság vagy inkább ki nem alakult
egyensúly, a határozatlanság, a rögtönzés. A sokszor végig nem gondoltnak látszó döntések, vélemények, amelyek nem mindannyiunk,
hanem csak kisebb hatalmi csoportok érdekeit tartják szem előtt. Az
ehhez járuló arisztokratikus hang
távolságtartása pedig sajnos már
ram egyszer űen csak bosszantó. Néha úgy érezzük mi, állampolgárok,
hogy már megint nélkülünk, a fe-

Köszönjük dr. Kis Papp László
docens Úrnak, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének, valamint
iz Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés soros elnökének, hogy az
Országos Érdekegyeztető Tanács
tárgyalásán felvetette, ... hogy a
kormány kompenzációs javaslatait
nem fogadta el, hiszen ezek a rögtönzött javaslatok teljesen kihagyták a nyugdíjasok körét, akiket
már elviselhetetlen mértékig s,ijt
a csillagos égig felszökő inilác ó.
Ugyanakkor háborog az igazs‘Orzettink arra a hírre, hogy a „kiválasztottak' (miniszterek, államtitkárok) kéthavi bérüket vették
fel a közelmúltban jutalom ci..-nén.

Részlet egy magánlevélből:
Kedves Laci!
Olvastam a mai Népszabadságban a BME Szervetlen Kémiai
Tanszékének nyílt, Téged vádoló
levelét, ezért határoztam rögtön
úgy, hogy írok Neked.
(...) Abban szeretnélek megerő-

Tisztelet azoknak — köztük a miakik nem
niszterelnöt Úrnak
vették fel! (...) , •
Kös;-.önjúk, elnök Úr, hogy a tárgyalások során felhívta a jelenlévő t ás a tévénézők millióinak figy..lmét arra, hogy az előállott
vá sághelyzetet meg lehetett volna
elelzni, ha az elkerülhetetlen áremelések előtt a kormány tárgyalásokat folytatott volna a legitim
Országos Érdekegyeztető Tanács
tagjaival ...

tek adót),• ezért a kormány ezzel
kapcsolatos tevékenységét alkotmányellenesnek (a 2. § 3. cikkelyébe ütközőnek) tartom, így véleményem szerint a blokád szervelői
az ugyanabban a paragrafusban garantált törvényes önsegély jogával éltek. Bár ennek
formája és mértéke vitatható, végső soron az ország számára hasznos volt. Hála az Érdekegyeztető
Tanács valamennyi munkaadói és
munkavállalói szereplő je következetességének ás kitartásának is, a
kormány kénytelen volt tudomásul
venni, hogy nem gyűrheti minden
korlátozás nélkül a hatalma alá az
egész társadalmat.

Pomogáts Béla, irodalomtörténész:

A taxisok és magánfuvarozók töbíráskodása mellett, hanem kötöbb napos blokádjának előzmé- zösen léptek sorompóba egy kornyeiről, lefolyásáról és következ- mányintézkedés ellen, s közösen
ményeiről alighanem még hosszú érvényesítették (sikerrel) a koridőn keresztül fognak vitatkozni a mányzattal szemben érdekeiket.
politikusok, publicisták és később
Az érdekegyeztetésnek e létrea történészek. Úgy gondolom, las- jött gépezete egyelőre, úgy tetszik,
sanként a tanulságok is megfogal- bevált. Ezt a gépezetet kellene tÖmazhatók és az eredmények is kéletesíteni a jövőben, minthogy a
megnevezhetők.
társadalmi, gazdasági és szociális
A történtek legfontosabb ered- konfliktusok nem enyhülni, hanem
ménye bizonyára abban áll, hogy
végre működni kezdett a kormány- fokozódni fognak a jövőben. MinDr. Dörnyei István,
szervek, a munkaadók és a mun- denekelőtt az érdekegyeztetés ina Budapesti Múszaki Egyetem
kavállalók érdekegyeztetésének fó- tézményeinek 'kellene e fenyegető
nyugdíjasainak nevében
ruma és mechanizmusa. Tulajdon- konfliktusok élét, amennyire lehet.
képpen rendhagyó módon, hiszen tompítaniok. Hogy erre van straezúttal nem a munkavállalók és a tégiai lehetőség, azt éppen a kormunkáltatók vitatkoztak és egyez- mány és a fuvarozók 'konfliktusásíteni, hogy ami a demonstráció kedtek egymással, a kormányzati nak kompromisszumos megoldása
végkicsengése lett, az már nem tényezők felügyelete s esetleg dön- mutatta meg.
szűk szakmai réteg, hanem a nemzet ügye. Az Érdekegyeztető TaUsszeállította:
nács pedig a maga konszenzuskereső ás -teremtő szerepével ko(dura)
moly szolgálatot tett az országnak

