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Fából vaskarika ?

MRP avagy
a magyar ESOP
A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja
Tények és remények

Bérviszonyok
Európában
Hazánk valamikor az Európa Közösség tagja szeretne lenni. Ez egyelőre csupán vágy. Ám a társult viszony lehet ősége reálisabbnak látszik, a hivatalos puhatolózások már
el is kezdődtek.
A magyar bérből élő felsóhajt:
bárcsak sikerülne, akkor európai
áraink mellett a bérünk sem lenne
etiópiai!
Sajnos, a helyzet nem ennyire magától értetődő. Az Európai Közösség
egyes tagországai között is jelentős
eltérések mutatkoznak a munkabéreket illet ően. Legjobban a németek,
legrosszabbul a portugálok keresnek.
A nyolcvanas évek közepén a nyugat-német és a portugál átlagórabér
közötti hatszoros különbség 1990-re
is megmaradt. A két ország termelékenységében mutatkozó differencia ugyanakkor csak ötszörös eltérést indokolt volna. Igy tehát, 1990ben egy német bérből élő átlagos
órabére 20 USA-dollárnak megfelelő márka volt, portugál kollégája viszont csupán 3,2 dollárnak megfelelő összegre tarthatott igényt.
Görögországban - Portugália után
Itt fizetnek a legrosszabbul az Európai Közösségben — 1985-ben az átlagórabér még csak 2,6-szor volt kevesebb. mint Nyugat-Németországban. 1990-ben a különbség már 3,4szeres volt. 1985-ben az átlagos görög órabér 3.66 dollárnak megfelel ő
drachma volt, 1990-ben pedig 5,82
dollárnyi. A német bértől 1985-ben
5.9 dollárral, 1990-ben 14,27 dollárral maradt el.
Spanyolországban az évtized közepén egyórai munkabért átlagban
még csak 4,77 dollár értékű pesóval
fizettek kevesebbet, mint az NSZKban. Az évtized végén már tiz dollárnyival.
A bérdifferencia fennmaradása tapasztalható a magas és a közepes
kategóriájú országok között is. 1985ben a német és a francia átlagórabér közötti eltérés 2.04 dollár volt,
az el őbbi javára. 1990-ben ez már
5.8- dollárt tett ki. Nagy-Britanniában az évtized közepén 3.37 dollárral, az évtized végén pedig 7,63 dollárral volt alacsonyabb, az átlagos
órabér, mint Németországban.
Az integráció elő rehaladása tehát
nem jelent automatikus kiegyenlít ődést -a bérviszonyok .terén, s ugyanígy nagy és növekvő a tagországok
lakosságának vásárlóereje közötti
különbség is. Míg a nyolcvanas évtized elején Dánia és Portugália lakosainak vásárlóereje közötti eltérés
164.1 százaléknyi volt, az évtized végére ez elérte a 172 százalékot. Ez
persze összefügg az infláció mértékével. Ez a nyolcvanas évek második felében relatíve magas volt GöSpanyolországban,
rögországban,
Portugáliában és alacsony, illetve elenyésző Németországban. Hollandiában, Belgiumban. A legnagyobb infláció sem volt azonban 200:0 körülinél több (Görögországban).
Miben reménykedhetünk mi? Talán egyszer elérjük a portugál átlagórabért, s inflációnkat pedig sikerül
„görög szintre" leszorítani.

Lapunk már hírül adta,
hogy az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés vezet ői: Kis
Papp László elnök. Vígh László és Pomogáts Béla alelnökök, Bánk Gábor titkár és
Kuti László. a TUDOSZ elnöke felkeresték hivatalában
Göncz Árpád köztársasági elnököt, s táj koztatták azokról a súlyos gondokról, amelyek az utóbbi időben a tudományos kutatás és a felsőoktatás területén tapasztalhatók.
Ahogy mondani szokták, a
megbeszélés építő jellegű
volt, ezt az is jelzi. hogy a
Magyar Köztársaság első em-bere --e az eredetileg tervezett időnél jóval többet — közel másfél órát szentelt a találkozóra. Az Országház nevezetes Nándorfehérvár-termé-

Kontraszelekiáltak ?

középszer
á mentése
Már folyik az a szociálpszichológiai vizsgálat, amely azt kutatja,
hogy a szakemberek közül kik, milyen típusúak mentették át magukat
a rendszerváltás kataklizmájában.
Azaz, értelmiségi konzerváció a téma, s ez éppen hogy nem — vagy
nem kizárólag — a hatalmi elitre
terjed ki, hanem a szakgárdára, s
így e folyamat érdeklődésre tarthat
számot a TUDOSZ tagságának körében is.
Az első bizonytalan megállapítások szerint a szakmailag nem túlzottan sikeresek — régebbi szóhasználattal: a kontraszelektáltak —, az
ismereteiket nem bővít ők, a megrekedtek, a további önkarrierjükben
kevéssé bízók ébredtek rá elsőként
a rendszerváltás várható közelségére, s lényegi átrendező hatásaira.
(Ez — sokak szerint — kísértetiesen
igy történt a megelőző rendszerváltáskor is, az 1945-öt követő időszakban.) Ez a megállapítás a középszer
empatikus, jövőt érző képességére
hívja fel a figyelmet. S eme érzékenység f ő motívuma: a félelem. Beláthatjuk, hogy az önsikereiben kevéssé bízónak sokkal több problémakört kell egy idő ben „szemmel
tartania", elemeznie, szélesebb jövőjóslatokba bocsátkoznia, mint a
szakmájában magabiztosnak, eredményesnek. Igy a középszer felismerései is időben vagy még „idő" előtt
születhetnek.
Egy-egy szakma zseniális, egyszerű bben: tehetséges köre inkább koncentrálhat — minden egyéb változás
közepette — szakmai kérdésekre, hie
szen várhatóan — sZámára: bizhatóan — azok továbbra 'is- az ő kompetenciájába tartoznak 'majd. Nem
kell ügyeskednie, váltania, tolongania — „átmentődik" a szakmai rá•
termettség okán.
Amennyiben ezek a mai feltételezések kiállják az igazság próbáját,
máris néhány tényre. fény derül. A
literátor és a jelző nélküli értelmiség, illetve a szakértelmiség egy középszerbe hajló rétege úgy mentette
át magát, hogy a szakkarrier vélhető hiányát politikai karrierre váltotta át. (Ez tapasztalható a politikai
pártok s a parlament minőségében.)
Arra is következtetni lehet, hogy
az érzékenyített szakközépszer konvertálásának iránya az új hatalom
volt. Ezt bizonyítja egyrészt a kormány — és az ellenzék — mai gyenge szakmai kompetenciája, s a hatalmi központok körül keringő szakgárdák eddigi csapnivaló teljesítménye.

A szociálpszichológiai megfigyelés
azt nemkülönben valószín űsíti, hogy
az értelmiségi munkahelyeken —
kutatóintézetekben, tanszékeken —
a rendszerváltásra jó elő re ráébredt
középszer gyorsan teremtett önmagán belül véd- és dacszövetséget:
nem engedi át megszerzett pozícióit
az eddig kirekesztett tehetségeknek.
Amennyiben a valóságban tényleg
ilyen folyamatok zajlanak, akkor
szellemi életünkben üdítően gyors
változást aligha várhatunk. Rendszerváltás ide vagy oda, az egyetemeken, a kutatóintézetekben megmarad egyfajta konzervativizmus,
tovább élnek a rosszul kialakított
feudális kapcsolatok.
A teóriát szociológiailag persze
könnyű kikezdeni. A középszer
mennyiségileg mindig több, mint a
tehetségesek köre. Már csak ilyen
az emberiség s a kiválasztódás. A nagyobb mennyiségben mindig nagyobb a valószín űsége annak, hogy a
felismerések megszülessenek, mint a
még oly zseniális kisebbségben. A
nagyobb mennyiség könnyebben
szerveződik, mint a szétszórt zseniális kisebbség. És így tovább. Azaz a
rendszerváltástól függetlenül a középszer megmaradásának igen nagy
az esélye. Hiába, ilyen az emberi
társadalom. Ebből aztán annyi mindenképpen következik, hogy a rendváltási illúziókat nem szabad túlhajtani. (Mint ahogy azt tettük az
elmúlt időszakban Magyarországon.)
Mert akkor még keserű bb a csalódás. (Mint tapasztaljuk.) Csak olyan
társadalomból merítkezhetünk, amilyen a rendelkezésünkre áll. S feloldozásként csak a mindenkori jövőtől várhatunk megoldást.
A középszer gyors megnemesítésére, helyőrzésének megakadályozására — minden bizonnyal — nincs terápia. Ez a betegség megnehezíti a
rendszerváltást, s kártékonyan hat
majd az új rend későbbi teljesítményére is. A középszer előérzet-képessége sem nagyon változtatható,
egymásra találásukra sincs mindenható gyógyír.
Amennyiben a középszer Újkori
újabb terrorjától meg akarunk szabadulni, egyetlen gyógymódunk marad: a félelemtelenités. Azaz a félelem lehet őségeit kell beszű kíteni,
mert ez hat kedvezően a középszer
aktivizálódásának visszaszorítására,
A politikában, s a szakmában egyaránt.
Fedi Péter

Egyelőre úgy t ű nik, hogy az
MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) az USA-ban
több mint másfél évtizede törvényes formába iktatott — ESOP
jóval csenevészebb változata lesz.
Nézzük, hogy m ű ködik az amerikai program. Az ESOP azon a filozófián alapszik, hogy nem a jövedelmet, hanem magát a jövedelmet termelő tőketulajdont kellene az államnak újrafelosztania,
mégpedig új lehetöségek teremtésével, azaz alaptőke-emeléssel.
Ehhez — kijelölt bankok — kedvezményes hitelt adnak. Ezt szívesen csinálják, mivel kamatjövedelmük után adókedvezményt
élvezhetnek. A — filozófia szerint
— a programba belépő vállalatok
is örülnek, hiszen „vérátömlesztéshez" jutnak, olcsón, s ráadásul
kialakul a profitérdekelt alkalmazottak köre, akik ahelyett, hogy
bérük emeléséért ácsingóznának,
inkább hatékonyabban dolgoznak.
A tulajdonossá válás ráadásul
nem jelent számukra semmilyen
megterhelést: a vállalati ESOPalap egyrészt az osztalékból, másrészt az állam által nyújtott adókedvezményből törleszti a vételárat. Az alaptőke-emelésre felvett
hitelt kb. 5-6 év alatt sikerül is
törleszteni.

Esztendő nyi vajúdás után —
úgy tű nik — közeledik a végkifejlet. A legutolsó koncepciót a
„Rész-Vétel" alapítvány dolgozta
ki. A koncepció filozófiája szerint
az MRP közös (kollektív) magántulajdon, amelynek megszerzéséhez különösebb anyagi áldozatra
nincs szükség, de a vele járó jogosítványok is korlátozottak. A
programban mindazon alkalmazottak (vezetők is) részt vehetnek,
akik törvényes munkaidejüknek
legalább felét az adott vállalatnál
dolgozzák le. Az eladó (egy ideig
többnyire az állam, azaz az AVU)
és a vevő (a dolgozó, azaz az
MRP-alap) között részletfizetési
könnyítések és a piacnál olcsóbb
hitellehetőségek lesznek. A programban részt vevő vállalatot és
alkalmazottakat adókedvezménynyel is ösztönzik. Ugyanakkor a
részvényeket a dolgozó nem kapja
közvetlenül kézhez, azokat az
MRP-alap kezeli, fizeti a törlesztést az osztalékból. Körülbelül
tízéves futamidőre számítanak.
Az MRP-ben részt vevő dolgozó
nincs biztosítva az elbocsátással,
a munkahely-változtatással szemben. Résztulajdonát, részvényét
nem veheti magához, azt az
Az ESOP jelentette kedvezmé- MRP-alap megvásárolja. Hasonló
nyes hitel különösen a tönk szé- a helyzet a nyugdíjba vonulókkal
lén álló vállalatoknak jön jól, de is.
nagyon gyakran jól menő családi
tulajdonban lévő, és az utódlás
gondjaival küszködő kisvállalatok
is inkább saját dolgozóikra bízzák
a vállalatot (ekkor nem történik
feltétlenül tőkeemelés), mintsem
a mindent elnyelő nagycápákra.
Az ESOP-nak a jövedelemelAz amerikai ESOP-pal szemosztásra nem volt hatása. Ez épp ben a magyar MRP a privatizáolyan koncentrált, mint amilyen ció egyik eszközének tekinthet ő.
az ötvenes években volt. A va- Míg az ESOP általában alaptőkegyon kilencven százaléka ma is a emeléssel ment végbe, a vállalatlakosság 10 százalékának tulajdo- nak vérátömlesztést jelentve, a
nában van — állapítja meg Mar- magyar változat a már meglévő
garet Lund, a The National Cen- vállalati vagyon egy szeletének
ter for Employee Ownership ku- MRP útján történő privatizálását
tatója. A lakosság csupán 20 szá- jelenti.
zaléka rendelkezik egyáltalán
Annak ellenére, hogy az amerészvényekkel s ebből csupán hatmilliárd dollár értékben ESOP- rikai ESOP példái egyértelműen
részvényekkel. Ez csupán csepp a azt mutatják, hogy az ESOP akkor hatott igazán a termelékeny_
tengerben.
ségre, amikor ezt a fajta korlátoTöbbségi részvénypakettet a zott résztulajdont a dolgozói bedolgozók az ESOP-ban részt vevő leszólással és az ehhez szükséges
vállalatok mindössze egyharma- új, belső információs rendszerrel
ötvözték, a hazai készülő jogszadánál tulajdonolnak..
Beváltak-e a munkaadók remé- bály szerint, a magyar dolgozói
nyei a profitérdekelt alkalmazot- résztulajdonlás senkit nem fog
önmagában véve feljogosítani
takat illető en? A tapasztalatok semmilyen beleszólásra.
egyértelm űen azt mutatják, hogy
Felvető dik a kérdés, hogy ez a
a dolgozók magatartása csak ak- meglehetősen korlátozott jogosítkor változott, amikor az ESOP ványokat nyújtó, a munkavállaló
jelentette, a tulajdonlást összekö- számára közvetlenül (és rövid
tötték az úgynevezett új manage- id ő n belül) alig érzékelhet ő, a
menttel és kiépítették a belső vállalat számára alaptő ke-emelést
információs rendszert, mint a dol- nem nyújtó tulajdonlás egyáltalán
milyen jelent ő
fog bírni,
gozói beleszólás alapvet ő feltéte- azonkívül, hogységgel
a privatizáció egy
lét. Ennek ellenére az ESOP-vál- színfoltja lehet?
-s
lalatok csak 25 százalékánál veEzzel nem az MRP szükségtehetnek részt az alkalmazottak lenségét. és elvetését akarjuk
közvetlenül a döntéshozásban. Igy hangsúlyozni. Döntéshozóink fiaz esetek többségében a dolgozó gyelmét csak arra óhajtjuk felnemigen érzi, hogy tulajdonos hívni, hogy a jelenlegi elképzelélenne, ráadásul az ESOP által ke- sek megvitatásánál — ha mást
zelt részvényt nem is forgathatja. nem is, de — legalább a 17 évnyi
amerikai tapasztalatokat vegyék
Nyugdíjba vonulásig vagy a vál- figyelembe, s kerüljék el azt,
lalattól való kilépéséig nem kapja hogy - a „kollektív" magántulajdon
meg részvényeinek értékét.
végül is fából vaskarika legyen.

Mit mutat 17 év
tapasztalata ?

A privatizáció
színfoltja:
és csönd

Látogatás az Elnöknél!
nek ovális asztala körül zajló
megbeszélés így alighanem
mérföldk őnek számít az értelmiségi szakszervezetek • törte-netében.
Az ÉSZT vezetői, mint eme
lítettem, a tudományos kutatás
és a felsőoktatás jelen helyzetét kívánták megvilágítani.
Nem pusztán a munkavállalók
érdekeinek - védelmében kívántat szót emelni, hanem elsősorban a magyar kultúra s
ennek intézményrendszere érdekében. Ha ugyanis. a tudo-,
mányosság és a felsőoktatás
intézményei most eléggé át'
nem
gondolt . költségvetési
avagy politikai okok - folytán

súlyos sérüléseket szenvednek,
az rendkívül kedvező tlen hatással lesz az ország szellemi,
ső t • anyagi. felemelkedésének
folyamatára is. A • tudomány és
az oktatás intézményeit . könynyű .károsítani, némelyiküket
szétverni, újólagos felépítésük,
létrehozásuk annál nehezebb
lesz.
Példákkal "Is szolgálhattak a
beszélgetés résztvevői: el,
mondták. hogy tervek készülnek például Európa egyik legrégebbi, nemzetközi .hírneV ű
tudománytus intézménye „átszervezésére", s számős agrártudományi kutatóintézet leépítésére vagy megszünte-

Magyar ESOP:
a dolgozó nem
veheti magához

tésére, illetve a főiskolai
jellegű pedagógiai és -m űszaki tanintézetek „felsőfokú szakiskolákká" történő
visszaminősítésére.
Mindez
nemcsak érdekvédelmi, hanem
országos m ű velődéspolitikai és
politikai kérdés is: megoldásuk kölcsönös türelmet és
konstruktivitást kíván, s véleményünk szerint nem lehet
rájuk választ adni egyszer ű
államigazgatási intézkedésekkel, az érdekelt munkavállalók és a legszélesebb kör ű
szakmai közvélemény meghallgatása nélkül.
Göncz Árpád elnök Igen
nagy érdeklődéssel és jóindulattal hallgatta meg a tájékoz-

tatást, és nemcsak annak a
meggyőző désnek adott hangot,
hogy a magyar tudományosság
és felsőoktatás intézménye értékeit — éppen az ország felemelkedése érdekében — meg
kell védeni, hanem gyakorlati javaslattal is szolgált. midő n bejelentette, hogy mint a
köztársaság elnöke, össze kíván hívni egy értekezletet a
tudományos kutatás és felsőoktatás jelen gondjainak áttekintésére, a megoldás lehetséges módozatainak kifürkészésére. Az elnök már eddig is
széles körű bizalmat élvezett
a magyar alkotó értelmiség
körében, nos, ez a bizalom,
úgy érzem, a parlamenti találkozó következtében csak
megerősödött.
Pomogáts Béla
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SZÓSZÓLÓ
Ivan Hável lakását a rendőrség a
'70-es évek végén kezdte figyelni.
Hónapokig a lakása adott otthont
nem hivatalos tudományos szemináriumoknak és ez nem tetszett a
rendőrségnek.
„Ettől kezdtem politizálni" mondja a halk szavú, számítástudományi kutató, a csehszlovák köztársasági elnök, Vaclav Havel testvére.
„A hozzám jövő látogatókat a rendőrség igazoltatta. Nem helyeselték a
hivatalos és nem hivatalos tudósok
kapcsolatait."
Ivan Havel ma az újonnan létesített prágai Elméleti Tudományok
Központjának az igazgatója. Ez egy
interdiszciplináris intézet, amelytő l
azt remélik, hogy új folyamatokat
fog beindítani a kelet-európai tudományban. Az alábbi interjú amelybő l részleteket közlünk amerikai látogatása alkalmából készült 1990. december 6-án az American Association for the Advancement of Science (AAAS) szervezetnél.
• Mi volt különösen nehéz a tudományos kutatás számára a kom-

munista éra idején?

- A tudományos munkát teljesen
áthatotta a marxista ideológia. A
kutatási projektet az állam szabta
meg és a témáknál szigorú hierarchia uralkodott. Ha egy kutató valamire jutni akart, akkor a témáját
bele kellett ügyeskednie egy hivatalos munkatervi pontba. Ily módon a
bürokraták rangsorolták a kutatási
témákat, fontosság szerint.

• Ezek a bürokraták maguk is
tudósok voltak?

Partner kerestetik

Szellemi vagyon
értékeléséhez

foglalkozókat külön választották.
Milyen hatással bírt ez a tudományos közösségre?

I. Havel

A tudomány kelet-európai
kilátásairól
- A Tudományos Akadémia vagy
az egyetemek vezető beosztásainál
nem a tudományos kvalitás, hanem
a párttagság és a párthoz való lojalitás volt a legfontosabb követelmény. Bár 1989-ben is voltak még
igen kiváló kutatók az intézeteknél,
akik akkor már tudtak egy kicsit
utazgatni is, sokan más munkát kerestek és inkább egyénileg foglalkoztak a tudománnyal,
• Ön is ezt tette?
- Igen. Nyolc évig én S az Akadémiánál dolgoztam a mesterséges
intelligencia témakörben, ami szerencsére része volt a hivatalos tematikának. A bátyám tevékenysége
miatt azonban a tudományos pályafutásom nem volt szokványos. Miután ő megalakította a Charta 77-et
és én nem voltam hajlandó arról elítélően nyilatkozni, kidobtak az állásomból. Végül egy mozgássérülteket gondozó intézetnél kaptam munkát, s emellett volt időm a kutatásaimmal foglalkozni.

•

Laboratórium nélkül?

- Azok az emberek, akiket megfosztottak a kutatás konkrét technikai lehetőségeitől, attól még tudósok
maradtak, és nem hagytak fel munkájukkal. Ezért aztán szélesítették
a tevékenységi körüket. Az a biológus, aki más munkát vállalt, tudott
a biológia filozófiai aspektusaival
foglalkozni. Én elméleti számítástudománnyal foglalkoztam. A '70-es
évek folyamán nem hivatalos tudományos szemináriumokat szerveztünk és igazán ösztönző légkör alakult ki. A mi nyelvünkben a tudomány szónak általánosabb jelentése
van, nemcsak a természettudományokat, hanem a társadalomtudományokat és a bölcsészetet is magába
foglalja. Az utolsó találkozónk 1989
decemberében volt. Sajnos, most
már nincs rá időnk, annyira lefoglal
bennünket a forradalom.

- Nos, gondot jelent, hogy mit
csináljunk a tudományos bürokráciával. Hogyan szabaduljunk meg
a középszerű kutatóktól? Néhány intézetben kezdenek már követelményeket megszabni, például az idézettségi mutatókat vagy a nemzetközi elismerés mértékét illetően.

- Az egyetemek és az Akadémia
közötti munkamegosztás nyilvánvalóan ésszerű tlen. Ennek a megváltoztatása azonban sokkal könnyebb
lesz, mint bármi másé. Az az elképzelés, hogy hagyjuk: az emberek azt

csinálják, amit a legjobban tudnak.
Az én központomban f őképp kutatni
fogunk, de mód lesz a tanításra is.
Ez az első lépés a kutatás és az oktatás egyesítésében.
• Mi a célja az ön központjának?
- Az intézmény modellje a princetoni Institute for Advanced Study.
Az elsődleges cél vezetö nyugati tudósokat hozni országunkba,. megfelelő feltételeket teremteni a kutatásaikhoz, és ösztönözni a kapcsolatokat köztük és saját kutatóink, hallgatóink között.

• Utol tudja-e érni országa a
• Milyen ma a közvélemény viNyugatot?
szonya a tudományhoz?
- Személyes véleményem szerint
lehetetlen rövid idő alatt behozni a
lemaradást, különösen a csúcstechnológiák terén. Ehelyett azt hiszem,
folytatnunk kell azt, amit az elmúlt
40 évben nem hivatalosan csináltunk. Lehet, hogy túlságosan optimista vagyok, de azt hiszem, hogy
a Nyugattal kölcsönösen előnyös üzletet köthetünk, ha a konkrét tudásukért és műszaki szakértelmükért
új ötleteket és egy filozófikusabb
nézőpontot ajánlunk cserébe.

- A gazdasági átmenet időszakában a tudományra fordított összegek
nagysága is nyilvánosságra fog kerülni és mód lesz azt más költségekkel összehasonlítani. Ezért az egyik
feladatunk a közvéleménnyel megértetni a tudomány fontosságát. Személy szerint én úgy gondolom, a tudománynak nem az anyagi javak,
hanem a szellem szférájában kell
hozzájárulnia a társadalom életéhez.
A tudomány szerepe inkább a világról szerzett ismeretek és a tudás• Hogyan szándékoznak a kuta• Sok éven keresztül az egyete- anyag növelése, mint ipari vagy gaztás színvonalát növelni?
mi oktatókat és az alapkutatásokkal dasági problémák megoldása.

TUDOSZ NEWS TUDOSZ VILÁG
„Reális veszély lett a különböző kutatási területek
egymás elleni kijátszása ..."

AZ IPARI KUTATOHELYEK ERDEKVÉDELMENEK JÖVŐJÉROL tanácskoztak
február 14-én a Vasasszakszervezet székházában (a nem akadémiai jellegű kutatóintézetek közül a legtöbb az ipari tárcához kapcsolódva m ű ködik).
JANZSO SZILVIA, a Munkavédelmi
Egy, az átszervezési gondokat kezel ő középszint ű megállapodás kialakítására
Kutató Intézet tudományos munkatársa,
a Munkahumanizáló Gmk tagja. szerve- van szükség - mondotta bevezető jében a vendégül látó szakszervezet képviselője
zeteket, partnereket keres azonnal kipró- -, hiszen a szakszervezeteknek partnerként együttmű ködve kellene a koncepció
bálható kutatásához, kezdeményezéséhez. kialakításában is részt venni. Majd emlékeztetett arra, a TUDOSZ vette fel elsőHogy közelebbről miről is van szó - ként a minisztériummal ez ügyben a kapcsolatot, hangsúlyozva, hogy ő k nem
erről a kitű nően felkészült kutató szí- csupán az akadémiai, hanem a különböző minisztériumokhoz tartozó kutatóintézetekben dolgozók érdekképviseletét is feladatuknak tekintik. Januárban a miniszvesen beszél:
- Amikor egy külföldi cég meg akar tériumban elfogadtuk az ipari kutató- és fejlesztő intézmények szerkezetátalakíVenni egy magyar vállalatot, felértékelik tási koncepciójának tervezetét. Ennek akkor az volt a lényege, hogy a kutató-feja vagyont, az eszközöket, az Ingatlant lesztő intézetek vagyonának szinte kizárólagos állami tulajdona nem tartható fenn,
stb. Arról azonban legtöbbször nincsen az állami tulajdon lebontásának folyamata elkerülhetetlen. Ezért egy olyan, nagyszó, hogy milyen szellemi tő kéje, milyen részt privatizált kutató-fejlesztő hálózat létrehozására van szükség, amelyben önálló
szervezeti vagyona van az. adott cégnek. programmal tudnak alkalmazkodni az intézmények a piacgazdaság feltételeihez.
'Pedig ahhoz, hogy jól prosperáljon, ez Ugyanakkor kormányzati felel ősséggel kell megteremteni azokat a kondíciókat,
a, kettő fontos igazán. A korszerű tech- amelyek adott érdekeltségi rendszer és tulajdonosi viszonyok mellett megteremtik
nikát és technológiát a külföldi partner- az átalakulás mechanizmusát.
nak behozni nem Olyan nagy kunszt, de
A minisztériumi koncepcióban megfogalmazottak végrehajtását megalapozó
ezeket megfelelő hatásfokkal működtet- konkrét javaslatok kidolgozására egy munkacsoportot hoztak létre. Ennek vezeni, hogy megfelelő hasznot ki lehessen tő je, Dubrovszky Sándor elmondta, hogy a kialakult nehéz helyzet megoldására
bel őle venni - ez már a szervezet mű- három, eltérő elgondolás alakult ki: az első szerint a változó körülmények autoködése és a benne rejlő szervezeti-szelszelektálni fognak az intézetek között aszerint, hogy mely intézmények
'lemi vagyon függvénye, Tehát a problé- matikusan
képesek a megpróbáltatások túlélésére; a másik elképzelés szerint az állam - mint
ma az, hogy fogalmazzuk meg, ha lehet alapító
szerv
- saját felelősségévé és kötelességévé tenné a válságos helyzet elpénzügyileg is, a szervezeti, a szellemi múltáig az intézményekről
való gondoskodást. A harmadik variáció kiindulópontja
vagyon értékét.
pedig
az,
hogy
az intézetek jelenlegi gazdasági környezetéből kell kiindulni,
A Munkahumanizáció gmk-ban RAD- hanem egy, a nem
jövőben
kialakuló
piaci mechanizmus prekoncepciójához kell a
NAI JANOS pszichológussal évek óta
próbálkozunk azzal, hogy pszichológiai kutatástervezés stratégiáját modellizálni. Az utóbbi elgondolás szerint a két szerkezet
találkozása
mintegy
három-négy
év múlva következhet be. Az átmeneti
módszerekkel hogyan lehetne egy cég
szellemi vagyonát megbecsülni. 1989-ben állapot viszont olyan kétirányú mozgást igényel, melyben a kormányzati szintű
koncepció
kiegészül
az
intézetek
„önmeghatározó"
alkalmazkodásával. Az kétségkapcsolódtunk DR. KINDLER JÓZSEF, a
Közgazdasági Egyetem tanára kutatása- telen, hogy feltétlenül szükség van gazdasági célú, államilag is támogatott alkalmazott
adaptív
kutatásokat
végző,
főhivatású
kutató-fejlesztő szervezetekre,
hoz, aki a szervezetek diagnosztizálásával
foglalkozik. Kindler professzor úr adap- de a jelenlegi helyzetet figyelembe véve ezek stabilitásának elérése csak hosszabb
tált egy amerikai módszert, melynek a távon valósulhat meg. Rövid távon reális célként pusztán az jelölhet ő meg, hogy
szétválasztják az úgynevezett klasszikus kutató (nonprofit) és az üzleti jellegű
kipróbálásába én is belefolytam,
(profitorientált) tevékenységeket. A szerkezeti vonatkozásokat figyelembe véve el- Milyen a módszer?
kerülhetetlen egy olyan integrációs hálózat kialakítása, amely azonban nem jelenti
- Rövid, gyors, frappáns és elméletileg az egyes intézetek önállóságának háttérbe szerítását, hanem olyan koncepciót
Megalapozott: a szervezetről ad képet, vázol fel, melynek következtében meg tud jelenni a „többleteredmény". Ez jelentannak változását is vizsgalja. Az itt szer- heti például a felesleges átfedések, párhuzamosságtik megszüntetését vagy hatással
zett tapasztalatok alapján akarunk ren- lehet az iparjogvédelmi, a külső kapcsolatbell, az eredménymódosítási, az infordezni az idén tavasszal egy „Workshop"- mációs potenciál növekedésére is. Az átalakulás egész menetében az intézeti öna
ot - ahol megvitatnánk elképzeléseinket azokkal a szakemberekkel, akik szer•
vezetfejlesztéssel, humán erőforrásfejlesztéssel foglalkoznak. Azért, hogy közösen jó projekteket csináljunk, illetve,
hogy találkozzanak azok végre. akik
Ilyen témában dolgoznak, kutatnak.
TITKÁR! TÁJÉKOZTATÓ
- Saját intézetében például milyen a
diagnózis?
- A Munkavédelmi Kutató Intézet egy
AZ LIDŐLÉsr Es SZANATÓRIUMI FOIGAZGATOSÁGTO A TUDOSZ-TAGSÁGfillér támogatást nem kap az államtól,
igazából már nem is nevezhető kutató- NAK JÁRÓ beutalókat márciustól augusztus végéig a Szószóló elmúlt havi számában
nyilvánosságra hoztuk. Most közreadjuk az őszi-téli beutalók listáját:
intézetnek, mert árbevételes tevékenyHévíz szept. 04-17, egyéni gyógy 1. o. 2660 Ft. *Hévíz szept. 04-17. egyéni gyógy
ségből él. 1990-ben százhúszmillió forint
volt a terve. teljesítette. Miután tavaly 2. o. 2240 Ft. • Szilvásvárad szept. 04-17. házaspári 2. o. 4480 Ft. • Hajdúszoboszló
részvénytársasággá akart alakulni - bár szept. 04-15. házaspári gyógy Fa. 5520 Ft. • Hévíz szept. 12-25. házaspárt gyógy
nem engedélyeztek - megtörtént a va- 2. o. 4480 Ft. • Hévíz szept. 12-25. házaspári gyógy 1. o. 5320 Ft. • Siófok szept.
gyonértékelés. Most kft.-ket szeretne 13-26. házaspár' 1. o. 6160 Ft. z Ezüstpart szept. 13-25. házaspári I/a. 5460 Ft. •
Hévíz szept. 18.-okt. 01. házaspári gyógy 1. o. 5320 Ft. • Sopron szept. 18.-okt. 01.
csinálni.
- Miből áll a vagyona?
házaspári
6490 Ft. • Galyatető szept. 19.-okt. 02. házaspári Ija. 6440 Ft. • Mis- A nagy értékű ingatlanokból és ez kolctapolca szept. 19.-okt. 02. házaspári 1. o. 5320 Ft. • Gyula szept. 26.-okt. 9.
nem mű ködő tőke. Eszközvagyonát, a nem házaspári gyógy 1. O. 5320 Ft. • Balatonfüred szept. 26.--okt. 9. egyéni 3. o. 1820 Ft.•
rel korszerű müszereket, számítógépeket Hévíz szept. 26.-okt. 9. házaspári gyógy I/a. 6440 Ft. • Parádfürd ő okt. 02-22. szaközel ötvenmillióra értékelték. Ezzel a natórium 2. o. 3150 Ft. • Miskolctapolca akt. 03-16. egyéni 1. o. 2660 Ft. • Balatonműszerállománnyal termelt a 170-180 itt füred okt. 10-30. szanatórium 3. o. 2730 Ft. • Hévíz okt. 10-23, egyéni gyógy 1. o.
dolgozó ember százhúszmilliós árbevételt. 2660 Ft. * Balatonlelle okt. 15.-nov. 4. szanatórium 1. o. 3780 Ft. • Siófok okt. 15.Itt tehát az a mű ködő tőke, ami az ő nov. 4. szanatórium 2. o. 3150 Ft. " Lillafüred okt. 16-29. házaspári 2. o. 4480 Ft. •
fejükben van! Amikor kft.-t csinálunk, Parádfürdő okt. 16.-nov. 5. szanatórium 2. o. 3150 Ft. • Galyatető okt. 17-30.
az intézet is, mint tag, beszáll bizonyos egyéni Fa. 3220 Ft. • Debrecen okt. 17-30. házaspári gyógy
6440 Ft. • Leányösszeggel, Mit tud bevinni? Az ingatlan falu okt. 11-30. házaspári 2. o. 4480 Ft. • Hévíz okt. 2.--nov. 6. házaspári gyógy
az államé - marad a műszer. Az intézet I/a. 0440 Ft. • Siófok okt. 25.-nov. 7. házaspári 1. o. 5040 Ft. • Ezüstpart okt. 25.a nevesített műszervagyonnal bevételhez nov. 7. hp. ra. 5880 Ft. • Sopron nov. 05-18. házaspári
6440 Ft. • Gyula nov.
jut, ha jól működik a kft. - de a ,bevitt 07-20. házaspári gyógy 1. o. 5320 Ft. * Balatonfüred nov. 07-20. egyéni 1: o. 2520 Ft.
emberek feje" pénzügyileg nincs megfo- • Balatonfüred nov. 07-20, házaspári 1. o. 5040 Ft. • Pécs nov. 08-21. egyéni 2. o.
galmazva, Ugy gondolom, hogy ezt a 2240 Ft. • Ezüstpart nov. 08-21. házaspári 1. o. 5040 Ft. " Sopron nov. 08-21. hászellemi vagyonértékelést - nemcsak zaspári 1. o. 3320 Ft. • Szilvásvárad nov. 13-26. házaspári 1. o. 5320 Ft. • Hajdúcikkekkel, tudományos publikációkkal - szoboszló nov. 13-26. házaspári gyógy 1. o. 5820 Ft. • Hajdúszoboszló nov. 13-26.
de valamilyen módon pénzügyileg meg- házaspári gyógy I/a. 6440 Ft. • Mátrafüred nov. 20.-dec. 03. házaspári 1. o. 5320 Ft. •
foghatóvá kell tenni. Intézetem, sajnos Mátrafüred nov. 20.-dec. 03. házaspári 2. o. 4480 Ft. • Mátrafüred nov. 20.-dec. 03,
nem partner ebben, mert a vezetőség - házaspár' 1. o. 5320 Ft. • Bakonybél nov. 21.-dec. 04. házaspár' 3. o. 3640 Ft. •
itt is, mint annyi helyen - ellenérdekelt. Bakonybél nov. 21.-dec. 04. egyéni 3. o. 1820 Ft. • Balatonfüred nov. 21.-dec. 11.
- Hogyan lehet ezt mérni? Ki rendel- szanatórium 3. o, 2730 Ft. • Hévíz nov. 21.-dec. 04. házaspári gyógy 1. o. 5320 Ft. •
het szellemi vagyonértékelést?
nov. 26.-dec. 16, szanatórium 1. o. 3780 Ft. • Hévíz nov. 27.-dec. 10.
- A lényegre kérdezett rá. Szerintem Balatonlelle
egyéni gyógy 2. o. 2240 Ft. • Hévíz nov. 7.-dec, 10. egyéni gyógy 2. o. 2240 Ft. •
minden szer-Vezetnek érdeke, hogy szel- Sopron nov. 27.-dec. 10. házaspári Fa. 6440 Ft. • Lillafüred nov. 7.-dec. 10. egyéni
lemi és szervezeti vagyonát felértékeltes2. o. 3150 Ft. • Hévíz
se. Olyan szakemberek, speciálisan erre 1. o. 2660 Ft. • Parádfürdő nov. 27.-dec. 17. szanatórium
a célra alakult team-ek szakértelmét kel- nov. 28.-dec. 11. házaspár' gyógy Fa. 6440 Ft. • Galyatet ő nov. 28.-dec. 11. házas/Ja. 6440 Ft. • Szelene igénybe venni, akik ezzel próbálkoz- pár' Fa. 6440 Ft. • Bp. Rózsadomb nov. 30.-dec. 13. házaspári
nak, foglalkoznak. Ilyenek dolgoznak ma ged dec. 04-17. házaspárt gyógy I'a. 6440 Ft. • Billrfürdő dec. 04-17. házaspár! Fa.
5880
Ft.
•
Gyula
dec.
05-18.
házaspár'
gyógy
1,
o.
5320
Ft.
•
Balatonfüred
dec. 03-18.
keresni
már Magyarországon. Meg kell
3. o. 3640 Ft. • 14éviz dec. 05-18. házaspári gyógy Fa. 8440 Ft. • Mátraő ket, a workshoppal ez a célunk. A házaspár'
háza
dec.
05-18.
házaspári
1.
o.
5e20
Ft.
•
Pécs
dec.
06-19.
házaspári
2.
o.
4480 Ft.*
szakszervezet lehetne a megrendelő , a
gyógy
szellemi tő ke felbecsültetésével valódi Ezüstpart dec. 06-19. házaspár! I a. 5880 Ft. * Hévíz dec. 11-24. házaspári
dec.
11-31.
ő
o.
4480
Ft.
•
Lillafüred
dec.
11-20.
egyéni
1.
o.
1900
Ft.
•
Parádfürd
munkavállalói érdekképviseletet láthat- 2.
szanatórium
2.
o.
3150
Ft.
•
Balatonföldvár
dec.
17.-jan.
06.
szanatórium
Fa.
3780
Ft.
na el ... Például egy felbomló vagy átalakuló szervezetnél a szellemi tő ke ará- • Siófok dec. 17.-jan. 06. szanatórium 2. o. 3150 Ft. • Hajdúszoboszló dec. 18-29.
házaspári
gyógy
I'a,
5520
Ft.
•
Balatonlelle
dec.
19.-jan.
08.
szanatórium
I.
o.
nyában végkielégítést kaphatnának az
elbocsátásra kerülő dolgozók ... Vagy, 3730 Ft. • Hévíz dec. 25.-jan. 07. egyéni gyógy 2. o. 2240 Ft. • Hévíz dec. 25.ha egy kutatóintézet átalakul, a szelle- jan. 07, házaspári gyógy 2. o. 4480 Ft. • Ezüstpart dec. 27.-jan. 02. házaspári 1. o.
mi vagyont apportként vihetnék be a 2520. Ft.
Mint Ismeretes, a beutalójegyek 19el-tő l munkavállalói jogon Vehetek igénybe.
dolgozók a vállalkozásba - ez lehetne a
A TUDOSZ-iroda a közelmúltban értesítést küldött a beutalók szétosztásáról, illetve
dolgozói vagyonrész.
a még igényelhető jegyekről„
ssr- f. 93;
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kéntesség mikéntje váltotta ki a legnagyobb vitát, hiszen e kérdés körül várhatóak
majd a legélesebb konfliktusok. A munkabizottság nem tudott azonosulni a spontaneitás eluralkodásának még a gondolatával sem, viszont azt is mindenki tudja,
hogy semmiféle változás nem valósítható meg az érintett Intézmények érdekeltsége ellenére. A létrehozandó szervezeti-jogi struktúra széles skálájú lehet: a
jogilag egységes vállalati szervezettől a különböző gazdasági társasági formákig
terjedhet. Az „önkéntesség garanciája" lehet, ha majd kiderül, hogy milyen tevékenységek, részlegek képesek a valódi piaci körülmények között fennmaradni, és
Melyek azok a veszteségtermelő részlegek, amelyek felszámolása elkerülhetetlen.
Az intézmények szerkezetátalakításának azonban legf őbb,hajtóereje" lehet a
kutató-fejleszt ő intézmények valóságos és önálló korszerű sítési törekvése, hiszen
a kormányzati intézkedéseknek dönt ően „rásegítő" jellegű eknek kell lenniük.
A referátumot követ ő vitában abban alakult ki az egyetértés, hogy a minisztériumnak mindenképpen törekednie kell a szellemi potenciál átmentésére, hiszen
„szélsőséges esetben" az, a helyzet is kialakulhat, hogy a „szürkeállomány elszívása" következtében „gyarmati sorba" kerülhetünk. Ezért változtatni kell a nemcsak a közvéleményben, de olykor a kormányzati megítélésben is fel-felbukkanó
kultúra-, értelmiség- és kutatóellenességen. „Ugy látszik, mi vagyunk az a terület,
ahol még lehet spórolni!" - jegyezte meg Ironikusan hozzászólásában Kuti László.
a TUDOSZ elnöke. Sajnálatosnak tartotta;- hogy Ilyen kritikus időszaknak kellett
bekövetkeznié ahhoz, hogy a különb őző szakszervezetek közös érdekeik egyeztetésére összejöjjenek. Félő - tette hozzá -, hogy az intézmények, a tudomány
autonómiája a szakmar hozzáértés nélküli adminisztratív beavatkozás áldozatává
válhat. A különböző kutatási területek kijátszása egymás ellen reális veszély lett.
Helytelen annak a történetileg kialakult felfogásnak a fenntartása, amely a kutatási területeket aszerint kívánja felosztani, hogy az Akadémiához tartoznak az alapkutatások és ezen kívül mű ködnek az alkalmazott kutatások: sokkal jobban figyelembe kellene venni ezek kölcsönhatását. és figyelemmel kellene lenni az ipari
vállalati kutatóhelyek munkájára is. Véleménye szerint a körültekintés nélküli
átalakítás a kutatóhelyek „szétverését" jelentené, ami - ahogyan történelmi példák már bebizonyították - legalább 10-15 évre visszavetné a hazai tudományosságot. Ennek a helyzetnek a bekövetkezése megengedhetetlen. A szerkezet átalakítása nem merülhet ki csupán az intézetek vagyonértékelésében, pénzügyi helyzetük
meghatározásában, a profit-, nonprofit-tevékenység szétválasztásában vagy az átalakuláshoz szükséges jogi feltételek kidolgozásában. Legalább ekkora, ha nem
nagyobb jelentősége van ugyanis az emberi viszonyok (sorsok) alakulásának,„megtervezésének" is. A vita során mások arról szóltak. hogy az Ipari kutatóintézetek
fő feladatát képező alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések elsősorban vállalati és állami megbízások alapján indultak: kérdéses. hogy a vállalatok a jelenlegi helyzetben - létező érdekeltségük ellenére - működtetni tudják-e ilyen irányú finanszírozási képességüket. A működő külföldi tőke bevonásának esélyei
ugyanúgy felvetődtek, mint a profittermel ő és a kutatórészlegek szervezeti, pénzügyi szétválasztásának előnyei és hátrányai vagy az elkerülhetetlennek tűnő (egyes
területeken már meg is indult) létszámleérft&i szociálpolitikai háttere. Ezért nélkülözhetetlen a javaslatok kidolgozásában az érintett, különböző profilú. de hasonló
érdekeltségű szakszervezetek együttmű ködése. Ennek érdekében jött létre az. Ipari
és Kereskedelmi Minisztériummal történő kapcsolatfelvétel céljáhól egy közös tárgyalóküldöttség. Egy valóságos érdekegyeztetés remélhetőleg mielőbb megsztlletIlt
a tovább folyik ...

A BÁNYÁSZATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK vezetősége és a TUDOMÁNYOS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETENEK elnöksége „szakszervezeti tagságuk
közös érdekeinek hatékonyabb képviselete érdekében" együttműködést határozott
el az ásványi nyersanyagkutatással kapcsolatos törvények kidolgozásánál: a kutatásban dolgozók megfelel ő munkakörülményeinek biztosítása, munkahelyeinek védelme érdekében; az üdülőjegyek cseréje, üdülési lehet őségek tökéletesebb kihasználása érdekében, valamint az információk, vélemények cseréjéről.
A KÖZPONTI FÖLDTANI HIVATAL ELNÖKÉNEK közös levelet írtak a TDDS7
és TUDOSZ „ügyükben érintett" vezetői: Tisztelt Elnök Úr! A tervezett „Magyar
Geológiai Szolgálat" esetleges megalakításának kapcsán találkoztak az érintett intézetek, úgymint a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) és a
Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI), TDDSZ és TUDOSZ szakszervezeteinek
képviselői. Egyetértettek abban, hogy az intézetekhez eljuttatott háromoldalas
vázlat csak arra alkalmas, hogy nyilvánvalóvá tegye: itt a szakszervezetek előzetes
konzultációját igényl ő, a dolgozók nagyobb csoportját érintő átszervezéssel állnak
szemben, érdemi véleményt mondani róla, különös tekintettel a lehetséges következményekre, nem lehet. Ezért felkérjük elnök urat, hogy a szakszervezetek részére a tervezetről részletes anyagot juttasson el, és megfelel ő felkészülés után, még
a döntés előtt, biztosítson konzultációs lehetőséget számunkra, hogy a szakszervezeti jogosultságoki érvényesülhessenek a folyamatban. Kelt Budapesten, a TUDOSZ.
irodában, 1991. március hó 5-én.
AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS információs bizottsága a Munkaügyi Minisztérium előterjesztését vitatta meg, amely a bérfolyamatok és bérarányok figyelését
szolgáló információs rendszer kidolgozását javasolja. A terv szerint olyan részletes adatbázissal fog rendelkezni a rendszer, amely folyamatosan követi a munkabérek alakulását, és amely a béralkuban tárgyaló felek mindegyike rendelkezésére
áll. A kormány és a szakszervezetek képviselői egyaránt olyan információk gyű jtését kezdeményezik, amelyek a költségvetési Intézményekben dolgozók bértarifarendszerének kidolgozásához alapul szolgálnak. Egy úgynevezett közalkalmazotti
törvény (nem köztisztviselői!), amely az oktatásban, egészségügyben dolgozókra
éppúgy vonatkozna, mint a kutatásban tevékenykedőkre, előkészítése már meg-

kezdődött.

AZ EFtDEKEGYEZTETO TANÁCS ülésén megállapodás született arról, hogy
1991. augusztus 31-ig napirendre tűzik a reáljövedelmek évközi vizsgálatát. A kormány vállalta, hogy az 1991-re prognosztizáltnál lényegesen gyorsabb (egész évre
számítva 5%-ot meghaladó) évközi fogyasztói árnövekedés esetén az Érdekegyeztető Tanácsban új tárgyalásokat folytatnak a bérszabályozás mértékéről.
ALKOTMÁNYELLENES AZ, HA A HAVI TAGI:itt 300 FORINT FF.LFTTT RÉSZE?
NEM LEHET LEVONNI AZ ADOKOTELES JÖVEDELEMBŐL? Ezúton tájékoztatjuk
olvasóinkat, hogy Kósáné dr. Kovács Magda emiatt az Alkotmánybírósághoz fordult. Beadványának néhány mondatát nyilvánosságra hozzuk: „Alulírott, az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 21. paragrafus (2) bekezdése alapján,
indítyányozom'a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény
34. paragrafus (1) bekezdésének e) pontját módosító 1990. évi CIL törvény 17, paragrafusa azon szabályának [módosított 34. paragrafus (1) bekezdés d) alpontjában!,
amely a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére fizetendő tagdíj
300 forint feletti részét az adóköteles jövedelembő l teszi fizethetővé, alkotmányjogi
felülvizsgálatát és egyidejű leg az idézett jogszabály ea havi 300 forintot meg nem
haladó része« kitételének hatálybalépéséig visszamenőleges hatályú meesemmisftését." Az indoklás egyik pontja Szerint alkotmányellenes a törvény, mert különbséget tesz a vállalkozói min őségben létrehozott érdekképviseleti szervek tagjai és
a munkavállalói érdekképviseletek tagjai között. Az előbbiek tagdíja behatárolás
nélkül adómentes.

1991. március
TUDOSZ
A véleményed
kérjük
Simon István. a biológiatudomány
doktora, az Enzimológiai Intézet tudományos tanácsadója, a heh•i TUDOSZ-alapszervezet titkára.
• Arra kérem: ismertesse a mindössze nyolcvan dolgozót foglalkoztató intézet szakszervezetének helyzetét.
— Nálunk két szakszervezet működik: a TUDOSZ és a TDDSZ. Ami
szakszervezetünknek háromszor nagyobb a tagsága. Nyomós érv volt a
megalakuláshoz a TUDOSZ mellett,
hogy megmaradt a régi szakszervezetből származott infrastrukturális
bázisa, s az alakulás körülményei
között ezt akceptálni kellett.
•

Hol szorít a cipő?

— Nemrég a HVG portréja bemutatta a miniszterelnöki hivatal kabinetf őnökét, aki harminchárom esztendős jogász. Az én fizetésem a vezetői pótlélakal és a tudomány doktora pótlékával együtt sem éri el az
ö havi keresetének felét... Az akadémia lehetőségei korlátozottak,
ezért a kormánnyal kellene beláttatni, hogy a tudományra többet
szánjon. A legégetőbb gond: a bérek. Egy diplomás vegyész aspiráns
kétéves gyakorlattal havi nyolcezer
forint bruttót kap. Ráadásul az Akadémia bürokráciája rendkívül lassú: azt a kevés pénzt, amit a költségvetésből kihasít, nehezen kapjuk
meg. Például hónapok óta késik a
döntés az OTKA-pályázatok ügyében, ami ez évre több mint egymilliárd forint.
'Q Elbocsátástól, leépítéstől nem
félnek?
— Többször szóba került, hogy a
nem kutatásra alkalmazottak létszámát csökkenteni kellene, de egy
ilyen kis intézetnél, ahol a bérszámfejtés például egy dolgozót jelent,
ezt nem lehet végrehajtani. Ami nálunk problematikus, az a negyven
év körüli nem vezető beosztású kutatók helyzete, akiknek el őbb-utóbb
távozniuk kell az intézetből — de
nincs hová, nincs felvev őpiac...
▪ Miért kell távozniuk?

SZÓSZÓLÓ
TÜKÖR

0

...döglött béka kuruttyol
(Elhangzott a Magyar Rádióban 1991. február 12-én és 19-én.)

Simon István

Pungor Ernő akadémikus tárca nélküli miniszter: tatónak jelent munkalehetőséget. Az eddig elmondottak.
Szeretném elmondani: kiszámoltam, ma ott tartunk, hoz hozzájön legalább 6-700 kutatói év az állami költaz ország
hogy az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnál lévő ségvetésekbő l és akkor ez azt jelenti, hogy
jelenleg meglévő 30 ezer kutató-fejlesztő kapacitás mápénz körülbelül 2000 mérnökévet takar. Az Országos sik felének fenntartásához egyáltalán nincs pénz. Ha a
Műszaki Fejlesztési Kutatási Alap pedig körülbelül 5000 meglévő forrásokat szétosztjuk a 30 ezer kutatónak, ak•
— Harminc kutatónkat kilenc cso- kutatóévet fedez. A kettő együtt tehát összesen 7000 ku- kor annak nem lesz semmiféle eredménye sem.
portba osztották. Nem lehet mindenkiből laborvezetőt csinálni. A csopörh•ezetők pedig szívesebben dolgoznak olyan fiatalokkal, akik nem
saját, hanem csoportvezető jük ötleteit dolgozzák ki. A témák számát
Azt, hogy hogyan él a hal a víz- és a kutatási, oktatási bázis erősíté- folyamatosan részt vesz, a kutatásnem tudjuk növelni, S ha a csoporthoz szükséges gazdag mű szerparktöbbé-kevésbé tudjuk, de hogy sével járt együtt.
ben,
vezető a negyvenöt esztendős mun- az agrárkutató hogyan, f őleg, ha halEbben a helyzetben a HAKI-t is kal, jó tárgyi és személyi feltételekkatárs helyett egy huszonöt évest al- tenyésztő és ha mély vízről van derült égből villámcsapásként érte a kel rendelkezik. Alkalmazott kutakalmaz, a bérkülönbségből meg tud- szó... ?
maradványérdekeltségre áttért 8 ag- tást végeznek, feladatorientált célja oldani csoportja bérfejlesztését.
intézetet érintő 300 millió problémákat oldanak meg, szerződérárkutató
1991.
az
esetben
A mély vizet jelen
Ennek az a veszélye, hogy a csopor- évi költségvetés XV. fejezetének forintos (48%-os) támogatáselvonás ses munkákat vállalnak, OTKA-,
tok szellemileg elöregednek.
(Földmű velésügyi
Minisztérium) ténye. Az érintettek nemcsak az el- OMFB-, PHARE- és más nemzetköazon címe jelenti, amely a tárca irá- vonás drasztikus mértéke előtt áll- zi pályázatokon vesznek részt. A je• Mi lesz azzal, aki kikerül?
nyítása alá tartozó kutatóintézetek nak értetlenül, számukra az agrár- lenlegi kritikus helyzetben a megoltámogatására fordítha- kutatást kifejezetten diszkriminatív dás egyik járható útjának azt tekinköltségvetési
— Elhagyja a pályát, nyelvtudásáérintő parlamenti döntés is elgon- tenék, ha úgy változna az intézet
rögzíti.
összegeket
tó
val magasabb bérért nem kutatói tebelső finanszírozási rendszere, hogy
dolkodtató.
A közelmúlt pénz- és tudományrületre kerül — s elvész az a húszmegvalósulna az egyes intézeti egymia
Szarvason
keresve,
kiutat
A
éves szakmai gyakorlata, amire az politikája következtében az 1982-es nisztériumhoz fűződő kapcsolat ja- ségek pénzügyi önállósága, emellett
az agrárkutató intézetek körében
az állami költségvetési támogatásból
országnak nagy szüksége volna. Hi- év
is jelentős változásokat hozott. Ek- vítása is felmerült. A kiindulópont
szen hasonló profi! nincs, az egye- kor ugyanis többségük költségvetési egy koncepciós (kormány, illetve tár- — az intézet f ő profiljának megfeletemeknek sincs pénzük alkalmazá- támogatás nélküli kutató-fejlesztő ca szintű) agrárpolitika, amely köré lően — a kutatási feladatok prefeki lehet építeni az agrárkutatás táv- rált részesedésűek lennének, míg a
sukra.
vállalattá alakult. A hajóban marad- lati elképzeléseit, beleértve az inté- szükséges mértékű vállalkozási teve• Miben segíthetne a TUDOSZ? tak elé az 1990-es év hozott újabb zetek személyi és tárgyi feltételei- kenység kifejezetten eredményoriendöntési kényszert: a továbbiakban nek áttekinthető rendszerét is. Egy táltságúvá válna.
- Társszervezeteivel a szövetség- eredmény- vagy maradványérdekelt- olyan mechanikus automatizmus,
Azt, hogy a szarvasi probléma
ben valamiféle állásbörzét szervez- ségű rendszerben kívánnak-e gaz- amely pusztán a helyi szintek önál- egyáltalán nem egyedülálló jelenség,
hetne. Nem egyszerű munkaközvetí- dálkodni. A szarvasiak lehetőségei- lóságát hangsúlyozva kívánná rájuk jelzi, hogy az agrárkutatás gondjai
tő hivatalt, hanem olyat, amely ez- ket felmérve és bízva abban. hogy kényszeríteni a túlélés stratégiájá- egyre nagyobb publicitást kapnak a
zel a jól képzett réteggel foglalko- tevékenységüket a társadalom köz- nak egyébként kellő feltételek nél- rádióban és a sajtóban is. Ahogy
zik, amely úgy próbálja megoldani hasznúnak és támogatásra méltónak küli kidolgozását, igencsak megkér- Szarvason, helyi szinten is kölcsöbajait, ahogy tudja: a külföldre tá- ítéli, a maradványérdekeltség mel- dő jelezi nemcsak az intézetek szin- nös érdekképviselet alakult ki a
ten tartását, de mű ködőképességét is.
vozás is a jelen lehetőségek között lett döntöttek. Ez koncepcionálisan
A Haltenyésztési Kutatóintézet, MEDOSZ és a TUDOSZ között, úgy
van. Egy részük vissza sem jön ... a korábbi években felfuttatott, a amely jelentős nemzetközi kapcso- kívánja a többi érdekelt is a prob;Érthet ő módon összehasonlíthatatla- folyamatos támogatásszűkítéssel fe- latai révén a FAO (Fond and Agri- léma megoldására tett lépéseit koornok a fizetések. Példa egy 9500 havi lülről is indukált vállalkozási jelle- cultural Organisation) kutatási-fej- dinálni. Hátha mégsem lesz olyan
bruttó fizetésért dolgozó munkatár- gű tevékenységük visszaszorításával lesztési-oktatási programjaiban is mély a víz...
sam, aki most épp Olaszországban ténykedik, az egyik UNESCOintézetben, havi kétezer dollárt
keres. Persze a hazai kutatás helyzetét az is veszélyezteti, hogy lecsökkent a társadalmi _mobilitás. ,Családi
A Központi Élelmiszeripari Kuta- zetendő társadalombiztosítási járulé- állást) dolgozó elküldése. Ezzel egy
indíttatásra többen helyezkednek el tó Intézet (KEKI) ugyancsak a Föld- kot csak az intézet tartalékalapjából időben újra át kell gondolni az intéa tudományos pályán., mint a tehet- művelési Minisztérium fennhatósága tudták kifizetni. Az intézetben vál- zetben kutatott témákat is, hiszen a
ség kiválasztódásával. Ez — termé- alá tartozik, a költségvetési elvonás ságstáb alakult az állami vezetők és terveket 65 milliós költségvetésre készetesen — ismét csak összefügg a ő ket is sújtja. A tavaly 65 millió fo- a szakszervezetek képviselőiből, akik szítették. Mindez elkerülhetetlen
bérviszonyokkal. Máshogy nem tu- rintos költségvetési támogatásból 39 a drasztikus létszámcsökkentésre is most, amikor még nem ismertek az
OTKA-pályázatok eredményei és az
dom elképzelni a megoldást: segít- millióra csökkent, és ezt is havi bonjavaslatot készítenek. Várhatóan el- OMFB-pályázatokat is újra kell beség, ha tetszik, külső segítség kell... tásban kapják. Ennek következméSzakszervezetünk, a TUDOSZ, ebben nye, hogy a februári bérek után fi- kerülhetetlen 20 nyugdíjas és 45 f ő- nyújtani.
— és az egész problémában — saj
nos, csak közreműködő és nem —
mondjuk — finanszírozó lehet. Ám
ezt a szerepét is felelősséggel kell eljátssania.
gy. I. gy:
A múlt év utolsó perceiben, szinte tóintézetekben dolgozók béremelése szült a közművelődés körével.) „Úgy
pánikszer ű gyorsasággal elfogad- fogalmazódott meg. Igy az a helyzet gondolom, hogy az elkövetkező idö(tat)ott költségvetés ideiglenes jelle- állt elő, hogy mig az akadémiai és szakban kell megkeresni azt a legét és revízióra szorultságát maga a az egyetemi kutatóhelyeken dolgo- hetőséget — tartotta —, hogyan lekormány is elismerte és ígéretet tett zók megkapták a 30%-os béremelést, hetne korrigálni — talán a követkea felülvizsgálat elvégzésére, az első az egyéb, többnyire f őleg költségve- ző költségvetési évben — a valóban
negyedév végén. A költségvetési tési kutatóhelyek, nem részesednek fennálló egyenlőtlenségeket."
béralapok megítélését, jól illusztrál- a kiemelt béremelésből ebben az évA költségvetési törvény elfogadáta Schiffer János (MSZP) az Ország- ben.
sakor nagyon nagy hangsúlyt kapott
Szabó Tamás, pénzügyminisztériu- annak pt•ovizorikus jellege. Kérdés,
gyűlés 1991. február 12-i ülésén tett
államtitkár válaszában elismerproblémafelvetése, aki a nem aka- mi
te: csak az oktatásügyet. az egész- hajlandó lesz-e a kormány majd
hátrányos
kutatók
státuszú
démiai
ségügyet és a tudományos kutatá- már néhány hónap múltán — ígéremegkülönböztetését olvasta Ici a soknak az MTA egyetemi kutatói téhez híven — a tapasztalatok átköltségvetési törvényből. Sajnos — körére vonatkozó területét preferál- tekintésére, illetve a törvény felülmegvalósítása érdekében évente hir- mondta — csak az akadémiai kuta- ja a költségvetés. (Ez később kiegé- vizsgálatára.
det nyilvános pályázatot. Az alapitvám" pénzekből azok részesülhetnek, akik a fenti célok érdekében
közhasznú tevékenységet kívánnak
kifejteni és a pályázatokon részt
vesznek.
A támogató hozzájárulásokat — az
alapítvány nevének feltüntetésével
— a Kultúrbank Rt. egyszámlájára
Nemrégiben kezembe került Éber az elszegényedés egyenesen nemzeti konysági költségeknek a megtakarí(219-93-040 sz.) lehet átutalni, illet- Antal „Miként gazdagodhatunk in- érdekeket sért. Deák Ferencre hi- tásban, amelyeket a munkanélküligyen" 1940-ben megjelent és rögtön vatkozik: „Nemcsak a harcok ziva- ség szükségképpen okoz."
ve befizetni.
egymás után két kiadást is megélt tara sodorhat el egy nemzetet, van
Egészen sajátos nézeteket vall
még más, lassúbb. de dísztelen és Éber a munkabéreket illetöen. Vékönyve.
Először azt hittem, jó ötleteket aljas nemzeti halál is: a közelszegé- leménye szerint „a munkabér ememeríthetek belőle, hogyan léphetnék nyülés vagy nemzeti sorvadás. Ettől lése a termelésben nem jelent egya vagyonosodás útjára nulla forint hazánkat megóvni legszebb köteles- szerű költségemelkedést". „Ugyanis,
tőkémmel. Ebbéli várakozásomban ségünk, legmagasabb honfitisztünk." gondoljunk állandóan a munkás lelcsalatkozni kényszerültem. Ellenben Széchenyi Istvánt, a „legnagyobb kiségére (!) is'' — mond•ja. „Csak
az alapvető közgazdasági ismerete- magyart" is idézi: „Könnyű annak becsületesen fizetett munkástól várket népszerű formában tartalmazó nem lopni, kinek mindene van, hatunk becsületes munkát." „Aki
könyv néhány olyan meglepő evi- könnyű megelégedettnek, s így csen- sorsával elégedetlen• anyagi gondokdenciát ír le, amiről manapság nagy desnek lenni, ki mindennel bővel- kal küszködik. aki tudja, hogy este
tudású döntéshozóink megfeledkez- kedik, de a szegénynek, fázónak, odahaza a napi nehéz munkával túlkoplalónak vajmi nehéz!"
nek.
fárasztott• a rossz táplálkozástól ideÉber Antal ötletekkel is szolgál — ges, a gondoktól elgyötört feleséget,
Kezdjük rögtön például azzal,
hogy mi a gazdálkodás célja? Érde- ha nem is a meggazdagodást, hanem
lakástól. hiányos
kes módon Éber azt mondja, hogy a munkanélküliség enyhítését illető- az egészségtelen
élelmezéstől
fogyatékovérszegény,
könyújtó
gazdálkodni annyit jelent, mint „ki- en. „A munkaalkalmakat
termelni és megszerezni azokat a jó- zületi beavatkozás talán leghelye- san öltözött gyermekeket rossz hanszágokat (élelmiszereket, ruházati sebb módja az, amikor a közterület gulatban fogja találni és így a napi
cikkeket, gyógyszereket és így to- adókönnyítéseket juttat annak a ma- munka után nem a családi kör kedvább), azokat a szolgáltatásokat (ta- gánvállalkozásnak. amely rendkívü- ves melege, hanem a nélkülözés hinulás, orvosi kezelés), amelyek éle- li munkaalkalmakat nyújt. Ennek a deg légköre várja: az természetszetünkben nélkülözhetetlenek." Az módszernek az az előnye, hogy a kö- r ű leg a nap folyamán nem fordít
egyensúlyi célok mellett manapság zület ... nem terheli túl magát adós- munkájára gondot, szeretetet. lelkeságokkal. Csak folyó adókat enged
Mintha megfeledkeznének erről.
Nem biztos, hogy megnyerné tet- el. De az elengedett adókért is kap sedést."
Nem kellene újra kiadni Ebet Anszését a fogyasztás visszafogására, a kártalanítást azokban az adókban,
Pomogáts Béla József Attila-díjat kereslet szű kítésére irányuló gazda- amelyeket a gazdasági élet felpezs- tal könyvét?
Borbély Szilvia
ságpolitika sem. Sőt, ügy tartja, hogy dülése biztosít és azoknak a jótékapott 1991. március 15-én

Európa legnagyobb ha/tenyésztési kutatóintézetét
a kormány tópartra veti

Mi lesz veled, KÉKI?

Hó alatt a (költség)vetés...

Alapítvány
az iskolatörténetért
Néhány év múlva, 1996-ban lesz
ezer esztendeje a Szent Márton-hegyi (pannonhalmi) bencés apátság
— s falai között az első magyarországi iskola — megalapításának. A
kolostorban mű ködő szerzetesiskolából alakult ki az az iskolarendszer,
amely évszázadokon át közvetít ő je
volt az egyetemes emberi kultúranak, megalapozója a magyarság és a
vele együtt élő népek mű velődésének, s ezáltal Európa részévé tette
hazánkat.
Az Országos .Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum az els ő magyarországi
iskola születésének közelgő — jelképes — millenniuma alkalmából ötmillió forintos alapt őkével alapítványt hozott létre. Az „Ezeréves a
magyarországi iskola" Alapítvány
célja a pedagógiai múzeum fejlesztése, az állandó magyar iskolatörténeti kiállítás megszervezése, az évfordulóval kapcsolatos egyéb rendezvények (pl. iskolai és egyéb helyi
gyű jtemények, kiállítások, hazai és
nemzetközi konferenciák), kiadványok ösztönzése és támogatása.
Az alapítvány határozatlan időre
szóló és nyitott. Ahhoz bárki adományozóként, felajánlóként — legyen az természetes vagy jogi személy — csatlakozhat.
Az alapítványt kezel ő kuratórium
elnöke Kelemen Elemér, tagjai Glatz
Ferenc, Horváth Tibor, Kardos József, Mészáros István és Villangó
István.
A kuratórium a kit űzött Célok

Miként gazdagodhatunk ingyen?

Gratulálunk !
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Alapítványi kutatóintézetek — kutatási alapítványok II.

TERÁPIA

Rendszervázlat a tudományos

Konvertibilis
tálentumok

műhelyek működéséhez
A Szószóló január havi számában
,,Rendszervázlat a tudományos m űhelyek mű ködéséhez" címmel helyet
adtunk öt kutató, illetve menedzser,
Keserű Zsolt, Pakucs János, Bata
Lajos, Tallós Emil és Pap Géza — a
tudamányszervezést koncepcionáltan
érintő dolgozatának. A szerzők témakörükkel összefüggő gondolatai
már egy, a kutatással, műszaki
fejlesztéssel foglalkozó — tavaly
megtartott — konferencián nyilvánosságot kapott. Úgy véljük. a nyilvánosság körét — lapunk által is —
érdemes bővíteni.
Az alapítványi formában működő
kutató-fejlesztő intézetek bizonyos
speciális szabályok mellett a kutatásfinanszírozás és -irányítás jelenlegi formái között is mű ködhetnek.
Intézményként gazdálkodó alapítványok pályázhatnak az állami kutatási (OTKA) és műszaki fejlesztési
témákra és teremthetnek (elsösorban ingatlanaik hasznosításával)
ugyancsak pályázattal kiosztható
pénzeket, amelyekre saját kutatóik
is — másokkal azonos feltételek mellett — pályázhatnak.
Amennyiben az állami kutatásifejlesztési alapok is alapítványként
mű ködnek, úgy a Nemzeti Tudományos és Fejlesztési Alapítvány
(NTFA) az állami kutatóintézeteket
is magába foglalhatja.

ködhetnének. Ám valamiféle együttműködésre szükség van 'az érintett
mű helyek között. Elképzeléseink
szerint az egyes alapítványok mint
önálló jogi személyek, önszerveződő
önkéntes egyesülete alkotná a Nemzeti Tudományos és Fejlesztési Alapítványok (Szövetségét). Tagjainak
a nagy többségénél kezdetben az állam lesz az egyetlen vagy legfőbb
alapítványozó, ám később, a magánszféra bekapcsolódásával, a súlypon t változhat.
Vizsgáljuk meg, hogy a t őke tekintetében mire lehet számítani. Az
adott szakterület állami kutató-fejlesztő intézeteinek ingó- és ingatlanvagyona alkothatja könyv szerinti értékben az alapot, amit kiegészítenek az állam évenkénti kutatási
támogatásai és a magánadományok.
Az alapítvány ingatlanvagyona
ugyanakkor hasznosítható is amellett. hogy a kutatáshoz szükséges
infrastruktúrát önköltségesen biztosítja a nyílt, bárki által hozzáférhető eredményeket produkáló programokhoz, továbbá a szakmai továbbképzésekhez. Adhatja ilyen jellegű
„fölös kapacitásait" természetesen
pályázati alapul a különböző fejlesztő vállalkozásoknak. Azaz, tulajdonképpen fejlesztő innovációs parkká
válik és a bevételével az alapítvány
alaptőkéjét gyarapítja.

Az irodalomtudománytól
Ügyelni az
a bányászatig
összeférketetlenségre!
Az NTFA-t önálló és bárki előtt
nyitott alapítványok alkotják, azaz,
ahhoz utólagosan bárki csatlakozhat
akár úgy, hogy pénzét az alapítványi célra külön feltétel nélkül vagy
általa meghatározott, de az alapítvány eredeti céljával nem ellentétes
kikötésekkel adja.
Az egyes alapítványok célszerűen
tudomány-, illetve szakterületekre
különülnek el, mivel nem képzelhető
el olyan általános szabályozás, amely
az irodalomtudománytól a bánvászatig, minden területnek megfeleljen. Másrészt az alapítvány létesítésének előfeltételei is különbözőek. A
megismerő (alap- és alapozó) kutatás
intézményeit akadémiai, a fejlesztőhasznoS'itó tevékenységek külön, közcélú innovációs alapítványként m ű-

Az alapítvány szervezeteiről is
szólni kell néhány szót. Célszer ű a
felsorolást az ügyintéző szervezettel
kezdeni, aminek stratégiáját egy választott igazgatótanács alakítja ki.
Ez adott esetben azonos lehet a kutatószervezet igazgatótanácsával. A
kutatási támogatások kiosztására és
értékelésére egy választott kuratóriumot kell létrehozni. A két szervezet és a két választott testület
egymástól teljesen elkülönült, független. A pénzosztó és kutatási eredményt értékel ő kuratóriumban eleve
nem vehetnek részt a pályázó intézmény munkatársai. Az alapítványok
képvisel ői, akik az igazgatótanácsban akár szavazattöbbséggel is rendelkezhetnek, a pénzosztó szakmai

KUTATÓ! JÖVEDELMEK

Át/altbér
A KAPOTT PÉNZ BRUTTÓ BÉRÜNKET NÖVELI,
AZ INFLACIÓ VISZONT A NETTÓT CSÖKKENTI
A Szószóló 1991. februári számában az Akadémia kutatóintézeteiben
dolgozók személyi alapbéreiből készült listát tekintettük át. Tettük ezt
azért, mert az idei differenciálásnál
ezek az adatok kerültek a „reflektorfénybe".
Nézzük most
„bruttó bér"-eket,
amelyek a személyi alapbéren túl a
pótlékokat is tartalmazzák. Érdemes
áttekintenünk, az elmúlt években
hogyan alakultak az átlagok a „szakadatlan emelések" hatására.

A bérek növekedését az alább felsorolt központi intézkedéseknek „köszönhetjük":
automati1988. május 1-jétől
kuS béremelés volt (költségvetési' táraggatás arányában).
1988. szept. 1-jétől 10%-os béremelést adtak a műszaki értelmiség
számára (a teljes béralapra).
1989. febr. 1-jét ől 6%-os automatikus béremelést biztosítottak (ltölt
ségvetési támogatás arányában).
1990. jan. 1-jén 16%-os automatikus béremelés volt (költségvetési támogatás arányában).
Akadémiai
Kutatót
(Ebben az id őben minimálbérhavi átlagbér havi átlagbér
emelés két alkalommal volt.)
Szerencsére a sornak nincs vége,
9 417 Ft
1988. 111,
10 381 Ft
11 304 Ft
12 412 Ft
1989. 111.
1991. jan. 1-jével 20%-os általános
16 306 Ft
14 536 Ft
1990. XII.
béremelésre és több, mint 10%-os
kutatói béremelésre került sor. Enynyi jutott a költségvetésből. A most
kialakult bérek „igen szépek'', az
egy évvel ezelőttiekhez képest. Lehet őségünk az, hogy drukkoljunk. az
infláció minél később nyelje le béA Tudományos Dolgozók
rünk növekményét. kapjunk egy kis
Szakszervezetének
„szusszanásnyi" idő t. (Felejtsük el
lapja
egy kicsit, hogy a kapott pénz brutFelelő s ezerkeszt ő :
tó bérünket növeli, az infláció vidr. Dura László
szont nettó bérünket csökkenti.)'
A Szószóló szerkesztőség) tanácsadó
Látnunk kell, hogy még most is
testületének elnöke:
vannak olyan dolgozói az Akadédr. Pomogáts Béla
miának, akik várják a minimálbéEladja: a TUDOSZ
rek új megállapítását, és olyan egy
Felelős kiadó: dr. Révész Márta
vagy több gyereket nevelő dolgozók
91-4141. Szikra Lapnyomda,
Is szép számmal, akik a létminimum
Budapest
Nem sokkal
közeli bérből élnek.
jobb a helyzet akkor sem, ha az átFelelő s vezető : dr. Csöndes Zoltán
lagjövedelmeket tekintjük. Nem csak
111.1 ISSN 0233-0033
azért nem, mert igen nagy az úgynevezett „szóródás", de azért sem,
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kuratóriumban csak kisebbségként
lehetnek jelen, hogy itt mindenképpen csak szakmai szempontok érvényesüljenek.
A kuratórium tagjai posztjukat
nem munkaviszonyként, hanem inkább választott tisztségként töltik lie
(az elbírálásoknál különös gonddal
kell ügyelni az összeférhetetlenaégre).
Fontos kritériumnak tűnik, hogy
a Nemzeti Tudományos és Fejlesztési Alapítványok teljes ügyvitele
nyilvános, bárki által megtekinthető
legyen. Támogatást adhat intézményeknek (például múzeum, kutatócsoport, tanszék) nyilvánosan kiírt
és elnyert pályázatok alapján.
Az állam kutatáskoordináló szerepe — esiervezeti keretek között —
a következőképpen képzelhető el. Az
évenként adott kutatási támogatások egy részére és a közcélú fejlesztési támogatások egészére az állam
határozza meg az elérendő célt. (Azt
azonban, hogy a pénzt ki kapja,
nyílt és nyíltan elbírált pályázatok
alapján a kuratórium dönti el.) Az
állam a vagyonkezelő és intézeti
igazgatótanácson keresztül az adott
alapítványón belül a kutatás infrastruktúráját, szervezetét befolyásolhatja. Ezen túl más szférákon —
például egyetemeken létesített kutatóhelyeken — meglevő kutatási ingatlanok eladásából támogathat. Az
állam azzal, hogy a jelenlegi állami
(és akadémiai) kutatóhálózat tulajdonjogát az alapítványnak, mint jogi személynek átadja, végül is korlátozza cselekvési szabadságát. Hiszen a szegényes, de ingatlanaiban
értékes kutatási-fejlesztési vagyont
a nemzetgazdaság más területére
nem csoportosíthatja át. de 'a jelenlegi kutatási ágak. között sem tud
vagyonátcsoportosítást
drasztikus
végrehajtani. hanem csak fokozatosan az évenkénti kutatási támogatások szakterületenkénti elosztásával
tud módosítani az adott helyzeten.
Úgy véljük, hogy az állami beavatkozás lehetőségeinek korlátozása, s
elképzelésünk — már korábban vázolt — előnyöltre vonatkozó része
összefüggenek egymással. - Tulajdonképpen a szellemi és gazdasági fellendülést megalapozó és szolgáló értékek képviseletére és létrehozására
irányulnak. Ezért véljük javaslatainkat megfontolásra érdemesnek.
mert nem szabad elfelejtenünk, ezek
bruttó jövedelmek.
havi átlagjövedelmek
1989-ben
1990-ben
Vezető
Kutató
Nem tud. vezet ő
Szakalkalmazott
rgyviteli dolgozó
Fizikai dolgozó
Nem tud. átlag

31 606 Ft
16 041 Ft
25 057 Ft
t2 855 Ft
9 854 Ft
10 463 Ft

38 879 Ft
19 709 Ft
nem Ismert
nem ismert
nem ismert
nerc) ismert
15 739 Ft

MTA-átlag

12 030 Ft

18 005 Ft

•

A kutatóintézetekben dolgozók
nagy többsége a munkahelyén szerzett jövedelméből él, ezért nem hibás a feltételezés, hogy a fiatal, kisgyerekes családok helyzete bizony
itt - is igen nehéz.
Osszehasonlításként tekintsük a
hasonló végzettségű, de más munkahelyen dolgozó kollégáink béreit,
a M űvel ődési és .Közoktatási Minisztérium tájékoztatója alapján.
Az egyetemi oktatók és kutatók
havi átlagbérei:
1989-ben

1990-ben

Egyetem! oktatók 13 000 Ft
Egyetemi kutatók 11 130 Ft

IS 500 Ft
14 600 Ft

A TUDOSZ bérbizottságának béreket érintő ajánlásai között a következőket olvashatjuk:
— Követeljük, hogy béremeléskor
ne csak az emelés elvi lehetőségét
adják meg az intézetek számára, hanem biztosítsák a költségvetésből az
emelés forrásait is ...
— Más szakszervezetekhez hasonlóan és velük összefogva, követeljük a mielő bbi általános bérreformot. •
— Lépjünk fel a nyugdíjjárulék
megadóztatása ellen.
A TUDOSZ minden lehetséges
eszközzel hívja fel a •figyelmet, hogy
a fogyasztás bér- és béraránycsökkentéssel történ ő visszafogása már
nem járható út, ez nem vezethet a
kívánatos gazdasági növekedéshez.
Az ajánlások 1989 januárjában készültek és ma is aktuálisak. Következő feladatunk az idei béremelés
után kialakult viszony-ok és az Akadémián kívüli kutatóintézetek bérhelyzetének áttekintése.

Divatos nyugat-európai teória,
hogy az embernek nemcsak többkevesebb vagYona, befektetésre való
tőkéje, hanem spirituális kulturális
tőkéje is van. amennyiben ilyet birtokol. Ezek a különböző tökék valamilyen szinten számszerűsíthetők,
persze a kulturális tőke nehezebben,
s pontatlanabbul, mint például az
ingatlanban vagy az ékszerben testet öltő.
E tőkék azonban egymást átjárhatják, ha az egyik irányból könynyebb is a közlekedés, mint a másikból. A hatalmas vagyonnal rendelkező, egyébként primitív, kulturálatlan ember is szerezhet magának
látszat kulturális t őkét, szponzorálások, s egyéb - anyagi juttatások árán
kicsikart díszdoktori, kulturális bizottsági, kuratóriumi stb. tagsággal.
Ez azonban igazából csak rátét egy
létező vagyoni tőkére.
A kulturális tőke — tanultság, informáltság, szakmai presztízs —
azonban a nyugati világban viszonylag egyszerűen alakítható át vagyoni tő kévé. Az ilyen kinccsel rendelkező vagy politikai tő kévé kovácsolja át szellemi befektetését — ez az
út persze a vagyont őkéseknél sem
s ezt konvertálja vaismeretlen
gyoni tő kévé, vagy azonnali átváltást valósít meg. A példát fölösleges
is leírni, az út ismert: a kit ű n ő ügyvéd politikai karriert fut be. kapcsolatrendszerét kiépíti, s kés őbb
bankelnökként, tömegkommunikátorként vagy egyetemi tanárként
óriási vagyont gy ű jt be magának.
A mai magyar értelmiség egyik
legnagyobb baja, hogy nem m űködik a kulturális tő ke átváltásának
mechanizmusa. Nem a politikai t őkén átvezető út van lezárva — ez
nyitott —, s eredményei majd távlatosan dő lnek el. Egyelő re szű k a
kulturális t őke közvetlen vagyont őkére való konvertálásának gyakorlata. Az egyik átváltási ,,sugárút"

a vállalkozás — természetesen a kulturális tőkével rendelkezők előtt is
nyitva áll, a szörnyű befektetésitőke-hiány azonban ezt a reáliák birodalmában majdnem teljesen bereteszeli.
A kulturális tőke átváltásának
még ennél is súlyosabb akadálya: a
kultúra iszonyatos leértékel ődése. A
megszerzett ismeretek éppúgy devalválódnak, mint azok a szellemi
képességek, amelyeket nem közvetlenül fogad el a piac, nem közvetlenül fogyaszt el a fogyasztó. Gondoljunk csak a művészi teljesítményekre, amelyek nélkül lehet élni —
fogyasztásuktól eltekinthetünk, piaci
áruként is gyengécskén funkcionálnak —, csak nem érdemes.
A kultúra általános leértékel ődése leértékeli mű velőinek munkaerőpiaci árát. Elegend ő most csak a pedagógusoltra, avagy a kulturális sajtó dolgozóira emlékeznünk, akik
vagy éhkoppon tengődnek, vagy a
munkanélküliek táborát gyarapítják. A különböző tökék — a piacgazdasági átmenetben — éppenhogy
gyengén váltódnak át pénztőkére,
nemcsak a vagyonosodást téve így
lehetetlenné, de a befektetési tőke
felhalmozását is.
A kultúra általános leértékelő dése
devalválja a kutatók, fejleszt ő k értékét. A forráshiánnyal megtetézett
átmenetben — kultúraellenességből
is adódóan! — csökkennek a fejlesztési megbízások, s ez is a kulturális tőkék apasztásához vezet.
Kultúraellenes kormányzatunk akkor tenné a legtöbbet egy húzóréteg
felemeléséért, ha a gyakorlatban felértékelné a kultúrát. Igy a nemzet
vagyonát is távlatosan gyarapíthatná, az egyes kulturális t ő kéket is
felértékelné, konvertálhatóbbá tenné s a vagyonosabb rétegek b ő vülését is elősegíteilé. • A társadalom
hasznára nemkülönben.
F. P.

NÉZ Ő PONT
Parlamenti biblia
A tavalyi Őszi „taxisnapok" fináléján (a kormány és a fuvarozók képviselő i között létrejött megegyezés alapján) a kormány kinyilvánította: „nem szorgalmazza, hogy büntet ő eljárás
induljon a blokád résztvevő i ellen". Ez Jogi formát csak az
Országgyű lés tavaszi ülésszakának 6. ülésnapján öltött. 1991.
február 19-én délelő tt 189 percnyi vita után a képviselők
Wn-anak jelenlétében elóbb megvitatott, majd pedig kilencszeri szavazás után elfogadtatott „A közkegyelem gyakorlásaről szóló törvény."
A köztársasági elnök úgy kommendálta az általa beterjesztett
törvényjavaslatot, mint ami „nem jogot konstitual, hanem jogot konstatál". Ennek ellenére huszonnyolc felszólalás hangzott
el a tisztelt házban. A kormánykoalíció képviseletében huszonnégy honatya beszélt, közülük is legtöbben, szám szerint húszan, a legnagyobb kormánypárt színeiben szólaltak fel.
Az Országgy ű lési Naplóban (kiadja: a Itaas 8. Singer Könyvkiadó) bárki nyomon követheti a törvénykezési processzust.
Érdemes mondatról mondatra végigböngészni a taxishlokádról
szóló retorikai remekm ű veket és riposzt Improvizációkat. Aki
elolvasta ezt a háromezer sor terjedelm ű jegyző könyvet, óhatatlanul összevetheti azt a „pesti srácok" adekvát renitenciáival
Néhány képviselő a biblikus metaforák virágnyelvét beszélte
annak ellenére, hogy az alkotmányügyi törvény-elő készít ő és
igazságügyi bizottság elnöke — bevezet ő hozzászólásában — nem
becsülte túl magasra a taxisok Intellektuális - képességét: a
taxisok úgymond. egy olyan „foglalkozási réteget" képviselnek és „olyan milliöben fejtik ki tevékenységüket, akiknek az
uralkodó viselkedési normákat nem a jogi karon, de nem is a
teológián tanítják".
E sorok írója — miközben tartalomelemzésre vetemedett —
(azaz egymás mellé tette a hatalmasságok megszólalásait megörökít ő „nem kivános eseményre" reagáló jegyző könyveket),
bogarászás körben összegy ű jtötte és a Szószóló olvasóinak
közreadja azokat a bibliai forrásidézeteket, amellyel a szónokok a taxisblokád emlékeiben vájkáltak:
SZOKOLAY ZOLTAN:
... „AHOL PEDIG BŰNÖK BOCSANATA VAGYON, OTT
NINCS TOBRE BONERT VALÓ ÁLDOZAT" — olvashatjuk Pál
apostolnak a zsidókhoz írott levelében. Talán éppen ez a bölcs
intelem ad magyarázatot arra, hogy rövid tíz hónapos m ű ködése során az Országgy ű lés ...
▪ „Lássunk tisztán! Tisztelt Ház! Bölcs Salamonnak, Izrael
): .AKI
királyának egyik példabeszédéból vett ldézettel (
ELFEDEZI AZ O VÉTKEIT, NEM LESZ JO DOLGA, AKI PEDIG
MEGVALLJA ES ELHAGYJA, IRGALMASSAGOT NYER..."
SZABO IVÁN:
... „Nekem Is megelevenedik egy bibliai kép a szemem előtt:
Krisztus Pilátus elő tt. Nem vitás, Pilátusnak joga volt a keresztre fesziteni vagy elbocsátani. Az sem vitás, hogy 6 volt
az, akt megvalósította azt a tényállást, hogy keresztre küldte
Krisztust. Mégis, mintegy amnesztiaként már elhangzott Jézus
szájából, hogy -AKI ENGEM KISZOLGALTATOTT, ANNAK •
NAGYOBB AZ O BCNE-."
„Tisztelt képviselötársalm! Szeretném végre tudni, hogy itt
most mi kezüket benzinben mosó pilátusokról tárgyalunk-e,
vagy pedig itt is voltak, és ha voltak, akkor kik voltak az
áruló júdások, vagy a hatalmukat és tekintélyüket kiterjeszteni
szándékozó kajafások?"
IVANYI GÁBOR:
.. „Amiért lehető séget kértem megszólalásra, az az a sajnálatos gyakorlat, ahogyan képviselőtarsaim a Szentirást használták. A Szentírásban nincs benne, hogy aki megdob kő vel,
dobd vissza kenyérrel, és az még kevésbé, hogy aki megdob
követ. azt dobd vissza Szentírással."
• ..,Az elmúlt választási kampányokban megjelent két plakát, amely a Miatyánk gondolatait tartalmazta. Az egyik volt
ugye a »Jöjjön el a Te országod., a másik a helyhatósági választások elő tt pedig: -Legyen meg a Te akaratod!-"
„Nagyon szégyellem. hogy ennek az imádságnak egy hasonlóan Igen fontos gondolatát — -Es bocsásd meg a mi vétkein•
ket, amiképpen ml is megbocsátunk
— már nem írhatjuk oda
semmiféle plakátra. A Szentírásban található az a gondolat
a korinthusiakhnz irt elsó levélben, hogy -HA MI NIAGUN•
KAT ITELTETNENK EL!-"
(Jura)

