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Ne hagyd magad, TUDOSZ!
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Mellékletünk:
Szószóló Rendkívüli Kiadás

A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Az értelmiség

Mi lesz az akadémiai kutatóintézetekkel?

felelősségéről

A

A Helsinki Polgárok
Gyülekezetének társelnöke, a
jugoszláv Sortja Licht üzenete a
Jászt Oszkár tiszteletére rendezett „megbékélés! fórum" résztvevőihez.

- Elnök úr, ml lesz a sorsa az akadémiai Intézeteknek?
- Azt nem tudom megjósolni, mi lesz a sorsuk, csak azt
tudom elmondani, mit tartok helyesnek, illetve milyen álláspontokkal vitatkozom. Ez utóbbiakkal kezdeném
mondanivalómat. Felmerült korábban egy olyan álláspont, miszerint
az akadémiai intézeteket annak idején az egyetemektől vették el. Ez
egész egyszerűen valótlanság. Egy
másik vélemény szerint az
akadémiai intézetekben és az
egyetemeken folyó párhuzamos
kutatótevékenységet meg kell szüntetni, mert a takarékosság szempontja ezt kívánja. Erre az a
válaszom, hogy minden fejlett
országban működnek önálló főhivatásu kutatóintézetek, amelyek
nem illeszthetők, olvaszthatók be az
egyetemekbe. A harmadik álláspont
szerint az akadémiai intézetek
hálózata„sztálinista találmány” és
örökség. Ezzel kapcsolatban csak
annyit tudok mondani, hogy voltak
sztálinista országok, mint Ceausescu Romániája, ahol nem voltak
akadémiai kutatóintézetek. Ugyanakkor például a Magyarországhoz
hasonló nagyságú Hollandiában amit nyilván senki nem tart sztálinista országnak -, az akadémiának
húsz kutatóintézete van. Ezeken
kívül kizárólag nagyvállalatoknál
m ű ködő privát kutatóintézetek
működnek. Mi ezt a modellt tartjuk
szimpatikusnak. A különbség jelenleg a magyar és a holland között
az, hogy nálunk az akadémiai ín-

...Meglepő a számomra,
hogy a kommunista rezsimek
váratlanul gyors és nem
remélten könny ű összeomlása
után az értelmiségiek nagy része
mintha elveszítette volna kritikus
érzékenységét az új rendszerekkel szemben. Kiábrándító látni, hogy már az átmenet időszakában néhány - korábban az
üldöztetést is vállaló - kritikus értelmiségi a nacionalizmus és a
sovinizmus által fertőzötté vált,
míg mások közülük teljesen
elveszítették kritikus megközelítési módjukat. Jellemz ő az is,
hogy azok az értelmiségiek, akik
viszont csalódtak a jelenlegi folyamatokban, a továbbiakban
már semmiféle közéleti szerepvállalásra nem hajlandók, s
inkább a független megfigyel ő
pózában tetszelegnek. Ugy gondolom, hogy ez a „függetlenség"
a felelősségvállalástól való menekülést jelenti. Olyan időszakban, amikor a neofasizmus
előretörése is jelen van a kommunista rendszerekből a demokráciákhoz vezet ő úton, ez a
„függetlenség" nagyon kétes
érvény ű. Ez a társadalmi „nemrészvétel" nagyon veszélyes,
éppen az új demokráciákat gyengíti.
Tisztában vagyok azzal,
hogy a kritikusság mai vállalása
nehezebb, mint amíkor egy
egész totális rendszerrel kellett
szembefordulni. Átérzem azt is:
nehéz vállalni annak kockázatát,
hogy netán még árulónak is
kikiáltanak. De éppen ezért látom úgy, hogy ma az értelmiségiek felel őssége sokkal
nagyobb abban, hogy mivé
lesznek az új demokráciák, mint
bármikor korábban. Óvom őket
attól a tévhitt ől is, amely szerint
majdani bocsánatkérésükkel arra hivatkozással: „nem tudták,
mi történik most" - a társadalom
szemében felmenthet ővé válhatnak.
Ha az értelmiségiek nem
állnak ellen teljes intellektuális,
morális és etikai erejükkel a
nacionalizmus, a sovinizmus, az
antiszemitizmus, a cigányellenesség, azaz az autoriter populizmus minden formájával veszélyeztetve egész régiónkat , akkor
ezek a tendenciák er ősödni fognak, és elnyomnak minden
békülési folyamatot.
A Jászi Oszkárnak megadatott mostani tiszteletadás amelyre Közép-Európa egyik
legfontosabb városában, Budapesten került sor - remélhet őleg
a megbékélés jelent ős folyamatát indítja meg a régióban.
Bizonyítva azt is: vannak még
értelmiségiek - és a civil társadalmaknak olyan független csoportjai -, akik készek Jászi elvelért
küzdeni, akik kisebbségként is
a toleranciáért, a kulturális pluralizmusért ás a demokráciáért
dolgoznak.

fürdő nk, egy pohár víz és a tető esete
Az akadémiai kutatóintézetek helyzete, „hovatartozása" és
sorsa fontos vitatéma volt az MTA Idei közgyűlésén Is. Hogyan
látja az akadémiai intézetek jövő jét az MTA elnöke? - a Szószóló
nevében erről kérdeztük Kosáry Domokost.

tézetek igazgatóit az érdekeltek
bevonásával szoktuk megválasztani,
Hollandiában viszont kinevezik.
Sokféle modell létezik a fejlett
országokban, s ha nálunk úgy
alakul, hogy van egy kutatóintézeti
hálózat, amely több mint háromezer
minősített kutatót foglalkoztat, akkor
ez olyan szellemi értéket képvisel
ebben a szegény országban, amit
vétek volna kiönteni „a fürdővízzel
együtt".
- A kérdés az, amit sokan
felvetnek és eltér ően válaszolnak
meg, hogy ha nem szabad szétverni ezt az intézeti hálózatot,
akkor hová tartozzék?

- Van egy olyan elképzelés,
hogy állítsunk fel egy kutatási
minisztériumot. Ezt az Aczél-féle
kultúrpolitika igyekezett elfogadtatni
a 80-as évek elején, hogy megregulázzák a központi ideológiai
irányítás alól kicsúszó akadémiai
intézeteket. De tény, hogy ilyen
minisztérium van például a mai
Németországban és Franciaországban is, míg sok más országban
nincs. Szerintem egy ilyen minisztérium alá rendelés szükségképpen
visszaállítaná a tudományos kutatás
állami irányítását és ellenőrzését,
ami iszonyú sokba kerülne anyagilag és szellemileg is. Meggyőződésem, hogy a tudományos
önkormányzati rendszer funkcióját
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- Akkor hát Ön szerint mi
volna a legjobb megoldás, ami
megfelelne az intézeteknek, az
egyetemeknek is, és az egész
ország érdekének?

- Az én álláspontom az,
hogy az Akadémia őrizze meg és
fejlessze kutatóintézeti hálózatát,
egyúttal segítse az egyetemek
felemelését nemzetközi szintre. Ezt
szolgálja az Athenaeum-program,
amellyel meg akarjuk szüntetni a
kutatás és az oktatás mesterséges
szétválasztását, természetellenes
ellentétét. Ennek értelmében az
egyetemek rendelkezésére bocsátjuk a kutatóintézetek felszerelését,
m űszerparkját, laboratóriumait,
könyvtárát és kutatói állományát. Ez
az egyetemek és az intézetek közt
szakmák szerint kötött megállapodások alapján történik. Ezzel az együttm űködéssel az Akadémia segít
felépíteni az egyetemeken az
„emeletet" - azaz a tudományos
továbbképzés és min ősítés új
rendszerét. A magyar Athenaeumprogram nemzetközi elismerést aratott, egyedül a volt szocialista
országok közül. Végül, az intézetek
jövőjét illetően szeretném hangsúlyozni, hogy mielőbb föl kell húzni a
tetőt az épületre, s ez a leendő
akadémiai törvény feladata. Ezután
jöhet majd a „nagytakarítás", hogy
csak az alapkutatások maradjanak
az akadémiai intézeteknél, amelyekhez garantálni szükséges a
költségvetési támogatást.

Egy új fehér könyv

(~Lálta.

‹):

nem lehet államigazgatási főhatóság
jogkörével és bürokratikus módszerével helyettesíteni. Egy másik
elképzelés szerint - amit én „progresszív utópiának" szoktam nevezni - legyen az Akadémia tudós öregurak diszes társasága, és alakuljon
mellette egy kutatóintézeti kamara,
amely akadémiai ügyekben többségi döntési jogot kapna. Ezt azért
tartom utópisztikus elképzelésnek,
mert a kamara egy érdekképviseleti
szervezet, nem pedig kutatásirányítási és tudományos programot
kidolgozó szervezet. A kettőt ne
tévesszük, és ne keverjük Összel
Továbbá, ha kivennénk a kutatóintézeteket az Akadémia-keretből, nem tudnának önállóan megállni
a lábukon, hanem nagyon gyorsan
megkaparintaná őket valamely
hatósági szervezet vagy gazdasági
vállalkozás. Szerintem anarchiát
nem szabad bevezetni, mert abból
diktatúra következik: az állami
bürokrácia vagy a pénz diktatúrája.
Egy harmadik elképzelés szerint az
egyetemekhez lehetne csatolni
ezeket az intézeteket, de ez azért
nem jó javaslat, mert az egyetemek
állapota nem teszi lehetővé a kutatóintézetek fenntartását. Példaként
említhetem, hogy a 70-es években
az Akadémiától az egyetemeknek
átadott ötven kutatócsoport teljesen
eltűnt, úgy, mintha egy pohár vizet

Öntenénk a sivatagba. Bizonyos
alapkutatási feladatokat seholsem
az egyetemeken oldanak meg.

G\96\96‘96‘96-\.g

Az „agyelszívás" ábrázolása egy falvédőn az 1930-as évekből.

Nem méltó a demokráciához
Kosáry Domokos, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke nyilatkozatában a leghatározottabban elzárkózott attól, hogy az
Akadémia részt vegyen egy uj fehér könyv elkészítésében.
A Magyar Távirati Iroda
jelentéséből megtudtuk: Antall
József miniszterelnök a kormány
nevében még tavaly megkereste az
Akadémiát „az 1956-os forradalom
utáni évtizedek alaposabb, jobb
megismerése " érdekében.
A Magyar Tudományos
Akadémia soha nem fog közrem ű ködni semmiféle könyv elkészítésében, tízmillió magyar állampolgár „bűnlajstromában - jelentette
ki Kosáry Domokos.
„A Magyar Tudományos
Akadémia önálló, kutatási témáit

saját belátása szerint határozza
meg. De abban az esetben, ha
jelentős nemzeti érdekekről van szó,
akkor természetesen készséggel áll
szakvéleményével a kormány rendelkezésére. Mi úgy gondoltuk, az
1956 utáni évtizedek történetének
tisztázása is a nagy nemzeti érdekek közé tartozik. A jelenkortörténeti bizottság célja tehát az,
hogy feltárja: mi történt valójában
ebben a korszakban? Munkájukat
azonban úgy végzik, ahogy azt a
történészek csinálják, és nem
személyekre vadásznak, nem szenzációkat keresnek, nem kívánnak
kipécézni személyeket. Ez ugyanis
nem fér össze a tudományos kutatómunkával" - mondta az Akadémia
elnöke.

Nemcsak a kutatók ügye!
.Július 28-án délelőtt Igen
fontos megbeszélésre korült
sor az Országházban. Az Ertel-

miségi Szakszervezeti T ő~ülés kezdeményezésére
Göncz Árpád köztársasági elnök hívta össze azokat, így

Kosáry Domokost, az Akadémia
elnökét, Láng István f őtitkárt,
Mádi Ferenc és Pungor Ernő
tárcanélkülI minisztereket, Illetve a pénzügyi, a m űvelődési,
az ipari és a földművelésügyi
minisztérium vezet ő beosztású
képvisel őit, továbbá másokat,
akik befolyással vannak a tudományos kutatás és a felsőoktatás helyzetének alakulására. A
tanácskozáson természetesen
részt vettek és felszólaltak az
ÉSZT elnökségének tagjai, és
Jelen voltak a TUDOSZ
képviselői is.
A megbeszélés létrehozását mindenekelőtt az Indokolta, hogy - miként ez a tudományos kutatók között

meglehetősen köztudott - a hazai
tudományos kutatások számos
területen a teljes ellehetetlenülés
állapotába kerültek, így például a
Magyarország számára oly fontos
és mindeddig oly jelentékeny társadalmi megbecsülést élvez ő
agrárkutatások. Hasonló helyzetbe kerültek a felsőoktatási intézmények, amelyek nélkül ugyanakkor nem lehetséges semmiféle
gazdasági vagy szellemi fejlődés
és kibontakozás. Mindennek elsősorban pénzügyi háttere van: az
Igen radikális költségvetési megszorítások nemcsak a magyar tudományos fejlődésnek vethetnek
gátat, lerombolhatják a hosszú
évtizedek szívós alkotó munkájával létrehozott eredményeket
Is.
Mindezt pontosan tudták a
tanácskozás résztvevői is. Megnyilatkozásaik között mindazonáltal alapvet ő felfogás- és
megközelítésbeli eltérések érzékelhetők. A tudományos élet

képviselő i, beleértve Pakucs
Jánost, az innovációs Kamara elnökét is, mindenképpen az aggodalom hangsúlyaival szóltak
tapasztalataikról és vázolták fel a
jelen várható Igen súlyos következményeit. A kormányzat
képvisel ői viszont Inkább annak
az elkötelezettségüknek adtak
hangot, amelyet a magyar tudományos kutatás és fels őoktatás Jöv őbeli fejl ődése Iránt
éreznek, arról viszont nem
beszéltek, hogy milyen Intézkedéseket készúlnek tenni a most
már minden bizonnyal bekövetkező válságos helyzet elhárítására.
A beszélgetés során az Is
kitetszett, hogy a kormányzat
képvisel ői olykor nem a dialógus,
hanem valamilyen elő adás és
magánbeszéd alkalmának tekintik
a hasonló tanácskozásokat. Előfordult, hogy felelős állami vezető
kifejtette álláspontját, majd felállt
és távozott, nem érezvén szük-

ségét annak, hogy nézeteit vitában mérje össze mások tapasztalataival és felismeréseivel. A
tanácskozás ennek ellenére is
hasznosnak tekinthet ő: Jónak
mondható közös közleménnyel
(amely elolvasható a Szószóló
második oldalán) zárult, a tudományos élet és a fels őoktatás képviselői a kormányzat
vezetői előtt fejthették ki gondolatalkat, s mindenképpen
méltányolandó az a jóakarat,
amellyel a köztársasági elnök a
magyar szellemi élet súlyos
gondjainak a megoldását kívánja elősegíteni. Erre a jóakaratra
és elkötelezettségre bizony
nagy szükség lesz a továbbiakban Is. A tudományos kutatások és a fels őoktatás Jelen
gondjai ugyanis nemcsak a kutatókat és az oktatókat érintik:
a magyar tudománynak az
egész ország ügyévé kell válnia!

Pomogáts Béla
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Vendégünk volt

BALÁZS NÁNDOR PROFESSZOR
Balázs Nándor profeszszor-fizikus, a State University of
New York at Stony Brook tanára.
Budapesten a Bencés gimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány
Péter Tudományegyetem vegyészhallgatója lett. 1948-ban
szerzett diplomát, 1949-ben távozott külföldre, ösztöndíjjal Hollandiába került, ott doktorált.
1959-ben Dublinba ment, ahol
Schrödinger asszisztense lett,
majd annak ajánlására Princetonba utazott, ahol Einstein
munkatársa lett. Tanított az Alabama Egyetemen, a Chicago
Egyetemen, a Brinseton Egyetemen, majd a New York Állami
Egyetem professzora lett, ahol
több évtizede tanít és kutat az
elméleti fizika számos területén.
1977 óta rendszeres szakmai
kapcsolatai vannak a magyar kutatókkal és évente látogatja meg
Budapestet és a Központi Fizikai
Kutató Intézetet.
Balázs professzor a
Szószóló
szerkeszt ő sége
felkérésére hosszasan elbeszélgetett a tudományos kutatás és a kutatók aktuális
problémáiról. A beszélgetés résztvevői voltak Bencze Gyula
fizikus,Kuti László geológus, Pomogáts Béla irodalomtörténész,
Révész Márta kémikus, a TUDOSZ
titkára és Dura László, a Szószóló
szerkesztője. Most és következő
havi lapszámunkban a hosszú beszélgetés legérdekesebb részeiből válogattunk.
- Professzor úr, kezdjük
talán azzal az alapvet ő
problémával, hogy szükség vane a tudományos kutatóknak
érdekvédelemre?
- Ki ellen, és kikkel együtt?
- A magyar értelmiség
már hozzászokott ahhoz, hogy
akármilyen rendszer van, akármilyen kormány van, az értelmiség

mindig gyanús...
- Azt hiszem, nemcsak
azért jogos a szorongás, mert az
értelmiségre általában „rájár a rúd",
hanem azért, mert ez a társadalmi
csoport maga a középosztály. Nyugaton is az történik, hogy a középosztály húzza általában a rövidebbet. Az államnak m űködnie kell.
Honnan szedje be az adót?A középosztálytól. Ez történt most Amerikában. Nemrég változották meg az
adórendszert, amelynek a netto
eredménye az lett, hogy a középosztálynak felment 10-15%-kal az adója, a többieknek meg csökkent. Ez
bizonyos fokig azzal magyarázható,
hogy az embert Nyugaton ma már
nem azért fizetik, amit tesz, hanem
azért, hogy mennyire kellemetlen az
a munka, amit végez. Minthogy az
értelmiség általában szereti a
munkáját, ezért általában kevesebbet is keres.
-Persze ez Igaz a vállalkozókra Is, azok Is szeretnek
pénzt csinálni, de azok mégiscsak más helyzetben vannak,
- Hogyne, de annak más
oka is van, hogy azokat nem lehet
annyira megnyúzni. Bármennyire
kellemetlen is tudomásul venni,
végül is az 8 gazdasági sikereik
viszik előre az országot.
- Az embernek van valami rossz érzése attól, hogy nem
az a réteg gazdagodik meg,
amelyik a-m űveltség és a kultúra
ügyét a szívén viseli.
- Az első generáció, amelyik a pénzt szerzi, az nem mindig
olyan gusztusos, mint az, amelyik
elkölti. A második generáció megtartja, a harmadik élvezi és a negyedik szórja el, legalábbis Amerikában így tartják.
- Nekünk azonban mégis
az értelmiségért kell aggódnunk,
mert végül Is az 6 életstílusuk
kerül veszélybe és nincsenek meg
a munkafeltételeik sem. Ezért kell

állandóan harcban állnunk a
költségvetéssel, hogy fogadják el,
szükség van a kutatóintézetekre,
támogatni kell az oktatást és a
pedagógusokat és általában az értelmiségi réteget. Az a furcsa
helyzet alakult ki, hogy soha még
ennyi értelmiségi nem volt a parlamentben mint most, mégis harcolni kell. A helyzet ma már az
egész kultúrát veszélyezteti, a
könyvkiadás is válságban van...
- Ez az egész világon így
van a könyvkiadással. De itt azt
hiszem, két különböző dologról van
szó. Az egyik az értelmiség relatív
anyagi helyzete a társadalom többi
részéhez képest, a másik pedig a
társadalom átlagos életszínvonala.
Nyugaton is az történik, hogy az
értelmiség relatív anyagi színvonala lefelé csúszik. Angliában kb. 1020 évvel ezelőtt végeztek egy vizsgálatot, itt is jó lenne megcsinálni.
Megnézték, hogy száz évvel ezelőtt
a különböz ő foglalkozások anyagi
megbecsülés szempontjából milyen
sorrendet foglaltak el, aztán összehasonlították a vizsgálat idején
létező állapotokkal. Megállapították,
hogy a legnagyobb változás az
egyetemi tanároknál történt, akik 18
helyet estek vissza. Tehát ez a
jelenség nem magyar specialitás. A
jelenség eléggé általános, és tudomásul kell venni, hogy a demokrácia kiszélesedésével az értelmiség
anyagi helyzete relatíve rosszabbodni fog.
- Persze nem mindegy,
honnan csökken, mert a magyar
értelmiség helyzete alulról ment
még jobban lefelé, és évtizedek
után most van mélyponton.
— Egyetértek, hogy nem
mindegy, milyen szintről történik a
csökkenés, de a tendencia már jóval
korábban észlelhető volt. Ez Nyugaton azért okoz kisebb fejtájást,

mert ott az átlagos életszínvonal
jóval magasabb.Tehát ha kellemetlen is, hogy nálunk Amerikában egy egyetemi tanársegédnek a
fizetése kevesebb, mint például egy
kalauzé a Long Island Vasúttársaságnál, de még mindig tisztességesen meg tud élni. Egy dolog az,
hogy a társadalmi megbecsülést
kifejezésre lehet-e juttatni az anyagi megbecsüléssel, másik az, hogy
milyen a társadalom átlagos
életszínvonala. Sajnos Magyarországon egyik sincs meg, és
ez az alapprobléma. A megoldás
sajnos nehéz és csak lassan fog
menni. A nagyközönség, a társadalom zöme (amely minden demokratikus országban a számlát fizeti),
annak nem fontos, nem hiányzik az,
amit az értelmiség művel. Ha kalauzok, vagy sofőrök sztrájkolnak, az
két óra múlva már érezhető, egy hét
múlva pedig kibírhatatlan. Ha egy
egyetemet bezárnak, annak csak
húsz év múlva érezhető a hatása.
Ezért aztán a nagyközönség nem
nagyon siet arra is pénzt adni, amire
nem muszáj, ami nem fáj azonnal.
- A társadalmi megbecsülést Illet ően mi optimistábbak
vagyunk, azonban az anyagi nehézségek miatt az értelmiség
olyan pénzkeres ő tevékenységre
kényszerül, amely a munkája
rovására megy. A kutatók azt a
megoldást javasolják, hogy
csökkentsék a létszámot, és akkor
majd lesz elegendő pénz.
- A kérdés az, ki fogja eldönteni, kinek kell menni és ki fog
maradni. Ez tipikus példája annak,
hogy az állam egymás ellen igyekszik fordítani az embereket. Tudok
erre egy jó példát mondani. Kb. húsz
évvel ezelőtt New York állam hozott
egy törvényt, hogy az állami alkalmazottaknak kötelez ő szakszervezethez tartozni, pontosabbban
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RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
Felhívjuk a szakszervezeti tagság figyelmét, hogy a TUDOSZ-Irodában hozzáférhet ő
néhány előkészületben lévő törvénytervezet. Ugyanitt megtalálhatják a már elfogadott törvények
szövegét Is.

Is közöljük, a 48/1979. (XII.1) sz.
Minisztertanácsi
Rendelet
érvényét vesztette.
Ezzel megszűnt a szakszervezeti bizalmi egyetértés'
Joga egyedi ügyekben, tehát
személyi alapbér, jutalom, fizetett
rendkívüli szabadság, lakástáTUDOSZ-bizalmiak fi- mogatás, szociális juttatás megálgyelem! Amint azt a Szószóló lapításához.
1991. júliusi Rendkívüli számában

Szociális célú alapítványok
létrehozásához segítséget szeretnénk nyújtani azzal, hogy összegyűjtöttük a szükséges tudnivalókat,
mintaokmányokat a TUDOSZ-irodában.
A norvég oktatókat és kutatókat tömörítő körülbelül tízezer
tagot számláló szakszervezet levélben értesítette a TUDOSZ-t, hogy

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés hírei
Göncz Árpád köztársasági elnök
és az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés elnöksége kezdeményezésére az Országházban
1991. június 28-án az akadémiai, az
állami és az ágazati kutatásokról,
valamint a felsőoktatás gondjairól és
jövőjéről megbeszélést folytattak a
kormány /Pénzügyminisztérium,
Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium /a tudományos és szakmai
szervezetek /Magyar Tudományos
Akadémia, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Tudománypolitikai
Bizottság, M űszaki Természettudományi Egyesületek Szövetsége,
AIOSZ , Innovációs Kamara, Rektori Konferencia/, valamint az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
és a Tudományos Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete
képviselői.

összehívott megjöv őjéről
beszélés résztvevői kijelentik,
hogy a politikai rendszerváltást
követően a gazdasági rendszerváltáshoi elengedhetetlen a
magyar értelmiség képességeinek és munkájának
hasznosítása a fontos célok
konkrét rögzítésében, továbbá
ezen célok megvalósításában.
Mindezek elengedhetetlen és
fundamentális része a kutatás és
a felsőoktatás. Ezek feltételrendszerét döntően az államnak
kell szavatolnia. A végrehajtásban dolgozó intézmények ugyanakkor vállalják a kutatási
és oktatási feladatok nemzetközileg elvárható szintű elvégzését.

Nyilatkozat

A kutatás és a felsőoktatás munkájára a kormányzat
igényt tart. Az 1992. évi
költségvetési törvény megalkotása során szakterületenként (felügyeleti szervként pl. MTA,
minisztériumok stb.) meg kell
határozn.i az állam által
teljeskörűen, vagy részlegesen

1.
elnök
A köztársasági
által az akadémiai, az állami és
az ágazati kutatások, valamint a
fels ő oktatás gondjairól és

2.

finanszírozott kutatási intézmények körét, ezen intézmények állami feladatait,
továbbá a feladatok ellátásához
rendelkezésre bocsájtott anyagi támogatást.
3.
A kutatás racionalizálásának csak a szakmailag
indokolt és védhető határig szabad terjednie, vagyis csak olyan
intézkedések hozhatók, amelyek bizonyíthatóan a kutatás és
a felsőoktatás hatékonyságának
növelését szolgálják. Az intézkedéseknek nem lehet egyetlen
és fő szempontjuk a költségvetési támogatás mindenáron történő
csökkentése.
4.
A kutatás megítélése
nem függhet attól, hogy az milyen intézményben folyik,mindig
annak eredménye lehet csak
meghatározó. Ez annál inkább
indokolt, mivel bármilyen ku-

delegációjuk szeptember közepén
érkezik Budapestre. Tájékozódni
szeretnének nálunk a kutatói feltételekr ől, a tudományos dolgozók
munkakörülményeirő és nem utolsósorban az itt működő szakszervezetekről.
Ezekben a napokban
kapják kézhez a Pro Vita Alapítvány
kedvezményezettjei (TUDOSZtagok felárván vagy árván maradt
kiskorú gyermekei) félévre járó támogatásukat.

belépni nem kötelező, viszont tagdíjat mindenképpen fizetni kell! Ez
persze az egyetemre is vonatkozott. Nos, az állam abba nem szólt
bele, hogy melyik legyen az a szakszervezet, de azt kikötötte, hogy az
egyetem összes dolgozóját csak
egyetlen szakszervezet képviselheti. A fakultást tehát a segédszemélyzettel összemosták. Ez olyan,
mint amikor az ökröt meg a szamarat egy igába fogják be, persze lehet azon elmélkedni, melyik az ökör
és melyik a szamár. Az érdekeik
teljesen mások voltak, ezért könnyű
volt őket egymás ellen fordítani.
Például be akarták vezetni a
blokkolóóra használatát, ami az irodai szeméyzetnek mindegy, de a
kutatóknak, akik a legváltozatosabb
munkarendben dolgoztak, ez egyszerűen nonszensznek tűnt.
- Volt lehet őség több
szakszervezet között választani?
- Hogyne, végül aztán egyet
választottak, az egyik gyengébbet.
Én ellene szavaztam, hogy legyen
szakszervezet, mert az hittem, a
fakultás az egyetem vezetésének
részét képezi. Amikor kiderült, hogy
ók ezt másképpen gondolják, és az
emberre rákényszerítik, hogy
belépjen oda, amit nem tart szükségesnek, akkor az elsők között
léptem be a szakszervezetbe, hogy
a másik oldalon védjem meg
magam. Fizetem tehát a tagdíjat, jó
magas, kb. évi 600 dollár, és elérheti
a fizetés 12 százalékát is! Ráadásul az új Reagen-féle adótörvény
szerint ez már nem vonható le az
adóalapból.
- Miért volt szükség erre
a törvényre, mit vártak t őle?
- Mindkét párt szavazatokat
várt ettől. A következ ő választások
előtt ugyanis elmondhatták: mi
annyira a szívünkön viseltük a dolgozók érdekeit, hogy szakszervezetet is létrehoztunk nekik. Nos,
több szakszervezet is ajánlkozott,
régi nagy szakszervezetek, aztán az
American Association of University
Professors, az egyetemi tanárok
szakszervezete, amely több egyetemen igen jól működik, valamint az
újonnan alakult szervezet. A nagy
többség nem akarta, hogy a tanárok
szakszervezete jöjjön, mert azok
inkább a tanárokhoz fognak húzni.
Végül a többségben lévő adminisztráció és segédszemélyzet ezt az új
szakszervezetet szavazta meg,
amely egy rendkívül impotens szervezet és be is mutatta, hogyan kell
tehetetlennek lenni.
B.GY.
(Következő számunkban folytattuk)

Szövetsége visszalépése után ismét
kinyilvánították (az ,Autonómóm", az
MSZOSZ, a SZEF és a Szolidaritás
megbízottjaival közösen), hogy
együtt kívánnak fellépni a szaktatóhelynek nem az eredmények szervezeti vagyon zárolására és
figyelembevételével történő újrafelosztására készített törvény
rangsorolása nem az egészsé- ellen.
ges versenyszellemet, hanem a
A Tudománypolitikai Bikülönböző intézmények szemzottság hivatalvezetőjével, Bittsánszbeállítását eredményezné.
ky Gézával tárgyalt Kuti László az
Ertelmiségi Szakszervezeti Tö5.
mörülés nevében. Megállapodtak
abban, hogy „az alapkutatás állami
A megbeszélés részt- feladat, ezért ezt a tevékenységi kört
vev ői javasolják, hogy az nem lehet privatizálni". MagyarOrszággy űlés hozza létre azt a országon az alkalmazott kutatás egy
bizottságát, amely a kutatás és jól megkülönböztethető részét is az
az oktatás ügyeivel foglalkozik. államnak kell fenntartania, mivel a
Ugyancsak szükséges lenne az magyar kutatásnak egyelőre mások
olyan konzultatív testület létre- a feltételei, mint a vezető tőkés álhozása, amely a kormány, a lamokban működőknél. Ha erre a
kormányzat hajlandó, akkor a
tudományos
irányító
in- területek privatizációjából is vissza
tézmények és az érdekvédelmi kell vonulni, és egyúttal be kell
szervezetek képviselőinek bevo- határolni az állami felelősség körét.
násával rendszeresen megtárgyalja a tudományos kutatás és
a felsőoktatás helyzetét.
Agócs Sándor, a detroiti
Az Értemiségi Szakszer- Michigen Egyetem professzora,
vezeti Tömörülés képviselői 1991. szakszervezet történész, politolójúnius 25-én aláírták azt a szak- gus felajánlotta az Értelmiségi Szakszervezeti nyilatkozatot, mely szervezeti Tömörülés vezetőinek,
alapján közösen kívánják felosztani hogy amerikai és kanadai értelmiséa volt SZOT-vagyont. A gi szakszervezetekkel segít kapcsoMunkástanácsok
Országos latot teremteni.
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Kizárólagosság, kirekesztés helyett

A véleményedet kérjük

Draskovits Pál

Közmegegyezést!

Szinte mindent elárul a név: Magyar Állami Eötvös
Loránd Geofizikai Kutató Intézet. Eötvös Loránd neve jelzi a
múltat, sok eredményes kutatás emlékét, s az, hogy magyar
állami, arra utal, hogy vannak itt jókora nehézségek, bizonytalanságok.
- Volt ennél jobb állapotban
az intézetünk, mert az egész magyar gazdaság is jobb helyzetben
volt - mondja Draskovits Pál TUDOSZ-titkár. - A nyolcvanas években mintegy ezer dolgozónk volt,
most hétszázan vagyunk és további
karcsúsítások várhatók. Abban mindenki egyetért, hogy a költségvetésb ől fizetett kutatások nem bírnak el
egy mostani létszámot, de az átcsoportosítások, új munkahelyek
keresése még nagyon cseppfolyós
állapotban van. Érvek és érdekek
feszülnek egymással szembe, de jó
lenne, ha a nemzeti érdekeínkkel
kellő hozzáértéssel bánnának az illetékesek. Kincsnek tartom a felhalmozott tudást, a módszereket és az
eddigi eredményeket is. Nem szabad felelőtlenül elherdálni.
- Mit tehetnénk az értékek
meg őrzése érdekében?
- Elő ször is tisztázni
kellene, hogy a kutatásokban mi az
állami és a vállalkozói feladat. Sokan úgy érezzük, hogy maga a
konkrét nyersanyagkutatás nem állami feladat, ott akár a kutatási jog
megszerzéséért is koncessziós díjat lehetne kérni. Az államnak stratégiai feladatokkal kell foglalkozni, tudnia kell, milyen nyersanyagkészletekkel rendelkezik, ezért a regionális kutatások továbbra is állami
feladatok lesznek, valamint az
egészséges ivóvízellátás feltételeit
biztosító kutatások is. Nem mondhat
le az állam a tisztán tudományos jelleg ű vizsgálatokról, amelyek
megtérülése nem megfogható, ezek
az ország tudományos színvonalát
jelzik inkább.

- Az ott dolgozó emberek
hogyan élik meg az átmeneti
Id őket?
- Félelem, apátia uralkodik.
Ezért is kell a szakszervezetnek
azért tevékenykednie, hogy ne járjon a szükségesnél nagyobb fájdalommal -az átmeneti idő szak.
M ű ködő képes állapotban kell
megőriznünk az intézetet úgy, hogy
a kulcsemberekre feltétlenül vigyázzunk, nélkülük egy fellendülés idejében sem dolgozhatunk majd. Az
intézeti vezetés különböző szintjein
a szakszervezet jelen van, partnerként elfogadnak bennünket,
közösen munkálkodunk a legjobb
megoldásokon. Most például hangsúlyozzuk a marketing tevékenységét, hogy ez a tudományos érték
eljusson azokhoz, akik hasznosítani
tudják. Pillanatnyi megélhetési könynyebbség, hogy résztveszünk
például a kiürített szovjet laktanyák
földtani kutatásában és szorgalmazzuk a környezetvédelemben való
mind aktívabb közreműködésünket.
Rajtunk nem múlik, ez a kutatói
gárda nagy tapasztalatokkal rendelkezik, életképes társaság, de a
legfőbb döntések nem a mi kezünkben vannak.
-. Befejezésül engedjen
meg egy röpkérdést: ml a
véleménye a TUDOSZ-elnökségr ől?
- Nem ismertük Őket,
amikor a kongresszuson rájuk esett
választásunk. Azóta viszont azt
tapasztaljuk, hogy élvezik a tagság
és a titkárok tanácsa bizalmát. Semmi nem indokolja azt, hogy új választásokat rendezzünk.

A jelenlegi válság leküzdése meghatározó módon befolyásolja az ezredvég felé közeledő
országunk politikai kondícióit. Ha
sikerül, akkor modellstátusszal járó
szerepvállalás lesz ránk jellemző.
Ha nem, akkor hosszú időre visszahullhatunk a periférikus országok
jelentéktelenségébe.
Sok függ attól, hogy a parlamenti pártok, de különösen a koalíció pártjai, mennyire képesek a
nemzet előtt álló problémák pluralista kezelésére. Századunkban bebizonyosodott - a fasizmus esetében
tapasztaltak alapján -, hogy a társadalmi problémák kezelésére a
centralizmus nem a legmegfelelőbb.
Bár nem nélkülöz minden logikát az
az érvelés, hogy a társadalmi nehézségek az erőfeszítések összpontosításával könnyebben leküzdhetők. Igaz ugyan, hogy a centralizáció együttjárhat a nemzeti teljesítmény fokozódásával, de csak ideiglenesen és átmenetileg. Hosszabb
távon nem. A politika és a gazdaság
központosítása kikapcsolja azokat
az ellenőrzési és korrekciós mechanizmusokat, amelyekkel elejét lehetne venni a rendszer elfajulási folyamatainak.
A problémák pluralista

kezelése azt jelenti, hogy a társadalomban összetorlódott gondok
nemcsak sok oldalról közelíthetők
meg, de ezek megoldási lehetőségei
is többfélék lehetnek. Az egyedül üdvözítő megoldás igényével fellépő
politikai akarat minden másféle
megközelítést a totális tagadás
pozíciójából ítél meg. Az egypárti
politikai rendszerek jellemzője a
kizárólagosság, amely nemcsak a
döntéshozatal monopolizálását
jelenti, hanem a társadalmilag jó
vagy hasznos és a társadalmilag
rossz vagy káros megítélésének a
kizárólagosságát is.
A versengő többpártrendszer ű demokráciában tovább
hat a kizárólagossági igény, amely
a gondok megoldásának kulcsát
csak egyetlen párt birtokában
lévőnek tudja, minden más politikai
erőt a tudatlanság sötétjében tévelygőnek tekint. Az ilyen jellegű reagálás az ellenvéleményekre mutatja, hogy a rendszerváltással együttjáró nyitás nem kevésbé jár együtt
a múltból való építkezéssel. Minél
gyorsabb ezek leküzdése, annál
nagyobb a rendszerváltás sikerének
esélye. Amíg viszont a parlamenti
pártelitek egymás ellen irányuló kiszorítósdija nagyobb teret kap mint

a nagy nemzeti és szociális
problémákban a közmegegyezésre
törekvés, addig csak erősödni fog a
társadalom kiábrándultsága a pártokból. A parlamenti politizálás
hiteltelenné válásának arányában
nő a széls őséges megoldások
veszélye.
A problémák pluralista
kezelése feltételezi, hogy nem
kizárólagosan egyetlen párt akarata
emelkedik felszentelt államakarattá,
hanem a sokféle részérdeket
reprezentáló pártok közösen
munkálják ki a politikai cselekvés fő
csapásait. Ez pedig azzal jár, hogy
a politikai pártok és számos társadalmi törekvéseik inkább beintegrálódnak, semmint kirekesztődnek
az államakarat és államérdek megformálódásának folyamatába.
Jószerivel az egyedüli forrásunk az emberi alkotóerő . A
csökkenő népesség miatt még
inkább figyelmeztető a felelős parlamenti pártoknak, hogy politikai
szempontok alapján (a régi rendszerhez kapcsolt kollektív bűnösség
jól ismert elve szerint) ne kényszerítsenek belső emigrációba
tömegeket.
Ne a politikai kirekesztés
több évszázados és a közelmúltban
is megszenvedett kelet-európai
hagyományai éledjenek újra, hanem
a demokrácia integrációs ereje
érvényesüljön.
I.G.

Finanszírozási gondok az oktatásban
A FELS ŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FIZETÉSKÉPTELENEKKÉ VÁLHATNAK, amennyiben a
költségvetés nem adja meg a
tanévkezdéshez szükséges pénzt állították a Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgató( Konferencia és az OFÉSZ (Országos
Fels őoktatási
Érdekvédelmi
Szövetség) Választmányának együttes ülésén.
A 19 hazai egyetem 1991-ben
mintegy 2,2 milliárd forinttal - az oktatás színvonalának megtartásához
szükséges összeg 10 százalékával kevesebb pénzb ől kénytelen

gazdálkodni. Nem kétséges, hogy év
végéig ebből legfeljebb néhány százmillió forintot kaphatnak meg, s az
utolsó filléreiket felélő Intézményeknél elő fordulhat, hogy
nem lesz miből bettlteni a tantermekben.
Folyik a krizisid őszaknok
számító 1992. évi felsőoktatási
költségvetés kidolgozása is. Az Intézmények helyzetét különösen nehezíti, hogy a Pénzügyminisztérium
és a M űvel ődési ás Közoktatási
Minisztérium között sincs egyetértés
ez ügyben.
Az aktuális finanszírozási

kérdések mellett a tanácskozáson
foglalkoztak a felsőfokú oktatás finanszírozásának távlati elvi kérdéseivel Is. Az Intézmények vezetői
elméletben egyetértenek a normatív
- azaz a hallgatói létszám alapján
meghatározott - támogatással, azonban úgy vélik, ezt nehéz összehangolni az oktatás minőségével. Az
egyetemek és f őiskolák működ őképességének
megtartása
érdekében türelmi Idővel, háromnégy éves átmeneti Időszak alatt
valósuljon meg az új finanszírozási
rendszer bevezetése - javasolták
ezen a tanácskozáson az oktatók.

SZÓSZÓLÓ HÍRESZTELŐ
t

Elhunyt
László Gábor
TU DOSZ-titkár
Aznap délután még úgy ,
tervezte, hogy bejön a TUDOSZ- irodába. Reggel, viszont
összeesett egy autóbusz
megállóban, s másodpercek
alatt elragadta a könyörtelen
halál.
Negyvenhárom éves volt,
három gyermeke maradt árván. ,
Húsz évet dolgozott az MTA
M űszerügyi és Méréstechnikai',
Szolgálatában, előbb szervizmérnöki, majd pedig szervizlaborvezetői m unkakörökben.
„Kisújjában volt a szakma",
beszélő viszonyban volt a Phi- 1
lips cég majd minden ipari és
tudományos műszerével. Magasfokú hivatásszeretetét és lelkiismeretességének mércéjét
még a világhírű Philips műszerek sem tudták regisztrálni, azt
csak közvetlen környezete,
„élvezte". Sokan tisztelték ezért.
A TUDOSZ-ban is tiszteltük László Gábort, szókimondó, egyenes beszédéért, fanyar
humoráért, emberségéért.
Emlékét megőrizzük.
d.l.

A támogatások
elosztásával a vidék
hátrányos helyzetbe kerül
Veszprémben a helyi
akadémiai bizottság székházában
tanácskozásra hívták hat észak- és
közép-dunántúli megye közgyűlésének elnökét, a megyei jogú
városok polgármestereit, valamint az
egyetemek, kutatóintézetek vezetőit.
Az értekezleten Kosáry Domokos,
az MTA elnöke többek között arról
szólt, hogy a Magyar Tudományos
Akadémiát még ma is többen
vissza akarják minősíteni az öregurak klubjának szintjére. Mint mondotta: a régi pártállami irányítást
idéző törekvésekkel találkozik, ezek
sértik az Akadémia autonómiáját,
másrészt pedig - s ez már a
felsőoktatási törvény koncepciójából
következik - szembe akarják állitani
egymással az Akadémiát és az
egyetemeket. Kosáry akadémikus
szerint demagóg szólamok veszélyeztetik
tevékenységüket,
nevezetesen olyanok, miszerint a
kutatóintézetekkel rendelkező
akadémiák a sztálinista modell
részei. Ezzel szemben az MTA elnöke rámutatott, hogy a magyar
modell leginkább a hollandokéhoz
hasonlítható, ahol az akadémiának
20 kutatóintézete van. Az említett
véleményeket és támadásokat az
Akadémia elnöke visszautasítja, és
síkraszáll az egyetemek és az
akadémiai intézetek közötti szoros
együttműködésért éppen úgy, mint
a tudományos minősítések megreformálásáért.
Liszi János, a Veszprémi
Egyetem rektora elmondta, hogy
szeptembertől megkezdik Veszprémben az informatikai szakemberképzést, s az oktatásba két
akadémiai kutatóintézet tudósait is
bevonták. A Veszprémi Egyetem
rektora arra is figyelmeztetett, hogy

tapasztalata szerint az egyetemi
oktatás, kutatás világbanki támogatását egy szük csoport nem
elég körültekintően osztja el, és az
elosztásnál a vidék hátrányos helyzetbe kerül. A felszólaló polgár-mesterek ezzel összefüggésben adtak
hangot abbéli meggyőződésüknek,
hogy nem kerülhet hátrányba a vidéki tudo-mány, jelentős szerep vár
tovább- ra is az Akadémia regionális szer-.vezeteire, igy a hat dunántúli megye tudományos életét
koordináló veszprémi akadémiai bizottságra is.

Egyetemi Szövetség
Szövetség
Egyetemi
alapításáról írtak alá szándéknyilatkozatot a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti
M űszaki Egyetem, a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem rektorai és
az Államigazgatási F őiskola f őigazgatója csütörtökön, a Budapesti
Műszaki Egyetemen.
Michelberger Pál, a BME
rektora ünnepi beszédében hangsúlyozta: az egyetemi szövetséget az
Universitas eszme megvalósítása
érdekében hozzák létre. Az együttműködés lehetőséget adhat uj oktatási szakirányok kialakítására, a
közös alap- és posztgraduális
megképzés
feltételeinek
teremtésére, az intézmények információs rendszereinek összehangolására, közös berendezések
révén az üzemeltetés, fenntartás
költségeinek csökkentésére. A
szándéknyilatkozat kimondja: a
„konföderációs alapon" társult autonóm egyetemek megőrzik
önállóságukat.

Európai egyetem Miskolcon
A miskolci egyetem európai diplomát adó képzést

szándékozik megindítani ez év októberétől az Európai Gazdasági
Közösség támogatásával működő
maastrichti /Hollandia/ European
Graduate Schoollal /európai fokozatot biztosíó továbbképző egyetem/
közösen. A képzésben olyan szakemberek vehetnek majd részt, akik
már rendelkeznek egy szakirányú
diplomával és mivel az oktatás angol és német nyelven történik, birtokában vannak a megfelelő nyelvismeretnek is. A miskolci egyetemen
októbertől két szakon indul meg az
oktatás: nemzetközi gazdasági jogot
és nemzetközi vállalkozás-szervezést tanulhatnak a jelentkezők. A
képzési módszer lényege, hogy a
nyugat-európai szokáshoz hasonlóan az elő adások hétvégén péntektől vasárnapig - tartanak, illetve félévenként egy-egyhetes
aktív kurzuson vesznek részt a hallgatók. A tandíj előreláthatólag
félévenként 30 ezer forint lesz, a
többi költséget az Európai Gazdasági Közösség fizeti. A két féléves kurzus végén a hallgatók egy egész
Nyugat-Európában, sőt az Egyesült
Államokban is elfogadott diplomát
kapnak kézhez. Mint azt Karl
Weres, a maastrichti egyetem rektora elmondta: a választás nem
véletlenül esett az utóbbi években
rendkívül jó nemzetközi hírnevet
szerzett miskolci egyetemre. Tekintetbe vették azt is, hogy Magyarország rövid távon az Európai
Közösség tagja lehet. Cselényi
József tudományos rektorhelyettes
azt hangsúlyozta: ez a kapcsolat
nagymértékben hozzásegíti a miskolci egyetemet az Európai Gazdasági Közösség által finanszírozott tudományos kutatások, kutatási programok elvégzéséhez, az egyetemen
folyó tudományos munka kiszélesítéséhez.

Megalakult a Debreceni
Universitas
Ünnepélyes külsőségek
között írták alá a Debreceni Universitas alapító okiratát. A Kossuth
Lajos Tudományegyetem tanácstermében Göncz Arpád, a Magyar
Köztársaság elnöke is ellátta kézjegyével a dokumentumot, amelyet a
helyi agrár- és orvostudományi-,
valamint a Kossuth Egyetem rektorai, a Református Teológiai
Akadémia dékánja, illetve az MTA
Atommagkutató
Intézetének
igazgatója írtak alá.
Az öt debreceni intézmény
a helyi felsőoktatás korszer űsítésére
az érdemi együttműködés és az integráció fokozatos fejlesztésére hozta létre az Universitast. Szándékaik
szerint mindenekelőtt az oktatás és
a kutatás területén kívánják összehangolni tevékenységüket. A többi
között lehetővé teszik a diákoknak
az áthallgatást és az átoktatást,
közös előadások tartását. Universitas kollégiumot hirdetnek meg, a
folyamatosan bővülő önálló posztgraduális képzés részeként kialakítják az egységes egyetemi tudományos min ősítési rendszert.
Összehangolják a különböz ő
témákra benyújtott pályázatokat,
koordinálják az oktatást segítő eszközök beszerzését, egységes egyetemi könyvtárat hoznak létre, hazai
és nemzetközi tudományos rendezvényeket szerveznek. Kulturális és
sporttevékenységüket szintén
összehangolják.

A jogsegélyszolgálat
szabadság miatt szünetel.
Legközelebb 1991. augusztus 28-án lesz fogadónap a
TUDOSZ-irodában.

4

1991. július

SZÓSZÓLÓ

Nehezen őrizhető az életindítási előny

A középosztály lesüllyedése
A Kádár-korszakban öszszeállt egy laza, a megformálódás
állapotában lévő, csak a magyarországi életminőségben definiálható
középosztály. E három-négymilliós
népességet a második, harmadik
gazdasági kalkuláció, vállalkozás
jellemezte, egyfajta forrásakkumulációs ambíció, s a leszármazottjaiknak való előnyhalmozás. /Ez az
osztály természetesen kialakulása
időszakában még nem volt igazán
burzsoá, s meg sem legyintene a
citoyen szellemiség szele./ A társadalom e metszetét úgy érte a
rendszerváltás, hogy tágabbra
nyíltak előtte a kapuk a burzsoává
váláshoz, de kijáratot talált ahhoz a
szakadékhoz is, amely a társadalmi
hierarchiában való lezuhanáshoz
vezet.
Amikor Molnár D. László
szociológussal, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársával - az I.
kerületi Családsegítő Központ megbízásából - a fővárosi Várnegyed és
Víziváros kisgyermekes családjainak vizsgálatához láttunk, abban
bíztunk, hogy a gazdagnak tartott
budapesti kerületben biztosabb képet nyerünk a középosztály rekrutálódásáról, e réteg társadalmi
pozíció-ő rzésér ől, illetve hierarchikus mozgásáról.
A most zárult kutatás egyik
meglepetése volt, hogy a gazdagnak hitt budapesti I. kerületben a hat
éven aluli gyermekeket nevelő
családok negyede a létminimum
alatt él. Komplex mutatószámok
alapján a népesség 65 százaléka
tekinthető középosztálynak, s a felső
életminőséget a fiatal családok egytizede mondhatja magáénak.
Azt, hogy a középosztályi
lét megragadható a Várnegyedben
és a Vízivárosban, elegendő talán
egyetlen metszettel igazolni:a tárgykultúrával. A hat éven aluli gyermeküket nevelő családok 83 száza-

lékának van automata mosógépe,
97 szálékának hűtőgépe, 34 százalékának hűtőládája, 26 százalékának
mikrohullámú sütője, 47 százalékának videolejátszója, 81 százalékának színes tv-je, 28 százalékának HI-FI tornya, 8 százalékának
CD-lemezjátszója, 19 százalékának
számítógépe, 66 százalékának gépkocsija és 18 százalékának hétvégi
telke. Bár ezen tárgyak nem mindegyike jellemzi - tükrözi - a középosztályi létet vagy az erre való ambíciót, de• az arányokból kiérezhető,
hogy ilyen markáns réteg létezik az
I. kerületben is.
Vizsgálataink azt mutatták,
hogy a mai fiatal, középkorba hajló
középosztály életindítási el őnyökkel
startolt e társadalmi pozició
eléréséhez. A rajtelőnyök halmozottan jelentkeztek: hosszabb ideig
tartó iskoláztatás, divatos, kereső
szakmák, hivatások kiválasztása, jó
munkahelyek megcsípése stb. Az
egyes számú életkezdési sansz az
otthon megszerzése volt. A
lakáshoz jutás az a kulcs, amellyel
a potenciális középosztályi lét zárja
kinyítható (volt?).
A Kádár-kurzus azonban
már szelektíven működtette - mintegy kasztosítva - az előnyhalmozási mechanizmusokat. Kutatásunkban
azt találtuk, hogy a korábban bérlakásban élők 79 százaléka önálló
életindításul „csak" a bérlakást tudta hagyományozni, az öröklakásban
létezők 58 százaléka viszont gyermekeinek is öröklakást tudott biztosítani. Ezek az adatok jelzik, hogy
a rajtelő nyök mennyire meghatározóak a magyarországi középosztályosodásban.
Ezt a középosztályt is érte
a rendszerváltás, súlyos sorskérdést
vetve fel a számukra: a megváltozott gazdasági környezetben, a kamatok emelkedésével, bizonyos
szakmák föl-, illetve leértékelődésé-

vel párhuzamosan mennyire lesznek
képesek a leszármazottak megerősíteni vagy megőrizni privilegizált
helyzetüket?
Nehezen.
Bevételeik
ugyanis nem magasak. A feleségek
nettó havi jövedelme 1990-ben 2200
és 17 ezer forint között mozgott, jellemzően azonban alig haladta meg
a 10 ezer forintot. Igaz, a férjek ennél
jóval többet tettek le a családi asztalra: havonta nettó négy és félezer
- hatvanezer forintot. Csakhogy az
apák bevételi sávja a négy és fél és
a 20 ezer forintos nettó összeg
között sűr űsödik, ez mondható tipikusnak. Félő, hogy a summák önmagukban a középosztály lesülylyedését jelzik.
Különösen igaz lehet ez
akkor, ha a bevételek mellé az
adósságokat tesszük. Vizsgált
családjaink 23 százaléka 150 ezer
forintnál többel tartozik, 17 százalékának 200-700 ezer forintot kell
törlesztenie, 6 százaléknak viszont
900 ezer - egymillió 800 ezer forint
visszafizetéséről kell gondoskodnia.
Azaz az életindítási előnnyel olyan
terhet is a vállukra vettek a fiatal
családok, amely ma középosztályi
létüket fenyegeti.
A
mostani
infláció,
elszegényedés közepette ugyanis
már nem vagy kevéssé számíthatnak az életrajtot még biztosító családi, rokoni segítségre. A Várnegyedben és a Vízivárosban azt tapasztaltuk, hogy a hat éven aluli gyermeküket nevelők havonta átlag 550
forint rokoni anyagi segítséget
könyvelhetnek el. A családok 66
százaléka nem tesz félre semmit, 3
százaléka pedig rendszeresen feléli
korábbi megtakarításait, s csak 11
százalék képes havi kétezer forintnál többet megspórolni.
Mindezt fejezik ki a szociológusok, mondván: vékonyodik
egyébként is erőtlen középosztályunk. Az a középosztály, amelynek
a nemzetet kellene átvinnie a túlsó
partra.
F. P.

Káderbank a Miniszterelnöki Hivatalban
Kormányzati személyi adatbankot hoz létre a Miniszterelnöki Hivatal
- erősítette meg újságíróknak Galambos
Károly főtanácsos. A nyilvántartás arra
szolgál, hogy kormányzati vezetők szakért őket, illetve nem politikai jelleg ű
vezet őket- akár helyettes államtitkárokat
is - választhassanak a listán szereplők
közül. A bank adatállományát három lépcs őben állítják össze. Egyelőre a tárcák
és az országos hatáskör ű szervezetek

tehetnek javaslatot a káderjelöltekre, ez
a munka szeptember 1-re befejeződik.
Kés őbb tudományos intézetek, egyetemek, bíróságok és más szervek is ajánlhatják munkatársaikat. Terveik szerint
1992. január 1-t ől - egyéni, „utcáról
beeső" jelentkezőkkel is foglalkoznak.
Az ajánlás avagy a saját elhatározás(' „önjelölés" azonban még nem
jelent garanciát a listára kerülésre. A
jelbiteknek pályázniuk is kell majd. A 30

évesnél idősebb, fels őfokú végzettséggel,
nyelvtudással - vagy legalább nyelvtudás
megszerzésének szándékával - rendelkező ambiciózus férfiakkal és nőkkel
elbeszélgetnek, sót pszichológus és
grafológus is véleményt mond kvalitásaikról. Csak támogató javaslatok után
kerülhetnek adataik a számítógépes nyilvántartásba, ahonnét a kormányzat
vezetői - káderproblémák esetén - már
ingyen mazsolázhatnak.

Nem szoktunk hozzá az ilyen farkastörvényekhez
Hiába a nyár, amikor az
emberek jelentős része szabadságon van, mégis nagy volt az
érdeklő dés a TUDOSZ-titkárok
rendkívüli megbeszélésén. Dr.
Révész Márta mi másról Is kérte
volna a szakszervezeti vezetők
véleményét, mint az újonnan elfogadott parlamenti törvényről.
- Szomorú kötelességünk
teljesítésével kellett kezdenünk a
találkozót: a 44 éves korában,
szívinfarktus miatt elhunyt László
Gábor szakszervezeti titkárra emlékeztünk - mondja dr. Révész Márta. - Három kisgyermek maradt
árván...
- Általános felháborodást
váltott ki a parlamenti döntés. A
eltudományos dolgozókról
mondható, hogy általában iskolázott
emberek, de többszöri elolvasás
után se tudjuk, hogy most mit kellene
csinálnunk. Mivel végrehajtási
utasítás nincs mellette, az Alkotmánybíróságot kértük, hogy értelmezze a törvényt. A nemzetközi
munkaügyi szervezetet is megkerestük, véleményüket kérve, segítségükért kiáltva.

SZOSZOLO
A Tudományos Dolgozók
Szakszervezetének lapja
Felelős szerkesztő: dr. Dura László
Olvasószerkesztő: Lengyel Éva
A SZÓSZÓLÓ szerkesztőségi
tanácsadó testületének elnöke:
dr.Pomogáts Béla
Kiadja: a TUDOSZ
Felelős kiadó: dr.Révész Márta
A tördelés Aldus PageMaker 4.0
elektronikus programon készült
Ságvári Nyomda, Budapest

- Három éve alakult szakszervezet vagyunk, soha semmilyen külső segitséget nem kértünk,
kizárólag a saját tagdíjainkból
gazdálkodunk. Ebből a pénzből
hoztuk létre az árván maradt gyerekek segítésére szánt alapítványt,
ebből adunk segélyeket, fizetjük az
üdülőjegyeket. Most a mi megtakarított pénzünk is ugyanúgy bekerül
egy „nagy kalapba", mint az egykori
SZOT-vagyon. Ez igazságtalan!
-Mi januárban már
elkezdtük az új tagkönyvek kiadását,
most újra meg kell erősíteni a szakszervezeti tagságot. Vajon mi a biztosíték arra, hogy ez a Parlament 34 hónap múlva nem dönt úgy, hogy
a mostani aláírás helyen megint újat
kér? Mi ez, ha nem a szakszervezet
tudatos leépítésének egyik mozzaEddig
is
egyéni
nata?
meghatalmazás alapján történt a
tagdíjak átutalása, éppen úgy, mint
ahogy például az OTP-számlájukat
kezeltetik a dolgozók.
- Volt olyan vélemény, hogy
a szakszervezeteknek szorosabb
kapcsolatot kellene kialakítani egyes
pártok képviselőivel. Szükség volna
egy erős szociáldemokrata pártra,
hiszen történelmi hagyomány, hogy
ők képviselik igazán a munkavállalók érdekeit. Mások óvtak a pártokkal való szövetségtől, hiszen
akkor a politikai civódások a munkahelyeken is megjelennének.
Markánsan fogalmazódott meg az a
vélemény, hogy a mai Parlamentre
leginkább az érdekcsoportok közti
viszály jellemző. Abban legtöbben
megegyeztünk, hogy egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek a
munkavállalók, s a gazdaságpolitika a bérből és fizetésből élők elnyomorítását célozza, ezzel a réteggel
kívánják megfizettetni minden korábbi és eljövendő hibás döntés számláját. A törvényhozáskor senki nem

veszi figyelembe az érdekeinket, és
mivel még messze vannak a választások, a pártok se gondolnak arra,
hogy a mi szavazatunkra is egyszer még szükségük lehet.
- Politikai hangulatkeltés
csupán, hogy vannak le- és felépülő
szakszervezetek, és csak az új szerveződés az igazi. A tagság azt nézi,
melyik szakszervezet tesz érte valamit. Sajnos, egyre többen kerülnek olyan helyzetbe, hogy még az
a kis pénz is nélkülözhetetlen, amit
a tagsági díjra szánnak, és ezért
egyik szakszervezetbe sem lépnek
be, így pont azok szándékai szerint
cselekednek, akik az érdekvédelem
szétzúzására törekednek.
- Meg kell értetni az emberekkel, hogy új típusú szakszervezetekre van szükség. Eddig
főként fizetésemeléskor, jutalmak
osztásánál, segélyek kifizetésekor
vagy az üdülőjegyek megszerzése
alkalmával mérték le a szákszervezet munkáját. Ezután már a
törvények megalkotásánál érvényesülnie kell az erős szakszervezeti akaratnak, és legfelsőbb szinten
is ki kell állni érdekeinkért.
- Jó volna, ha a szolidaritás is erősödne az emberekben.
Lehet, hogy ebben a pillanatban
nincs szükségem segitségre - adja
Isten, hogy sose szoruljak mások támogatására -, de ha igazán bajba
kerulök, jó, ha van egy szervezet,
amelynek tagja vagyok, amely segít
a gondok nehezén.
- Megállapodtunk, hogy a
parlamenti törvény a szakszervezetek dolgaiba való beavatkozást
jelenti. Nem szoktunk hozzá az
ilyen farkastörvényekhez! Tiltakozunk itthon és a nemzetközi szervezetekben. Különben sosem lesz
itt demokrácia, fellendülés, nem
lesznek emberhez méltó jogi
A. T.
normák.

TERÁPIA
Privatizáció, de hogyan?
Azt látjuk, hogy régi gazdaságunk képtelen a muködésre, az
új azonban még nem készült el. Az
erodeálódó korábbi struktúrák együtt
élnek az alig izmosodó újakkal,
jelenleg egymás hatását rontva,
kioltva. Minden bizonnyal nincs más
megoldás - és ezt nem a rossz, a jó
közötti választás motiválja, hanem
egy rideg tény: az emberiség sikertörténelmében nem találtak más
eredményesen m űködőképes módot, mint Magyarországon is tulajdonosokat kreálni, vagyis privatizálni. A magántulajdonba adás az
egyetlen gazdasági gyógymód, amelyt ől hatékony teljesítmény,
árub őség, világpiaci versenyképesség, s ezek által növekv ő
nemzetgazdaság, jólét várható.
Amennyiben egyetlen a
célunk: a nemzeti vagyon lehetséges legnagyobb hányadát nevesíthető tulajdonosok kezébe adjuk,
akkor abban bízhatunk, hogy Igy, s
csak így működtethetők, kamatoztathatók a leghatékonyabban
értékeink, mert nincs igazán rossz
elv, rossz gyakorlat a privatizációban. Ez esetben bármilyen metódus
üdvözítő nek nevezhető, hiszen
végre tulajdonost kreál, mindegy,
hogy milyen igazságtétellel, igazságtalanság-osztással, előnyben részesítéssel vagy hátrányba szorítással.
Csakhogy a tulajdon újraelosztása
nem rekedhet meg a kizárólagos
gazdasági racionalitásnál. Most nem
kevesebbről. van szó, mint a társadalmi struktúrában elfoglalható
helyek újrarendezésér ől, azaz egy
nép, egy nemzet rétegeinek, egyéneinek egzisztenciális, mobilitási
újraminásitéséről. S e metszetben
nem ártana az óvatosság.
Nézzünk most néhány
olyan privatizációs gyógyírt, amely
a tulajdonos-teremtésben sikerrel
kecsegtet, ha mellette pontosan ismerjük azt a társadalmi, szociális
árat, amelyet fizetünk érte.
Tapasztalat, hogy a privatizációban is igen nagy szerepet
kap/ott/ a spontaneitás. Nem
elítélendőnek, pejoratívan megbélyegzendőnek,
hanem
az
eltűrtségnél elviselhetőbb formának
tartom
az
önprivatizációt.
Nevezetesen azt, hogy az egyes
gazdasági egységek menedzsmentje, dolgozói, saját privatizációjukat - kft.-be „átmentésüket",
részvénytársasági konvertálásukat

Spanyol példa?

önmaguk szervezzék meg. Ők
legalább ismerik a viszonyaikat, s a
bürokratikus beavatkozás állandóan
óriási hibaszázalékát is kisz űrhetik
a folyamatból. Igy nevesíthető tulajdonos támad, a legtöbb esetben a
gazdasági racionalitás sem szenved
jelentékeny csorbát. Igaz, a társadalmi igazságosság csorbul: akik az
ilyen átmentésre képtelenek, kívülrekednek az effajta privatizáción.
A tőkehiány okán nagy
fantáziát látok a nem túlzottan
kelendő állami vállalatok szövetkezeti, bérleti, lízingtulajdonba
adásában. Több olyan befektetőtársaságnak kellene alakulnia - s ez a
terápia része -, amely a tulajdonrész
szerzésének reményében garanciát
adna az ilyen bérbe, lízingbe vételeknek. E garanciatársaságok
azon hitelként lassan elvetélő német
pénzből is nyerhetnének forrásokat,
amelyek egyébként a vállalkozások
fellendítésére alkalmatlanok /Egzisztencia-, Start-hitel stb/. Nagyon óvatosan bánnék az önkormányzatoknak, illetve a társadalombiztosításnak juttatandó vagyonnal. E
testületek, szervezetek lássák el
feladataikat bevételeikből - adókból,
jutalékokból, egyéb befizetésekb ől
-, de ne vállalkozzanak, ne
„gazdálkodjanak". Az ilyen, csak
látszatra nevesített tulajdonlású
gazdálkodás ugyanis - s ez
nemzetközi tapasztalat - igen
kevéssé hatékony. Gondolni kell a
nemzeti vagyon felosztásából kimaradókra, azokra a gyerekekre, fiatalokra, közalkalmazottakra, tudósokra, kutatókra, m űvészekre, akik
kívül esnek olyan országos szervezetek hatókörén, amelyek vagyonjuttatás után az 8 képletes részesedésüket biztosítanák. Minden bizonnyal olyan alapítványok létrehozása szükséges - s ennek kiharcolásában komoly szerepet vállalhatna a TUDOSZ, de akár az ÉSZT
is -, amelyek a nemzeti vagyon
arányos befogadására, hasznosítására - nem gazdálkodásra! alkalmasak, s igy forrásokat
teremtenének az érintetteknek.
E néhány privatizációs
gyógymód most csak azért jutott az
eszembe, hogy jelezzem: nem
egyedüli terápia a kárpótlás, amelynek kizárólagos erőltetése jellemzi
manapság a kormány gondolkodásmódját...
Fóti Péter

Nézőpont

Manapság sokan és gyakran emlegetik idehaza „a spanyol példát",
mondván, hogy a francóista diktatúrából történt átmenet a liberális demokráciába mintául szolgálhatna a posztsztálini diktatúra utáni Magyarország számára
is. Lehet ugyanis hasonlóságot találni: a Franco- és a Kádár-korszakban a
szakszervezetek ugyanolyan ágazati tagoltságú vertikális rendszerben léteztek. Mindkét országban a szakszervezetek korporatívak voltak, amelyekben a
munkavállalók mellett a munkáltatók is részt vettek. (Igaz, nálunk a munkáltatók
/igazgatók/ nem voltak tulajdonosok, hanem ugyanolyan állami alkalmazottak,
mint a beosztott dolgozók.) Nem elhanyagolható külonbséget jelent viszont a
két ország között az, hogy a francóista diktatúra idején a„hivatalos" szakszervezeteken belül és kívül egyaránt léteztek valódi, illegalításban működő munkásérdekképviseleti szervezetek: a kommunista irányzatú munkásbizottságok és a
szocialista UGT. Az előbbiek szakmai és területi képviselői az egész országban
a „hivatalos" üzemi bizottságokban fejtették ki tevékenységüket, míg az utóbbiak külföldön, azaz illegalitásban mukbdhettek. Ezek, miután hazatérhettek,
csak a DGB és az AFL-CIO segítségével tudtak ismét „talpra állni", taglétszámban is felzárkozni a munkásbizottságokhoz.
A két nagy spanyol szakszervezeti szövetség a demokratikus átmenet
idején akcióegységet kötött, és a politikai és gazdasagi erőkkel szemben megfelelő súlyú, tárgyalóképes szociális partnerként lépett fel. (Nem véletlen, hogy
a politikai pártok által 1977 őszén aláirt Moncloa-paktumot a munkásbizottságok
támogatták: a dolgozó tömegek pedig "a demokrácia fontos győzelmekent"
emlegették ezt, hiszen ez a paktum biztosította a munkavállalók érdekképviseleti szervezetének részvételét a demokratikus társadalmi rendszerlétrehozásában, és a „szociális alkufolyamatban".
Magyarországon - a spanyol munkásbizottságoktól eltérően - a független szakszervezetek nem „hatoltak be", nem épültek be a hivatalos ágazati
szakszervezetekbe. A „SZOT egykori szakszervezetei" viszonylag hosszu eróziós idő után, bels ő reformoktól hajtva, szabadultak meg a régi MSZMP szakszervezeteket nyittan kisajátító politikájának kompromittáló koloncaitól, s váltak
egyre valódibb érdekképviseletté. (Éppen a TUDOSZ és a TDDSZ létrejötte
bizonyítja, hogy 1988 tavasza-koranyara utáni időkben már nem a „sztálinista"
SZOT-hoz való formális kötődés várásfonala, vagy pedig az MSZOSZ-hoz tartozás tényeválasztja el egymástól a jó, a halado érdekvédelmi szervezeteket,
a reakciós - kriptokommunista - quasi szakszervezetektől. A spanyol példához
viszonyítva disztingvációt igényelve talán az is, hogy a „hivatalos" szakszervezeti struktúrán kívül szervezked ő „független" érdekképviseletek (Liga,
munkástanácsok, Szolidaritás) többnyire nem alulról, hanem politikai ambiciók
ihletésére kezdték meg szervezeteik kiépítését. S (talán éppen emiatti) a legutóbbi időkig sem sikerült jelentős tömegbázist szerezniük.
A legjelentősebb különbség - véleményem szerint - Magyarország és
Spanyolország szakszervezetei között, hogy nálunk nem sikerült akcióegységet
létrehozni az „utód" és az „új" konföderációk között, emiatt nem is képesek
egyenrangú szociális partnerként részt venni a gazdasági és társadalmi rendszerváltozás folyamatában a politikai pártokkal szemben. Másfelől a politikai
hatalom sem akar kiegyezni, szociális alkut kötni a magyar szakszervezetekkel,
hanem kihasználja és fokozza a szakszervezeti mozgalom megosztottságát,
bels ő konfliktusait, s a maga érdekeinek igyekszik alárendelni a munkavállalói
érdekképviseleteket.
E jelentős eltérések miatt kérdéses, hogy a spanyol átmenet sikeressége megismételhet ő-e Magyarországon, amikor nálunk a feladat jóval
összetettebb: a politikai mellett gazdasági és szociális demokráciát felépíteni.

(dura)

„Recognises that the rights conferred upon workers' and employers` organisations must be based on respect for
those civil liberties which have been enunciated in particular in the Universal Declaration of Human Rights and in
the International Convenants on Civil and Political Rights and that the absence of these civil liberties removes alj
meaning from the concept of trade union rights.”

Az ILO (a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) 24.
ülésszaka elismeri, hogy „a munkavállalók és a

munkaadók szervezeteinek adott jogok azon
polgárjogok tiszteletén alapulnak, amelyeket
különösen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezményei tartalmaznak.
Ezek hiányában a szakszervezeti jogok
fogalma értelmét veszti."

SZOSZOLO

Forrás: International Labour Conference (ILO) 24. Session,
Geneva, 1970. június 25.

RENDKÍVÜLI KIADÁS

A szakszervezeti jogoknak a polgári szabadságjogokhoz
f űz őd ő viszonyáról szóló VIII. határozat els ő pontja. ENSZ
Dokumentumok Gy űjteménye, Országgyűlési Könyvtár.

A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1991. JÚLIUS

FÜLEMILE

Ne hagyd magad T U D O SZ !

Alkotmányos országnak, divatos szóval: jogállamnak Európában
kétszáz éve oly polgári társaságot tartanak, melyben a ,semmit rólunk
rajtunk kivül" elve az uralkodási rendszer indulási pontjává van téve, s
m űködésébe beleszöv ődik - alkalmazhatjuk Kemény Zsigmond egyik
hires politikai röpiratának alapeszméjét a mai magyar politikai viszonyokra,
különös tekintettel a július közepén elfogadott szakszervezeti - vagy inkább
szakszervezetellenes - törvényre. A T.Ház úgy hozott törvényt „a szakszervezeti vagyon védelmér ől, a munkavállalók szervezkedesi és szervezeteik m űködési esélyegyenl őségér ől", hogy egészen egyszer űen több
mint négymilló munkavállaló - az Alkotmány szerint egyenjogú állampolgár - véleményén és akaratán kivül döntött róluk.
Sokan úgy fogalmaztak a törvény elfogadása után, hogy ezzel
megindult a még fel sem épült jogállam lebontása, sót egyes radikális
szakszervezeti funkcionáriusok példátlan beavatkozásnak, illetve a fasisztoid kormányzati rendszerek szakszervezetellenes politikájához hasonlónak minósitették az Országgy űlés döntését. Kár volna azonban túlzásokba esni. A magyar szakszervezetek ugyanis sokkal nagyobb szabadsággal rendelkeztek a Horty-korszakban, mint 1948 után, amikor a sztálini mintára államositott szakszervezeteket teljesen megfosztották
érdekvédelmi funkciójuktól és jogkörükt ől. A Népakarat 1956. december
4-i számában megjelent bátor és lényegretöró szerkeszt őségi cikk pontosan és helyesen úgy értékelte az 1948 utáni id őszak szakszervezeti
mozgalmát, hogy a terror és a hazugság gépezete maga alá gy űrte a régi
hagyományokra támaszkodó magyar szakszervezeteket is, amelyek a
munkáltató szerepét betölt ő állam érdekeit képviselték a dolgozókkal
szemben.
Aligha tagadhatja bárki, hogy ez a megállapitás az 1956 utáni
újraállamositott szakszervezetekre is ervényes, egeszen 1988-1989-ig, bár
az érdekvédelmi funkció lassú és részleges visszavétele már korábban
megkezd őd őtt. A politikai rendszerváltás után azonban a valóságos
tagsággal, kimutatható tagdjbevétellel, törvényes feltételek alapján müködó
szakszervezetek épp olyan alkotmányos szerepl ői a magyar közéletnek,
mint a pártok és más társadalmi szervezetek. Hogyan lehetséges akkor,
hogy egyik alkotmányos szervezet - a törvényhozás - közvetlenül és
drasztikusan beavatkozik más alkotmányos szervezetek - a szakszervezetek - bels ő ügyeibe, és rendelkezik azok vagyonával kapcsolatban,
megsértve ezzel az egyesülési szabadságot és a tulajdon sérthetelenségét? Arra a kérdésre: kié a szakszervezeti vagyon? - miért gondolja
magát illetékes válaszadónak a parlament?
A törvény indoklása szerint a szakszervezeti és állami feladatok
tisztázását, a szakszervezeti pluralizmus megvalósulását jelent ősen hátrálta0k az e téren tapasztalható jogi és tulajdoni rendezetlenségek. A törvény
celja mindenekelott a szakszervezetek tulajdonában és használatában
lev ő vagyontömeg felmérése,és a rendeltetésének meghatározásáig
megfelelo biztositása. Ezzel az érveléssel csupán az a baj, hogy az állam
nem mérhet fel és rendelkezhet olyan vagyonról, amely nem az ő tulajdonát képezi.lgaz, az sem világos, a szakszervezeti vagyonból mi állami
eredetű, mi jogilag ma is állami tulajdon, s mi az ami a kommunista
diktatúra el őtt egyértelm űen szakszervezeti tulajdon volt, illetve az elmúlt
négy évtized alatt a szakszervezeti tagság befizetéseib ől és „társadalmi
munkájából" halmozódott fel. Ennek tisztázását azonban nem igazságos
a tagság nélkül, az érintett milliók feje fölött megejteni, mint ahogy nem
helyes nélkülük dönteni a szakszervezeti vagyon hasznositásáról, esetleges
felosztásáról sem.
A parlament veszedelmes precedenst teremtett e törvénnyel,
amely azt is kilátásba helyezi, hogy a szabad szakszervezetek közötti
választásokat követ őn az Országgy űlés külön törvénnyel dönt el őbb az
ideiglenes, majd a végleges vagyonmegosztásról.
Az állami ellenorzést, gyámkodást elkerülni kivánó szakszervezetek talán még id őben felismerik, hogy egymás közti vitáikat, érdekellentéteiket egymás között rendezzék, ertelmes párbeszéd és kölcsönös
kompromisszum útján. Nehogy úgy járjanak, mint Péter és Pál, akik a
fülemilepörben nem voltak kepesek megegyezni, s a /döntö/bírót segítségül hívás mindketten pórul jártak. A biró ugyanis magának itélte a madár
füttyét, a két szomszéd pedig üres zsebbel mehetett haza.

Anno daru mál
Hogy a magyar szakszervezetek vagyonuk jelentős részét nem a
második, még csak nem is az elsó
világháborút kő vető korszakban szerezték, hanem a századfordulón és a századelőn, érdemes idézni az 1915. évi
Népszava-naptárból.
A szakszervezetek vagyona
még nem érte el a 60 ezer koronát, 1905ben megközelítette a 900 ezer koronát,
1913 végére pedig a 3,5 millió koronát.
Ez az összeg tagdíjbevételből, különjárulékból, felvett kölcsönökből és a szakszervezeti ingatlanok bevételéből tevődött
össze. A bevételekkel együtt a kiadások
is nagy mértékben emelkedtek: 1913-ban
összegük meghaladta a 2,5 millió koronát.
Ezen belül a legnagyobb tételt a mun-

kanélküli segély, valamint az ingatlan-tőrlesztés és egyéb kiadások jelentették. De
százezer koronánál nagyobb összeget
fordítottak például lakbérre, 'özvegy-, árvaés rokkantsegélyre, szaklapokra, agitációra és több tízezer korona jutott az
oktatás finanszírozására, jogvédelemre
és könyvtárak támogatására is.
A bevétel- és vagyongyarapodás megnövelte a szakszervezetek
erejét a gazdasági harcokban. A sztrájkok
és békés mozgalmak eredményeként
1911-ben 37 ezer munkás (az összes
szervezett munkás létszáma még nem
érte el a százezret) ért el átlagosan 135
korona évi bérnövekedést, 38 ezer
munkás pedig átlagosan napi félórás
munkaidő-csökkentést.

Kedves Kollégánk !
Ne szüntesd meg szakszervezeti tagságodat !
Ha nem voltál eddig tagja szakszervezetünknek,
arra kérünk, hogy most
LÉPJ BE KÖZÉNK, A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETÉBE !
SZÜKSÉGÜNK VAN RÁD IS !

Ezen a törvényen mindenki vesztett
Veszélyben az érdekvédelem! Sír a föld és nyögnek a fák, mert olyan törvények
születnek ebben az országban, amelyek figyelmen kívül hagynak nemzetközi jogi normákat,
csorbítva a szakszervezetek m űködéséhez szükséges feltételeket, durván beavatkozva
belső életükbe. Dr. Kuti László, a TUDOSZ elnöke is felháborodva beszél az új törvényr ől.
- Ha józan ésszel nézzük a
szakszervezeti mozgalom elmúlt két
évét, tulajdonképpen nem meglepő ,
hogy ide jutottak a dolgok - mondja
a TUDOSZ elnöke. - Egyetlen
meglepetés, hogy a magyar Parlament ezt a lépést meg merte tenni.
Túl erösnek ítélték a szakszervezeteket, nem idomultunk pártérdekekhez. Öt párt ritkán látható
összefogásából született a törvény,
remélve, hogy megregulázzák a
szakszervezeteket, esetleg kiválasztanak kedvenceket, s őket lehet
majd „futtatni". Nyilvánvaló politikai
döntéssel avatkoztak be az államtól
teljesen független szervezetek
életébe.
- Még azt se lehet mondani, hogy nem az érdekvédelem oldaláról indult a kezdeményezés,
hiszen a javaslatot benyújtó
képviselő egyben a Munkástanácsok Országos Szövetségének is elnöke. Nem az a baj, ha egy szakszervezeti tisztségviselő egyben
képviselő is, hanem az, ha a két
funkciót nem tudja szétválasztani
egymástól. Neki kell a saját lelkiismeretével egykoron majd elszámolnia, hogy milyen indíttatásból
nyújtotta be a javaslatát.
- Ezen a törvényen mindenki vesztett. Vesztett a benyújtója, a már említett okok miatt.
Valószínű - bár nem biztos! -, hogy
veszítenek azok a szakszervezetek,
akik ellen irányul, és vesztesek, akik
előnyt remélnek. Vesztes a magyar
Parlament, hiszen az emberek
látják, hogy mi‘történik, és a közvélemény meglepöen tud reagálni
az ilyen dolgokra. Legfőbb vesztes
Magyarország, mert a nemzetközi
hitelünk újra megtépázódott. Ha a
sokat emlegetett Európához akarunk
csatlakozni, akkor nem elég nyilatkozatokat aláírni, hanem az európai
normákat megfogalmazó chartákat
- betű jét vagy szellemét egyaránt be kell tartani. Veszített a magyar
demokrácia!
- Lassan már tetszelgünk
abban a szerepben, hogy „mi mindig vesztesek vagyunk", de ezt nem
lehet megszokni. Mindig győzelemre kell törekedni, és ha veszít az
ember, akkor újult er ő vel indulni
előre. Most például nagyon átlátszó
érvekkel próbálnak legyűrni bennün-

ket. Nevetséges, hogy állandóan
kényszer-tagságról, kényszer ű
levonásokról beszélnek. Soha, senki nem volt kényszerítve, a dolgozók
egyéni megbízásokat adtak, hogy a
tagdíjakat a munkahely bérszámfejtése kezelje.
- Ami a vagyoni kérdést illeti, való igaz, hogy a szakszervezetek egy része állami telken
épitkezett, ám évtizedeken át fel sem
merült e területek jogi helyzete. De
vannak olyan szakszervezetek,
amelyek száz éve alakultak, s a
vagyonukat az államosításkor elvették. Ezért most nem az lett volna
a megoldás, hogy az állam elveszi
az ingatlanokat a régi szakszervezetektől, hanem az újaknak is ad
az állami vagyonból. Az elmúlt negyven évben azért volt olyan kevés a
fizetésünk, mert az alacsony lakbérekre, az ingyenes iskolára és
orvosi ellátásra, az olcsó közlekedésre és a kedvezményes
üdülésre hivatkoztak. Megkérdőjelezhető tehát az, hogy az „állami vagyon" mennyiben az államé,
és milyen része származik a polgároktól - tehát a szakszervezeti
tagoktól is - elorozott pénzekb ől.
- Nem születtünk vereségre, ezért meg kell határozni a
tennivalókat. Most, a tagdíj átutalással járó procedurát végig kell csi-

nálni. Dacára nyárnak és szabadságolásnak, minden munkavállalót
meg kell keresni, elmondani nekik,
hogy rádöbbenjenek, mi forog kockán. Ha az emberek látják, hogy
értük fáradozunk, meghallgatjuk
őket, várjuk véleményüket, még
er ő södhet is a szakszervezeti
mozgalom.
- Nyugalomra intek minden
szakszervezeti tagot. Semmi
meggondolatlan lépés! Fontos, hogy
készenlétben legyünk, lehet, hogy
döntéseket kell hozni. Várjuk a tagság véleményét, javaslatát, követeléseit, mert ez segít a helyes döntés
meghozatalában. Nagyon fontos,
hogy folytassuk a szakszervezeti
munkát, mintha mi sem történt volna. Keményebben, látványosabban,
a tagság érdekében. Ezzel mutatjuk
meg, hogy itt vagyunk, nem lehet ellenünkre törvénykezni. A szakszervezeti tömbök vezetői pedig tárgyaljanak és keressék meg a legjobb megoldást a helyzetre.
- Talán még hasznot is hoz
a mostani állapot, mert jobban koncentrálunk majd a tényleges feladatokra. A TUDOSZ az első perctől
kezdve ezt tekintette igazi céljának.
Arra ügyeltünk, hogy a mai, értelmiség-ellenes világban képviseljük
a tudományos dolgozók érdekeit. Ezt
kell tenni a jövőben is, ez a TUDOSZ feladata.

NYILATKOZAT
Alulírott.
/név/
/lakcím/,
mint a TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK
(TUDOSZ) tagja megbízom munkáltatómat,
a
hogy munkaviszonyom alapján részemre folyósítandó mindenkori havi
alapbéremből (táppénzemből) a TUDOSZ-ban meghatározott /munkáltatómmal alapszervezetem által közölt/ szakszervezeti tagdíjam összegét
számfejtéskor a helyi TUDOSZ-alapszervezet bankszámlájára utalja át.
Ez a megbízás visszavonásig érvényes.
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1991. július

„Places special emphasis on the following civil liberties, as defined in the Universal Declaration of Human Rights,
which are essential for the normal exercise of trade union rights:
The right to a fair trial by an independent and impartial tribunal.
The right to protection of the property of trade union organisations."

Különös hangsúlyt helyez (a Nemzetközi
Munkaügyi Konferencia - ILO - 24. ülésszaka) az alábbi szabadságjogokra, az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meghatározott jogok alapján, amelyek alapvető fontosságúak a szakszervezeti jogok rendes gyakorlásához:
Független és részrehajlás nélküli bíróság által
lefolytatott igazságos eljáráshoz való jog.
A szakszervezeti szervezeteknek a tulajdonuk
védelméhez való jog.
Forrás: International Labour Conference 24. (1LO) Session,
Geneva, 1970. június 25. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 24. ülésszak, Genf, 1970, ILO/ A szakszervezeti jogoknak
a polgári szabadságjogokhoz f űz őd ő viszonyukról szóló VIII.
határozat második pontja, d. és e. cikkelye. ENSZ Dokumentumok Gy űjteménye, Országgyűlési Könyvtár.

dr. Zsiga Imre:
„...kiálts

rám! s fölkelek!"

Erő ltetett menet
A költő képeihez tudnám hasonlítani azt a „menetelést", amelyet a hazai szakszervezetekre a kormányzat kényszerített az elmúlt. közel egy esztend ő ben.
Anélkül, hogy a szakszervezetek szétverését célzó folyamatot részleteiben bemutatnám, csupán néhány
jelentősebb állomására emlékeztetem a tisztelt olvasót.
1. Az ősz folyamán hivatalába lépő legfőbb ügyész szinte első
ténykedése, hogy megtámadja az Alkotmánybíróság előtt a szakszervezeti
tagdíj adómentességét, alkotmányellenesség címén. Az Alkotmánybíróság
napokon belül hatálytalanította az adótörvény vonatkozó pontját. Az
Országgyűlés pedig 1991. január 1-től csak 300 Ft-ig (???) biztosít adómentességet a szakszervezeti tagdíjnak. Most nem beszélek az üdültetés
és segélyezés megadóztatási szabályairól, illetve az akörüli huzavonáról.A
szakszervezetek végül is megoldották - részben új tagdíjfizetési szabályokkal, részben pedig új átutalásii megbízások készítésével - az így okozott
nehézségeket.
2. 1991. márciusában hatályba lépett az új foglalkoztatási törvény,
amely a félszázalékos munkavállalói járulék bevezetésével, kötelez ő
levonásával tovább nehezítette a bérből és fizetésből élők helyzetét.
Vészesen arra „ösztökélte" őket, hogy szakszervezeti tagdíjukon „spórolják"
meg a járulék terhét.
Nos, a szakszervezetek ismét léptek, legalábbis azok, amelyek
tagjaik befizetett tagdíjából élnek. A sztrájk-felhívás hatására lehetővé vált
a járulék munkáltató által történő átvállalása, amelyre a legtöbb munkáltatónál, - így a honvédségnél is - sor került.
3. Az elmúlt hetekben látott napvilágot az új Munka Törvénykönyv
tervezete, amelyet szemügyre véve, egyértelmű vé válhat, hogy a törvény
a szakszervezetek ellen készül. A szakszervezet számára csupán a
tájékozódáshoz való jogot és a jogkövetkezmények nélküli ellenő rzés jogát
tartanák fenn, amelyek mellett eredményes érdekvédelem nehezen képzelhető el. A klasszikus szakszervezeti jogokat részben az üzemi tanácsok kapnák meg.
4. 1991. július 12-én az Alkotmánybítóság alkotmányellenesnek
találta a Munka Törvénykönyve végrehajtási rendeletének azt a szakaszát,
amely a szakszervezeti bizalmi egyetértési jogát szabályozta.
5. Végül, az egész folyamat „megkoronázásaként" az Országgyűlés 1991. július 11.- 12.ülésén elfogadta a két - e lapszámunkban is
közzétett - szakszervezeti törvényt.
A szakszervezeti vagyon „védelméről" ....szóló törvény egésze
ellentétben áll a Magyarország által ratifikált 87-es számú ILO egyezménnyel, továbbá a 98. számú nemzetközi munkaügyi egyezménnyel.
Mindkét egyezmény egyértelműen rendelkezik arról, hogy a dolgozók
szervezeti működési feltételeiket maguk teremtik meg, és az állam tartózkodjék e szervezetek belső életébe történő bármilyen beavatkozástól. A
törvény ellentétes az Alkotmány 7. paragrafusával is, az ugyanis garantálja, hogy a Magyar Állam elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert
szabályait, biztosítja a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső
jog összhangját.
E törvény ellentétben áll az Alkotmány I. fejezetével, amely kinyilvánítja a tulajdon sérthetetlenségét, biztosítva mindenki számára a tulajdonához való jog sérthetetlenségét. Súlyosan sérti az Alkotmány 70/A
paragrafusát, amely garantálja a jogegyenlőséget és tiltja a jogalanyok
közötti különbségtételt. A törvény 9 paragrafusa (1) bekezdése, teljesen
indokolatlanul tesz különbséget szakszervezeti szövetségek között, kislétszámú szövetségeket beemelve a VIKSZ Igazgató Tanácsába, jelentős
taglétszámu országos szövetségeket (SZEF, ÉSZT, autonomok) viszont
mellőz.
Sajnos nem különb a tagdíjfizetés önkétességéről szóló törvény
sem, amely sérti a személyeket megillető jogok szabad gyakorlásának
elvét, a szerz ődéses szabadság elvét is. A törvény indoklásából világosan
kitűnik, hogy az egész egy téves koncepción alapszik, amely összetéveszti
a munkajogi munkabérből levonás jogintézményét és a polgári jogi megbízási szerződés fogalmát. A munkavállalók ugyanis nézetem szerint ez
utóbbi törvényi alapon bízták meg munkáltatójukat a tagdíjuk átutalásával,
Uram bocsá, meg merem még azt is kockáztatni, hogy a megbízásukat
önként, teljesen beszámítható állapotban tették.
A címben idézett menetelés tehát tovább folytatódik. Gondolataimat félbeszakítva a költő szavaival zárom: „Ne menj tovább barátom,
kiálts rám! s fölkelek"!

1991. évi XXVIII. törvény a szakszervezeti vagyon védelméről,
a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik m űködési
esélyegyenlőségéről*
Az elmúlt társadalmi rendszerben hozott döntések
következtében tisztázatlanná váltak a munkavállalói
érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetek vagyoni
viszonyai. A jogilag rendezetlen helyzet veszélyezteti
e szervek működöképességét, és gátolja a szervezkedési szabadság alkotmányos jogának érvényesülését. A helyzet megoldása érdekében az Országgyűlés az alábbi törvényt alkotja:

a/ az 1990. március 2-a előtt a Szakszervezetek Országos Tanácsa tulajdonában lévő, a 2.§ /2/ bekezdésében
felsorolt és a törvény hatálybalépésének időpontjában
a szakszervezetek rendelkezése alatt álló vagyontárgyak;
b/ minden olyan, a 2.§ /2/ bekezdésben felsorolt
vagyontárgy, melyre az elszámoló a bejelentési
kötelezettséget teljesíteni elmulasztotta;
c/ állami tulajdonban álló és a szakszervezetek ingyenes
használatában lévő ingatlanok.
8.§
A VIKSZ a munkavállalók szervezkedéséhez és szervezetei m űködési esélyegyenlő ségéhez szükséges
anyagi feltételek biztosítása, a közös szakszervezeti
feladatok, a vagyon védelme és saját működési feltételeinek megteremtése érdekében jogosult:
a/ a 7.§ /2/ bekezdés a/ pontjában meghatározott
vagyon felett rendelkezni, ideértve a terhelést és elidegenítést is,
b/ a 7.§ /2/ bekezdés b/ és c/ pontjában meghatározott vagyontárgyak használata tekintetében rendelkezni.
9.§
/1/ A VIKSZ tevékenységét négytagú igazgatótanács
irányítja, melynek tagjai: a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája, a Munkástanácsok Országos
Szövetsége, a Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége egy-egy képviselője, valamint az Erdekegyeztető Tanácsban képviselt többi szakszervezeti
szövetség egy közös képviselője.
/2/ Az igazgatótanács egyhangú határozata szükséges
saját ügyrendjének elfogadásához, valamint a szakszervezeti tulajdonba tartozó vagyontárgyak elidegenitéséhez.
/3/ Az igazgatótanács a törvény hatályba lépésétől
számított 30 napon belül köteles megalkotni ügyrendjét.
/4/ Az igazgatótanács mellett titkárság működik, amely
a törvénnyel érintett szakszervezetek vagyonkezelő
szervezeteit hatáskörébe tartozó feladatok ellátásával
megbízhatja, külön térítés biztosítása nélkül.
10.§
/1/ A szakszervezetek között felosztandó vagyon
használatának ideiglenes megosztása a törvény hatályba lépésétől számított 1 éven belelül tartandó szakszervezetek közötti választáson elért támogatottság
alapján történik.
/2/ A vagyon használatának ideiglenes megosztásáról
törvény rendelkezik.
/3/ A végleges vagyonmegosztásról az /1/ bekezdésben foglalt elvek alapján az Országgyűlés külön törvénnyel rendelkezik.
11.§
/1/ A törvény a kihirdetése napján lép hatályba .
/2/ A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetésér ől szóló 1990.. évi LXX. törvény 3.§-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„3.§. Az e törvényben biztosított használati jog alapján
az ingatlan használata - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - másnak nem engedhető át."

1.§
E törvény hatálya kiterjed az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény alapján nyilvántartásba vett valamennyi munkavállalói érdekképvseleti szervezetre /a
továbbiakban : szakszervezet/.
2.§
/1/ A szakszervezetek kötelesek a vagyonukkal elszámolni.
/2/ Az elszámolási kötelezettség az alábbi vagyontárgyakra terjed ki:
a/ ingatlanok;
b/ állóeszközök, amelyeknek nyilvántartott értéke a
törvény hatálybalépésének időpontjában a 200 000
forintot meghaladta;
c/ védett m űalkotások;
d/ a szakszervezet által alapított vállalat, vagy a szakszervezet részvételével m űködő gazdasági társaságban a szakszervezeteket megillető tagsági, illetve tulajdonosi részesedés;
e/ értékpapírok;
f/ bankszámlán és egyéb módon kezelt pénzeszközők;
g/ alapítványba bevitt vagyon.
3.§
Az elszámolási kötelezettség az 1991. január 1 jén és
a törvény hatálybalépésének napján fennálló vagyoni
helyzetre terjed ki a törvény 1. számú mellékletében
meghatározott módon.
4.§
Az elszámolások teljességéért és valódiságáért az
elszámoló felelős, a törvény 2. számú melléklete szerinti „Teljességi nyilatkozat" alapján.
5.§
/1/ Az elszámolásokat az Állami Számvevőszéknek
1991. augusztus 31-ig kell benyújtani.
/2/ Az Állami Számvevőszék az elszámolásokat ellenőrzi, hitelességükről nyilatkozik, ezek eredményéről 1991.
november 30-ig az Országgy űlésnek beszámol, és az
elszámolásokat megküldi a Vagyont Ideiglenesen
Kezelő Szervezetnek /a továbbiakban: VIKSZ/.
/3/ A beszámolót az Állami Számvevő szék köteles
valamennyi szakszervezetnek megküldeni.
6.§
/1/ A 10.§ /2/ bekezdése szerinti törvény hatályba
lépéséig a 2. § a/ pontjában írt vagyontárgyakra elidegenítési és terhelési, a 2. § d/ pontjában írt vagyontárgyakra elidegenítési tilalom áll fenn. E tilalmaktól csak
a 9. § /2/ bekezdésében foglaltak szerint lehet eltérni.
/2/ Az //1/ bekezdésben megjelölt korlátozás a 2. §
a/ és d/ pontjaiban felsorolt vagyontárgyakra vonatkozó, már megkötött szerző dések tartalmát nem érinti.
7.§
/1/ Az elszámolás hatálya alá tartozó vagyon összességét a szakszervezetek között felosztandó vagyonGöncz Árpád
Szabad György
nak kell tekinteni.
a köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke
/2/ A szakszervezetek között felosztandó vagyon végleges megosztásáig az alábbi vagyontárgyak tekintetében a 8. §-ban meghatározott jogokat a VIKSZ • A törvényt az Országgyűlés az 1991. július 12-i
ülés napján fogadta el.
gyakorolja:

1991. évi XXIX. törvény
a munkavállalói érdeképviseleti tagdíjfizetés
önkéntességéről*
Az egyesülési szabadság állampolgári jogának védelmében az b/ a munkavállaló a megbízó nyilatkozatát írásban, indokolási
Országgy űlés a következ ő törvényt alkotja:
kötelezettség nélkül visszavonja,
1.§
c/ a munkáltató a munkavállalókhoz intézett írásbeli nyilatA munkavállalók munkabéréb ől szakszervezeti vagy egyéb kozatával a levonás további teljesítését valamennyiükkel szemérdekképviseleti tagdíjat /a továbbiakban: tagdíjat/ csak akkor ben megtagadja,
vonhat le a munkáltató, ha ezzel a munkavállaló a munkál- d/ a nyilatkozatban megjelölt érdekképviselet megszűnik.
tatóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a megjelölt szakszervezet 4.§
vagy egyéb munkavállalói érdekképviselet / a továbbiakban: Ha a munkavállaló a megbízást tartalmazó vagy az azt visszaérdekképviseleti javára, a tagdíj összegének megjelőlésével vonó nyilatkozatát a bérszámfejtést megelőz ő 5 napon belül
megbízza.
juttatja el a munkáltatóhoz, a munkáltató azt csak a következ ő
2.§
bérszámfejtésnél köteles figyelembe venni.
/1/ Az 1.§ szerinti megbízás /a továbbiakban: megbízás/ akkor 5.§
jön létre, ha a munkáltató annak teljesítését vállalja. Ezt nem .A megbízásnak, illetve visszavonásának a teljesítéséért a
tagadhatja meg, ha már bármelyik munkavállalójának ilyen munkáltató a polgári jog szabályai szerint felel.
megbízását teljesíti.
6.§
/2/ Ha a munkáltató a megbízás teljesítését vállalta, annak /1/ A törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
megszűnéséig köteles arra, hogy
/2/ A hatálybalépés után munkabérból érdekképviseleti tagdíjat
a./ a tagdíjat a munkavállaló munkabéréb ől a bérszámfejtéskor csak e törvény alapján szabad levonni, a korábban erre a célra
levonja és a megjelölt érdekképviseletnek haladéktalanul kifi- használt nyilatkozatok évényességűket vesztik.
zesse,
b/ a törvényben meghatározott mértékben a munkavállaló
Göncz Árpád
Szabad György
személyi jövedelemadójának alapjából levonja.
a köztársaság elnöke
az Országgy űlés elnöke
3.§
A megbízás megszűnik, ha
'A törvényt az Országgy űlés elnöke 1991. július 11-i ülésa/ a munkaviszony megszűnik,
napján fogadta el.
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„The right to protection of trade union funds and assets against intervention by the public authorities."

MELEG NAPOK
Az 1991. július 8-ával kezdődő héten a magyar Parlamentben a képviselők részletes
vitát folytattak a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjtizetés önkéntességéről szóló, és a
szakszervezeti vagyon megosztásával foglalkozó törvénytervezetekről.
Ezen a héten is kánikula volt. Sokan szabadságra mentek már /a képviselők közül
is/. Szerkesztőségünk tallózott a távirati iroda jelentéseiből, szemlézte az újságok híradásait.
1991. JÚLIUS 8.
1991. JÚLIUS 9.
„Jószolgálati közvetítő szeUGRIN EMESE /KDNP/
repét" felajánlva hívta tárgyalóasztalhoz újságíróknak elmondta: a Parlamentnek
a hazai szakszervezeti szövetségek nem lenne szabad beavatkoznia a szakvezet őit az MSZP. A hét konföderáció szervezetek vagyoni helyzetébe, hanem
közül hat jelent meg. A munkástanácsok torvényes kereteket kellene csupán
megfigyelőként kapcsolódtak a beszél- teremtenie a m űködőképességhez és a
getésbe. A Liga képvisel ői távolmaradá- vagyon elosztásához.
sukat azzal indokolták, hogy az MSZP
A 114 éves Vasas Szakszeraz újonnan alakult érdekvédelmi szer- vezet fennállása óta legalább öt-hat
vezetekkel szembeni elfogultsága miatt rendszerváltozást átélt - nyilatkozta
nem alkalmas erre a szerepre.
szóvivőjük. 1944-ben csak a nyilasuralom
HORN GYULA /MSZP/: „Nem kezdetekor fordult elő az, hogy valaki
lehet késő az utolsó pillanatig sem, hogy hatalmi pozícióból ezt a vagyont általa
megegyezzenek a szakszervezetek."
hozott jogszabályokkal államosította.
SZABÓ ENDRE /SZEF/: ellenAz MSZDP Szakszervezeti
zi a parlamenti beavatkozást, hiszen Frakciója szerint: a munkavállalók
„most jutottak el éppen oda a szakszer- megkérdezése nélkül a parlament által
vezetek, hogy közülük ót már képes volt felvállalt példátlan vagyonmegosztási
az egyezségre".
bíráskodás a munkavállalók és
NAGY SÁNDOR /MSZOSZ/: a érdekvédelmi szervezeteik lebecsülését
parlamenti beavatkozás alkotmányellenes, jelenti... A munkavállalókat felnőttként kell
„félő, hogy a mostani politikai beavat- kezelni, rájuk kell bízni, hogy maguk
kozás válasz az MSZOSZ sztrájkfel- dönthessék el a vagyonmegosztással járó
hivására".
ellentéteiket.
Az Alkotmánybizottság ülésének témája: alkalmas-e általános vitára a 1991. JÚLIUS 10.
törvényjavaslat? A bizottság két MSZP-s
A
Nemzetk őzi Fémipari
ellenszavazattal a törvényjavaslatot Szövetség /IMB/ főtitkárának az Országáltalános vitára alkalmasnak találta.
gy űlés elnökéhez írt tiltakozása: MaAz Országgy űlés költségvetési gyarország ratifikálta az ILO Egyezmény
bizottságának ülésén Schamschula 87. és 98. pontjait is, amelyek a szervezGyörgy államtitkár javasolta: a vagyon- kedés szabadságát és a bérmegoldás
mérleg készítést ne csak a SZOT utód- ügyeit rőgzítk. Nyomatékosan kéri a házszervezetéinél tegyék kötelez ővé, hanem elnököt, hogy e nemzetközi okmányt a
terjesszék ki az összes bejegyzett szak- magyar törvényhozás respektálja.
szervezetekre. Inditványozta a Munka
FORGÁCS PÁL, a Liga elnöke:
Törvénykönyvének kibővítését olyan fe- Annak az alaptalan hisztériának is véget
jezettel, amely a szakszervezeti vagyon kell vetni, amely a „szakszervezeti
felosztását szabályozza.
mozgalom szétverésének" szándékával,

a fasiszta Sztójayt emlegetve gyanúsítgatja a kormányt... A szakszervezetek
k ő z ő tti megmérettetésnek csupán
egyetlen gy őztese szabad hogy legyen éspedig a munkavállalók.
NAGY SÁNDOR, az MSZOSZ
elnöke szerdán nyílt levelet intézett Antall József miniszterelnökhöz: „Ennek a
szervezetnek azok a tagjai, akik felháborodva hallják, hogy őket a kényszer
tartja bent ebben a szervezetben, hogy
az általuk befizetett tagdíjak fölött mások
akarnak rendelkezni, a súlyos nyomás
ellenére is biztosan fogják tudni, hogy hol
a helyük, és biztosan emlékezni fognak a
következ ő választások idején is mindarra, ami most történt és történik a Parlamentben.."
A kormány válaszközleménye
az MSZOSZ-nek: ‚Alapvetően téves azon
megközelítés, mely szerint e kérdés Parlament előtti megtárgyalása bármely szakszervezeti vagyon államosítását célozná.
A kormányt ... az a cél vezeti, hogy a
szakszervezeti életben kialakult tarthatatlan helyzet feloldásra kerüljön, nem pedig
az, hogy egyes szakszervezeteket előnyben részesítsen, míg másokat lehetetlen
helyzetbe hozzon."
1991. JÚLIUS 11.
Ezen a napon jelentették be:
az elmúlt hónapban az MSZOSZ tagszervezeteinek felhatalmazása alapján
szindikátusi szerz ő dést kötöttek egy
szakszervezeti bank és biztosító létrehozására. Elmondták, hogy a bank létrehozására azért volt szükség, mert a szakszervezeti pénzek kezekéséből származó
haszon eddig az államot gyarapította. A

„A szakszervezetek pénzügyi alapjainak
és vagyonának védelméhez való jog a
közhatóságokkal szemben."
Forrás: International Labour Conference 24. /1L0/ Session,
Geneva, 1970 június 25. /Nemzetközi Munkaügyi Konferencia
24. ülésszak, Genf, 1970, ILO/ A szakszervezeti jogoknak a polgári
szabadságjogokhoz füződő viszonyukról szóló VIII. határozat tizenötödik pontja. ENSZ Dokumentumok Gyüjteménye, Országgyülési Könyvtár.

tervek szerint a pénzintézet 1992-ben
kezdhetné meg m űködését. A biztosítótársasággal a szakszervezeti tagság jogán
járó biztosítási modell bevezetése a cél.
A szövetség egyébként nem vitatja a Parlament legitimitását, de a szakszervezetek
ügyeibe való beavatkozást alkotmányellenesnek tartja.
MAGYAR BÁLINT, az SZDSZ
képviselője nyilatkozta:„A kényszertagság
miatt az MSZOSZ igazságtalanul jó
pozícióba került az alulról szerveződött
szakszervezetekkel szemben. Nem
kívánja a törvény zárolni a pénzkészletet,
a tagdíjakat, az üdülőket, s a kezelési
jogot sem veszi el, de biztosítja, hogy az
ingatlanokat ne adhassák el. Tiszteletben
tartja az indítvány a sztrájk-kassza titkosságát is... S mindez maximum egy
évig tarthat."
1991. JÚLIUS 12.
Egy nappal elóbb, és ezen a
napon, a Parlament plenáris ülésén elfogadta a
szakszervezeti vagyon
védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik m űködési esélyegyenl őségér ől szóló törvényt. Az MSZP
alkotmányellenesnek tartotta a törvényt,
ezért a szavazáskor kivonult az ülésteremből. A törvény értelmében valamennyi, nyilvántartásba vett munkavállalói
érdekképviseleti szervezet és szakszervezet köteles a vagyonával elszámolni.
Az elszámolás hatálya alá eső vagyont
felosztandónak kell tekinteni, amelyből az
egyes szakszervezetek a majdani szak-

Jót röhögtünk (?)

Terítéken (kiterítve?) a szakszervezetek

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK
PALKOVICS IMRE /MDF/: A
törvényhozás itt nem beavatkozik a szakszervezetek belügyeibe, hanem vélhető
kötelességeit teljesíti... Az óriási
vagyontömegnek a haszonélvez ője és
kizárólagos kezelője a SZOT volt. Ennek
ellenére a SZOT-jogutód MSZOSZ mégis úgy kezeli ezt a szerény becslések
szerint négy-öt milliárdnyi vagyont, mint
a sajátját... Ma éppen azok léte forog
veszélyben, akik komolyan vették a
rendszerváltást, a szervezkedés
hatékonyságát fokozó eszkőzőknek pedig
pont az ő szervezeteik vannak híjával...
Az MSZOSZ, mi tagadás, ügyesen igyekszik elhitetni a közvéleménnyel, hogy
méltányos, gyors, igazságos, sót egyedül
igazságos rendezést akar. Persze az
egészből csupán a „gyors" állja meg
jelenleg a helyét, aminek az az oka, hogy
szakszervezeti bankot óhajt alapítani. Ez
önmagában véve egy remek dolog.
Amivel nem tudunk egyetérteni, az az,
hogy a szakszervezetek vagyonából, illetve a munkavállalók vagyonából létrehozandó intézmény irányításában részt
venni semmilyen lehetősége nem lenne
a többi szakszervezetnek.
MATYI LÁSZLÓ /SZDSZ/:
Álláspontunk szerint a törvény nem szakszervezetellenes, hanem monopóliumellenes, s azt próbálja elérni, hogy a munkavállalók egyenlő helyzetben, egyenl ő
esélyek között válasszák meg azokat,
akik majd az üzemen belül az 6
érdekeiket képviselik... Egyáltalán nem
szokatlan az a tény, hogy parlament szakszervezeti ügyekbe avatkozik... Elég,
hogy ha csak a spanyol példára hivatkozom, ahol 1974-ben Franco halála után a
spanyol parlament, az épülő spanyol
demokrácia 10 éven keresztül foglalkozott ezzel a kérdéssel, s gyakorlatilag
1975-1985-ig tartott az a folyamat, ameddig a munkavállalói szférában a demokratikus intézményrendszer kiépült.
HORN GYULA /MSZP/: „A
spanyol példa kapcsán mondottakhoz két
apró megjegyzésem van: a spanyol szakszervezetek részesei voltak minden, a
társadalommal, a demokratikus átalakulással összefüggő tárvény meghozatalának, minden politikai elhatározásnak.
A másik, hogy valóban 10 évig tartott
Spanyolországban a munkavállalói, az
érdekképviseleti rendszer kialakítása, de
ennek a 10 évnek egyetlen szakaszában
sem hagyták ki valamennyi szakszervezetnek a részvételét... Az a véleményem, hogy semmiféle törvénnyel, állami beavatkozással egy szakszervezetet, egy mozgalmat nem lehet

szervezeti választásokon elért támogatottság arányában részesülnek.
HORN GYULA /MSZP sajtótékoztató/: „Szinte példátlan ez a
törvény, hiszen olyan törvényt még nem
alkotott az Országgy űlés, amely ilyen
mértékben sértené az Alkotmányt, s ilyen durván avatkozna bele társadalmi
szervezetek életébe." Ez a törvény nem
más, mint alkotmányellenes támadás a
szakszervezetek ellen.
KALMÁR BÉLA /a Liga
ügyviv ője/:,,Feltétlen sikerként éljük meg
ezt a törvényt. "
PALKOVICS IMRE /a MOSZ
elnöke): „Elégedett vagyok, mert a Liga
és a Munkástanácsok lehetőséget kapnak arra, hogy egyenlő partnerként
üljenek le tárgyalni az MSZOSZ
képviselőivel."
NAGY SÁNDOR /az MSZOSZ
elnöke/: „Nemcsak a szakszervezetekre
nézve tragikus ez a két törvény. Hiszen
számos ponton sérti az Alkotmány szellemét, tartalmát. "
A Szakszervezetek Együttm űködési Fóruma, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, az MSZOSZ elnöke és alelnöke, továbbá több mint 60
szakszervezeti vezető levélben táviratilag és telefaxon kérte a a kbztársasági
elnököt, hogy kérjen az Alkotmánybíróságtól a szakszervezeti törvények
kihirdetése előtti normakontrollt.

Részletek az Országgy űlés szószerinti jegyzőkönyvéb ől

hitelesíteni. Uraim, szabad a pálya a
Ligának is, a munkástanácsoknak is és
minden szakszervezetnek... Haladéktalanul szükséges, hogy a törvényhozás
rendezze az érdekegyeztetés rendszerének legfontosabb elemeit."

sem. Nem a vagyont kell ide-oda rángatni, hanem a vagyont jogos tulajdonosainak birtokba kell venni."

PASZTERNÁK LÁSZLÓ
/MSZP/: Szeretném hangsúlyozni, hogy
a szakszervezeti tagok 95%-át tömörítő
ROCKENBAUER ZOLTÁN /FI- szakszervezeti szövetségek által kötött
DESZ/: ,Az a kínos érzésem támadt Horn megállapodás gyakorlatilag lezárhatóvá
Gyula beszédét hallgatva, mintha vissza- teszi a szakszervezetek közötti vagyonléptünk volna az időben egy évet, amikor vitát, minden küls ő beavatkozás nélkül...
az MSZP vagyonáról, illetve az MSZMP- A volt SZOT-vagyon tekintetében a Liga
vagyonról volt szó. Ugyanezeket az vagyoni jogosultsága továbbra is fennmaérveket lehetett hallani, akkor Fabriczky rad, annak ellenére, hogy elhagyta a tárAndrás szájából, hogy itt valamiféle hi- gyalást,
vagyonrészének
és
hetetlen galád összeesk űvés létezik a elkülönítéséről rendelkeznek... Jól látható,
társadalom részér ől, az MSZMP-vel hogy a szakszervezeti vagyonnak van
szemben, amelynek az összekuporgatott törvényes kezelője, a vagyont nem hertagdíjaiból felhalmazott nem is tudom, dálták el, hanem gyarapították, továbbá a
micsodát, valami kis mennyiség ű vagyonmegosztás ügye is szakszervezeti
vagyonát megpróbálják elrabolni, olyan- megalapozás útján lezárulóban van, illetve
nyira, hogy... még az utolsó gatyájukat is lezárható lenne.
el akarják venni.'
VASS ISTVÁN /SZDSZ/: VanGÉCZI JÓZSEF /MSZP/: nak szakszervezetek a mai szakszer„Rockenbauer úr összecsúsztatja az ál- vezeti mozgalomban, amelyek a
lampártot és a szakszervezeteket. Ebben munkavállalók akaratából létrejöttek, és
az országban éltem: az állampárt nem igazán kiálltak a rendszerváltásért, a fügm ű ködött pártként, és ezért meg kellett getlen szervez ődésért. Mindezek a szakszüntetni, és tévedés ne essék, nem önök szervezetek mind a mai napig azonban
szüntették meg, hanem mi /élénk hátrányos helyzetben, vagy ok nélkül lederültség/...A szakszervezeteket sértő - hetetlen körülmények között működnek.
tagságukra nézve is - pártállami marad- A mai szakszervezeti mozgalom másik
ványnak minősíteni, még akkor is, ha ott oldala, a volt állampárti szakszervezetek
akármilyen bürokraták még esetlegesen utódjaiból áll, amelyek a vagyont kezelik,
léteznek. "
ami nem egy szakszervezeté, hanem
minden munkavállalóé. Azoké is, akik
SESZTÁK LÁSZLÓ /KDMP/: most a független szakszervezetekben
„Ezt . a
tárvényt
nem
tartom vannak, hiszen a kényszerszervezés ideelégségesnek...Azt hiszem, ebben az jén ő k is fizették azokat a tagdíjakat,
országban olyan lejáratott szóval kevés- amiből ez a vagyon jórészt létrejött.
sel találkoztak, mint amikor azt mondták,
hogy „szakszervezet". Az emberek
GÁL ZOLTÁN /MSZP/: Azt nem
vérmérséklet űktől függően vagy legyín- tudom elfogadni, hogy 3,7 millió embert
tettek erre a szóra, vagy káromkodtak, ostobának tekintsenek, olyan emberekde komolyan nem vették. Nem is ve- nek, akik még nem ismerték fel azoknak
hették, mert a régi szakszervezet egy- a nagy igazságát, akik itt, a Parlamentszerre volt a párt kölyökcsapata, és a ben ezt nekik meg akarják magyarázni.
tartalék bajnoksága, onnan nevelődtek ki Kérdezem: nincs-e mód arra, hogy a hat
a funkcionáriusok, akiket a párt kiemelt, parlamenti párt az összes érdekelt szakés a kivénhedt ordasokat oda helyezték szervezet bevonásával, a kormány részvissza."
vételével megpróbálná egyszer ezt a
dolgot kimozdítani a holtpontról?... SzeretDÉNES JÁNOS /FÜGGETLEN/: nénk ennek a vagyonnak a zárolását a
„Azok az urak uralják a pszichológiai lehet ő legrövidebb időre korlátozni, s
mezőnyt az üzemekben, a gyárakban, mindenképpen ellenállunk annak, hogy
akik szolgálóleányt csináltak a szakszer- ebb ől a vagyonzárolásból vagyonvezetből, azok az urak uralják az üze- elkobzás lehessen.
meket, a gyárakat, akik fittyet hánynak
arra, hogy mi történt ebben az országSOLT OTTÍLIA /SZDSZ/:
ban... A lényeg nem a szakszervezeti „Nagyon veszélyesnek tartom azokat a
vagyon, hogy ebből kinek mennyi jut, gondolatokat, amelyeket Schamschula
hanem az a lényeg, hogy tudunk-e valós, államtitkár úr fejtett ki. Én azt gondoigazi szakszervezeteket csinálni vagy lom, hogy nincsen jogunk megszabni,

akár kommunista, akár szocialista, akár
egyéb politikai beállítottságú és ideológiát
valló szakszervezetek kóré sorakozik
majd fel a magyar munkavállalók nagy
többsége. Nagyon veszélyesnek tartanám, hogy ha a zárolás eszköz lenne
arra, hogy a kormány bele tudjon abba
szólni, melyik pillanatot tartja megfelelőnek, amikor az érdekképviseletek
éppen úgy állnak, ahogy az neki tetszik."
GÉCZI JÓZSEF /MSZP/:
„Egyszer már vegyük észre, hogy a politikai forradalomnak vége és a társadalom átalakulását veszélyezteti, ha mi az
értelmiségi játékunkat tovább folytatjuk...
A szakszervezetek közötti választás elve
azzal fog járni, hogy a politika újra benyomul az üzemekbe, hiszen egymással
versenyezve fogják plakátokon ajánlgatni magukat a különböző szakszervezetek, s végül a szakszervezeti tagok
megcsömörödve a politikai propagandától,
vissza fognak húzódni, mondván, hogy
ez megint már csak az urak és az elvtársak játéka... "

A feltörekv ő burzsoázia,
s a mindent túlél ő hazai nyárspolgárság kedvenc napi szellemi csemegéje a Kurír. Ennek a
profi bulvárújságnak (1991. július 21. vasárnap) a címlap
karikaturáján egy szakszervezeti vezér éktelenkedik. A képen
a nadrágjának kifordított üres
zsebeit mutogató figura azt
mondja:
A VAGYON ELÚ-SZOT(T).
Ahogyan ilyenkor mondani szokták - jót röhögtünk...
Vajon az újság olvasótáborán kívül mások is jót mulattak ezen? Azok is, akik már
rádöbbentek: a Parlament
nem csak az egykori
SZOT javakat zárolta?
(Dura)

Jogállamiság (?)

FöLDMű VELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
FÖLDÜGYI FŐOSZTÁLY
RUDICS RÓBERT /MDF/: „Ma, 36-495/1991
amikor a munkanélküliség soha nem láTárgy: Szakszervezeti
tott számokat ér el, és az úgynevezett
tulajdonban lév ő
érdekvédelmi szervezetek az én
véleményem szerint nem igazából éringatlanok
dekvédelmi, hanem önigazoló tevékenyelidegenítése.
séget végeznek, akkor a munkás még
Ügyintéző: Vaszkő Elekné
inkább kiszolgáltatott. És azt hiszem, szó
sincs arról, hogy annak a 2,7 vagy 3,7 VALAMENNYI MEGYEI /FŐVÁROSI/
millió embernek az okosságát, a józan FÖLDHIVATAL
helyzetfelmérő képességét vonnák Vezetőjének
kétségbe, hanem egyszer űen tudomásul SZÉKHELYÉN
veszik azt, hogy milyen helyzetben vannak bk ma, és éppen ezért szükséges
Tudomásunkra jutott, hogy a
ennek a lépésnek a megtétele."
központi és megyei szakszervezeti szervek a tulajdonukban lév ő ingatlanokat
PASZTERNÁK LÁSZLÓ szinte kampányszerűen elidegenítik és
/MSZP/: „Úgy hiszem, a dilemmánk soron kív ű1 kérik azok ingatlannyilvánnekünk is megvolt azzal a sokat em- tartási bejegyzését.
legetett SZOT-határozattal kapcsolatban.
A szakszervezeti szervek tulajÉn nem is nevezném ennek, mert amikor donjogi átvezetését átmenetileg felfügmi elhatároztuk, hogy rendszerváltást csi- gesztem. Az ilyen irányu bejegyzésekre
nálunk (zaj) a szakszervezetben, például csak újabb intézkedés után kerülhet sor.
a mi szakszervezetünkben, akkor egy
Kérem, hogy erről a felügyelete
évvel ezelőtt azt mondtuk, elfelejtjük a
alá tartozó fbldhivatalokat haladéktalanul
korábbi, idevonatkozó határozatokat, és
azt a bizonyos tagsági könyvet például, értesíteni szíveskedjék.
amelyet Lenin-idézettel vezettek be, elvetettük. Mi új, a mai korhoz, a mai Budapest, 1991. júlus 11.
igényekhez igazodó tagsági könyvet ajánDr.Fenyó Győrgy s.k.
lottunk a tagságunk számára azzal, nyifőosztályvezető
latkozzon, elfogadja-e azokat a programokat és azt a magatartásformát, amelyet mi képviselünk, s nyilatkozzon arra A fenti körlevél sebbel-lobbal megel őzte
vonatkozóan is, kíván-e ennek a szer- a törvény elfogadását, kihirdetését, illetve
vezetnek tagja lenni, illetőleg más szer- hatályba lépését.
vezethez kíván-e tartozni."
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„Trade union organisations have rights to organise their administration and their activities, and that the public authorities should refrain from any interference that would restrict this rights or impede the lawful exercise thereof."

Alkotmányellenes

„A szakszervezeteknek joguk van saját

A szakszervezeti bizalmi egyetértési joga

m űködtetésüket és tevékenységeiket megszervezni, és ennél fogva a közhatóságoknak
tartózkodniuk kell mindenféle beavatkozástól,
amely korlátozná vagy meggátolná e Jog Jogos gyakorlását."
A Magyarország által ratifikált 87-es számú
ILO egyezmény 3. cikkelye.

A szakszervezeteket érintő határozatot tett közzé 1991. július 12-én az Alkotmánybíróság,
ugyanis a testület alkotmányellenesnek találta a Munka Törvénykönyve végrehajtási rendeletének azt a
szakaszát, amely a szakszervezeti bizalmi egyetértési jogát szabályozta.
A megsemmisített rendelkezés szerint a szakszervezet egyetértésére volt szükség a dolgozó személyi
alapbérének megállapításához, miniszteri vagy magasabb szintű kitüntetésre ajánláshoz, a fizetett rendkívüli
szabadsághoz, a munkáltatói lakástámogatáshoz, valamint a szociális juttatáshoz. A minisztertanácsi rendelet
a szakszervezet egyetértési jogát a bizalmira ruházta. S mint az Alkotmánybíróság határozata leszögezi: ez a
rendelkezés nem az alapul szolgáló törvényi előírás szerinti tárgykörben állapított meg végrehajtási szabályokat, hanem attól eltér ő egyéb szakszervezeti jogosítványokat létesített. A testület álláspontja szerint a kifogásolt paragrafus jelentős mértékben korlátozza a munkaszerződés alanyainak (a munkáltató és a munkavállaló)
rendelkezési szabadságát.

Forrás: ENSZ Dokumentumok Gy űjteménye, Országgy űlési
Könyvtár.

Levél Brüsszelb ől
Antall József úrnak
Igen tisztelt
Miniszterelnök UrI
A Közszolgálati Szakszervezetek Európai Szövetsége (EUROFEDOP), a
Munkavállalók Világszövetségének tagja, határozottan tiltakozik amiatt,
hogy a Magyar Köztársaság Parlamentje beleavatkozott a szakszervezet
belügyeibe, zárolta vagyonát és ezáltal tevékenységét is korlátozta .
Az EUROFEDOP-ban
tömörült szakszervezetek
felháborodottan tiltakoznak
minden külső beavatkozás
ellen! Ha a szakszervezeti
törvények a szakszervezetek m ű ködését lehetetlenné teszik az alapszervezetekt ől az országos központokig, akkor ezzel
veszélyeztetik a munkavállalók érdekképviseletét a
fiatal demokráciában.
Az EUROFEDOP elnöksége kéri a Magyar
Köztársaság Parlamentjét
és kormányát - amely az
Európa Tanács tagja
-,
hogy a törvényalkotási
folyamat közben vegye figyelembe az Európai Szociális Chartát és az
érvényes nemzetközi megállapodásokat.
Bert VAN CAELENBERG
f őtitkár
Jos DE CÉULAER
igazgató

Hatósági beavatkozást

Csak a tagság
többségének
kérésére
A ma9yar szakszervezeteknek mindig meg kellett védeniük vagyonukat az állami beavatkozástól. Például a 70 évvel
ezelőtti rendkívüli szakszervezeti
kongresszuson beszámoltak arról,
hogy több községben legális és illegális elemek behatoltak egyes
szakmai szervezetek helyiségeibe,
amelyeket „elrekviráltak", s az ott
talált készpénzt elvitték. Az elrekvirált helyiségeket csak nagyon nehezen tudták visszaszerezni a szakszervezetek.
Ezért az 1921. decemberi
szakszervezeti
kongresszus
határozatában követelte, hogy a
munkás érdekképviseleti szervezeteknek adják vissza elkobzott
vagy illetéktelenül elvett vagyonukat,
továbbá, hogy az egyesületek
alakítása és m űködése Magyarországon is szabad legyen.
Hatósági beavatkozásnak csak
akkor legyen helye, ha az egyesületi
tagok többsége a beavatkozást kéri.

Egy szónok, két felszólalás
Részlet Schamschula György államtitkár felszólalásából, amely elhangzott a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége Szövetségi Tanácsának ülésén
1991. június 6-án.
„Köszönöm ezt a meghívást... Én hasznosnak és jónak
tartom ezt a mai vitát... Meggyőzött arről, hogy az a politikai
koncepció, amit a kormányban képviseltem, a szakszervezeteket és ezen belül az MSZOSZ-t illet ően helytálló és

Jó.
Én úgy tekintem az MSZOSZ-t, mint a legnagyobb magyar munkás-érdekképviseleti szervezetet, és úgy tekintem,
mint akinek 2,7 millió ember fizetí a tagdíjat.
Bennem soha nem merült fel az MSZOSZ legitimitási
válsága, soha nem kérdő jeleztem meg ennek a szervezetnek az önkéntességét, és azt sem, hogy az ország dolgaiért
kíván tenni a maga sajátos szempontja szerint.
Azonban azt, ami nem egy szónok szájából elhangzott, miszerint a kormány és az MSZOSZ-nek ilyen szembeállítása, legitimációs szembeállítása szükséges lenne,
visszautasítom.
. Az MSZOSZ-t 2,7 millióan -bocsánat, ha rossz számot
mondok - választották meg..."

Részlet Schamschula államtitkár parlamenti felszólalásából, amely 1991. Július 9-én hangzott el.
„Volt szerencsém meghívást kapni az MSZOSZ
vezetőségétől, hogy mondjam el az országos tanács előtt a kormány
álláspontját. A Dózsa György úti székházban a 172 tagú országos
tanácsból körülbelül 130-140 volt jelen... Kérem szépen, nekem az
a benyomásom alakult ki, hallgatva az ottani felszólalásokat és a
közhangulatot, ha abban a teremben elkiáltotta volna valaki magát,
hogy „bolsevisták fussatok!", alighanem egyedül maradok a helyemen (derültség és taps) ...A szakszervezeti vagyon hozadékát,
javaslom a T.Háznak, osszák el úgy, hogy megtartjuk a szakszervezeti vagyont olyan időszakra, amikor a jelenlegi struktúrától eltérő
strukturálódás jön létre... Nagyon jól kiválasztották az MSZOSZban azt az időpontot, amikor a lakossági nyugtalanságot, a sztrájkmozgalmat, felhasználva kormányellenes felfordulást lehet csinálni
az országban.... Tulajdonképpen a kormány rugalmas politikáján
múlott az - nem beszélve arról, hogy a sztrájkfelhívás aránylag
csekély visszhangra talált, hogy ebből nem lett egy - a nemzetgazdaságot súlyosan érintő folyamat. A kormány jóindulatú, de nem
vak, hogy ne vegye észre ezeket az időbeli egybeeséseket... Az a
párt, amelynek eminensei megjelennek a magyar Quisling, a XX.
század Haynauja sírjánál, annak halála második évfordulóján, és
ott tesznek megható nyilatkozatokat, az a párt áll teljes mellszélességben - talán személy szerint is - emellé a szakszervezeti csoportosulás mellé. En azt hiszem, hogy itt kell nekünk politikailag
észnél lenni, hogy észrevegyük; itt nem egy szakszervezeti vagyon
megosztásáról van szó (közbeszólás: így igaz), hanem sokkal inkább
a serdülő magyar demokráciának a fenntartásáról, vagy egy életre
való elfelejtéséről..."

Viták helyett szolgálni és szolgáltatni

Várják: a szakszervezeti tagság újból tegyen hitet szervezete mellett
A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségi Tanácsa
1991. július I7-én a napokkal korábban elfogadott szakszervezeti
törvényekrő l tárgyalt, amelyről nyilatkozatot hozott nyilvánosságra.
A közszolgálati szakszervezetek felháborodással állapítják
meg, hogy miközben számos, a
gazdaság, a munkavállalók szempontjából fontos törvény előkészitése késik, - (mint például a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény) vagy vesztegel a Parlament előtt, nemrég rendkívüli sürgősséggel
került sor a szakszervezetek be/ügyeibe való beavatkozásra, amely
egyúttal a nemzetközi egyezmények
és a magyar alkotmány számos
pontjának semmibevételét is jelenti.
Ezért a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége az Alkotmánybíróság állásfoglalását kezdeményezi az elfogadott szakszervezeti
törvényekr ől.
A közszolgálati szakszervezetek szerint mindent meg kell
tenni azért, hogy a szakszervezetek
figyelme és ereje a munkavállalók
valóságos érdekeinek képviseletére
és védelmére összpontosuljon. Erős,
határozott, a tagság támogatását

élvező szakszervezetekre soha nem
volt nagyobb szükség, mint ma. Igaz
ez a közszolgálatban is.
A költségvetési, önkormányzati intézmények nagyrésze
súlyos m űködési zavarokkal küszködik, sok munkahelyet megszüntetnek és egyre több helyen kerül sor
létszámleépítésre. A helyükön maradó munkavállalók körében is
nagyfokú az egzisztenciális bizonytalanság.
Az államháztartásról, a
közszolgálatról, az adórendszerről,
a munkaviszony kérdéseiről készülő
törvénytervezetek aggasztóak a
munkavállalók és érdekképviseleteik
helyzete szempontjából. Szakszervezetünk részéről kemény harc folyik a munkavállalók érdekeinek
védelméért.
A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségében társult szakszervezetek egyes külső tényezők
által rájuk kényszerített belső viták
helyett kizárólag azt szeretnék ten-

Eredménytelen tiltakozás
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ni, ami küldetésük, hathatós
érdekvédelemmel szolgálni és szolgáltatni tagságuknak. Ennek döntő
feltétele, hogy a szakszervezeti tagság határozottan tegyen hitet szakszervezetei mellett, tagságának
újbóli meger ősítésével juttassa kifejezésre azt az álláspontját, hogy nem

engedi meg szervezeteinek szétzilálását.
Erre hívják fel tagjainkat és
a munkavállalókat a közszolgálati
szakszervezetek.
Közszolgálati Szakszervezetek
Szövetségi Tanácsa

SAROKBA SZORÍTVA

Ha rövid a kardod
Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel - javasolta a hadvezérnek is kitűnő költő Zrínyi, s úgy látszik, a szakszervezeti
vagyonról szóló törvény parlamenti vitájában többen megfogadták
ezt a tanácsot, midőn racionális érvek híján kardcsörtetve nekirontottak a szakszervezeteknek. Schamschula dr. például, az MDF-es
munkaügyi államtitkár, úgy vélte, nem igazolható, hogy a dolgozók
90%-a támogatja a „vörös" vagy „rózsaszínű" szakszervezeteket igaz, az ellenkezője sem. Ez a minősítésnek számító színválasztás
azonban meglehetősen színvonaltalan, hiszen a munkavállalók
nyilván nem színes rózsákról álmodnak, amikor szakszervezetet
választanak, másfelől a vörös színnel szemben kormánypárti oldalon sem emelhetnek kifogást, ha rátekintenek a történelmi magyar címerre.
Folytatva a szellemesnek szánt megjegyzéseket, egy
képviselőnő úgy fogalmazott, hogy a történelmi múltban a még
„bakfis korú" szakszervezeteket megerőszakolták. A kérdés akkor
csak az, hogy a parlament mostani döntésével nem prostituálja-e
az „eladósorba" került szakszervezeteket. Egy másik képviselő
felszólalásában De Gaulle-ra, Talleyrandra és Karinthyra hivatkozott - de nem kardot emlegetett, hanem egy bű vös széket, ami
nagyon hasznos volna, hiszen akkor kiderülne, hogy aki rajta ül,
mire gondol beszéde közben. Ez a javaslat persze sántít, hiszen a
honatyák a T. Házban nem ülve szokták elmondani felszólalásaikat. Bár vissza lehetne talán állítani azt a IV.Béla előtti szokást,
hogy a királyi tanács tagjai ülve tanácskozhattak a királlyal, akárcsak a kerekasztal tagjai.
Mindenesetre a szakszervezetekre vizes lepedőt ráhúzó
képviselők jobban tették volna, ha a saját portájuk előtt sepregetnének. Mételyező volt az a gúnyos tapsvihar, amely a törvény
megszavazása elől az ülésteremből kivonuló szocialista
képviselőket kísérte, pedig ők - a kirohanó Zrínyivel ellentétben nem estek el a harc mezején. Csak csatát vesztettek, de nem a
hadjáratot, amely a szakszervezetek szabadságáért, sót puszta
létéért folyik.
(dura)

