MÁJUS

1992. V. ÉVFOLYAM

Béradatok '92
Az MTA 1992. tavaszán bekérte a kutatóintézetek béradatait. Ez alapján ismét
közölni tudjuk az intézeti alapbér átlagokat. Az ennek alapján kialakult új intézeti
sorrendet és a levonható tanulságokról a Szószóló júniusi számában írunk.

SZÓSZÓLÓ
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Megszámláltattál?
A Szószóló lapjain - gyakran és
tág terjedelemben - olvashatók a
kisebbségi kérdésről szóló eszmefuttatások. Térségünkben - a gazdasági és szociális kérdések megoldatlansága mellett - évtizedes
rákfenének ígérkezik a nemzetiségi, etnikai, vallási és nyelvi
kisebbségekkel kapcsolatos konfliktusok sorozata. Kétségtelen, hogy a
nemzetközi szervezetekben szeles
körű és elszánt szakértői tevékenység készíti elő az Európai
Kisebbségvédelmi Chartát, azonban
e fórumokon - éppen a szovjet befolyás alól nem is olyan régen felszabadult rezsimek „jóvoltából" még évekig eltartó alkudozások
várhatók.
Ehelyütt csak röviden említhető a
magyar kisebbségpolitika dilemmája. Magyarország áll legközelebb a
kisebbségi jogalkotás liberális modelljének elfogadásához. Az ország
alapvetően érdekelt abban, hogy a
határokon túl nagy létszámban és
tömbben élő magyarság megkapja országonként változóan - a területi,
vagy személyi elven alapuló autonómiát, valamint teljeskör ű en a
kulturális önkormányzat jogi és gyakorlati lehetőségeit. Ugyanakkor a
magyarországi kisebbségek különösen a cigányság - esetében
tekintélyes politikai érdekkoncentrációk berzenkednek az autonomista jogi megoldás ellen. E diszkrepancia okozza a hazai kisebbségi
törvény körül elhúzódó vitákat.
A magyarországi helyzet sajátossága, hogy kisebbségeink
részben történelmi-pszichológiai
okok (holocaust, a németek
kitelepítése, a szerbek, szlovénok és
horvátok diszkriminálása az 50-es
években, a szlovák lakosság hazatelepítése stb.) miatt nehezen vállalják etnikai önmeghatározásukat.
Másfelől: a cigányság, de különösen a zsidóság körében számottevő
rétegek diszkriminációnak, sőt fajüldözésnek tekintik etnikumként való
megjelölésüket. E hatások következményeként az elmúlt 1-2 évtized
egyébként korrekt hazai népszámlálásai a tényleges populációszámnál szánalmasan alacsonyabb
értékeket mutattak ki a kisebbségek
körében.
Nem is olyan régen, politikai vihart
keltettek a romániai népszámlálás
manipulálásáról érkező hírek, amelyek az RMDSZ figyelmetlenségéről
alában a kelet- és
is tanúskodnak. Ált
közép-európai népszámlálások során
menetrendszerűen követnek el tipizálható manipulációkat, amelyek részletes ismertetése önálló szaktanulmány tárgya lehetne, ehelyt csak
néhany alapvető „technikára"
hívhatjuk fel a figyelmet.
Kedvelt módszer a különböz ő etnikai/nemzetiségi csoportok összeolvasztása. Igy százezres, milliós
nagyságrendben találkozhatunk
„csehszlovákokkal", „jugoszlávokkal
és „szovjetekkel", de hasonló
statisztikai b ű vészmutatvány volt a
bulgáriai törökök eltüntetése az „iszlamizált bolgárok" fedőnév alatt.
Korszerűbb eljárás a kisebbségek
fragmentálása. A már említett
romániai népszámlálás nagy
vívmánya volt a magyar népcsoport
felbontasa magyarra, ungurra (?),
székelyre és csángóra. Ezzel az
eljárással - sajnos a nemzetközi
közvéleményt megtévesztő módon sikerül tekintelyes létszámú
kisebbségeket minimalizálni.
A manipuláció harmadik altípusa:
az új nemzetiségi/etnikai csoportok
kitalálása. Az alapmodell elsősorban
a jugoszláv gyakorlatban jelent meg:
peldául a makedón nemzetiseg
megalkotásában, vagy a muzulmán
lakosság kezelésében.
A legkonfliktusosabb megoldás:
kompakt kisebbségek deklaratív fiA
gyelmen kívül hagyása.
cigányság, mint etnikai csoport alig
jelenik meg a kelet-európai statisztikai gyakorlatban.
Szinte végtelenül folytatható lenne
a különféle manipulatív technikák
leírása; régiónk politikai kultúrájának
adott szintjén gyakran használt
eljárás: a csalás.
Szeptemberben. Budapesten
nemzetközi tudmányos konferencia
kísérli meg ajánlások kidolgozását
a népszámlálasok kisebbségi vonatkozásainak európai szabványosítása érdekében.
(e)

Ezt az évet még átvészeljük
Beszélgetés Kosáry Domokossal,
a Magyar Tudományos Akadémia elnökével
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A Szószóló munkatársának Forrásként az MTA titkársága ,... a főtitkári értekezlet részére az 1991. éd
a Magyar Tudományos kutatóintézeti bérkorrekció eredményeinek értékeléséről" című előterjesztést
Akadémia idei (152. rendes) illetve egy 1992 áprilisában készített összefoglalót használtunk fel, amelyet az
közgy ű lése előtti napokban - MTA bérbizottság tagjainak készítettek.
interjút adott Kosáry Domokos
történészprofesszor, az MTA ÉSZT-vélemény
elnöke.
- Most hogyan értékeli a magyar tudományok, az Akadémia
helyzetét? - kérdeztük tőle.
- Amikor két évvel ezelőtt erre a
megtisztelő posztra kerültem, azonnal elhatároztuk munkatársaimmal,
hogy olyan reformprogramot indítunk el az Akadémián, amely nagyon
higgadtan, értelmesen, a reális lehetőségek figyelembevételével - elkerülve a demagógiát és a szélsőségeket -, de nagyon határozottan megy
előre az európai értékekhez és normákhoz visszakapcsolódás, illetve felzárkózás útján. Ez a program szerintem sikeresen halad, még ha nincs is
nagyvisszhangja a széles közvéleményben.
- Mit garantálhat a törvény az Akadémia és a kutatóintézetek
számára?
- A kormány által jóváhagyott törvénytervezet rögzíti a tudományos
kutatás szabadságának, minden politikai és ideológiai befolyástól való
mentességének garanciáit. Az Akadémia köztestületi önkormányzattá válna,
s az akadémiai kutatóintézetek teljes szakmai és szellemi önállósággal
működnének. Igaz, nagy viták voltak akörül, hogy mi legyen a 39 kutatóintézetünkkel. Voltak és vannak olyan elképzelések és ambíciók, hogy
fel kellene állítani egy kutatási minisztériumot az intézetek irányítására.
De nem azért szabadultunk meg a pártállam bürokráciájától, hogy egy
drága, nehézkes, nem szakemberekből álló államigazgatási apparátust
ültessenek megint a kutatók nyakára! Ez nagyon sokba kerülne anyagilag
és szellemileg is, tehát semmi szükség nincs rá. Meggyőződésem, hogy
az autonóm tudományos önkormányzati rendszer funkcióját nem lehet, s
nem szabad egy állami szerv irányító és ellenőrző jogkörével, bürokratikus módszerével helyettesíteni. A tudatlanság, a nemzetközi tájékozatlanság és a tudatos manipuláció termékének tartom azt a jelszót is, hogy
át kell csatolni intézeteinket az egyetemekhez. Ezzel ugyanis az egyetemek nem nyernének, hiszen sem állapotuk, sem tevékenységük jellege
nem tenné lehetővé a kutatóintézetek fenntatását, s azok előbb-utóbb
felszámolódnának.
Példaként említhetem, hogy a 70-es évek végén az Akadémiától az
egyetemeknek átadott mintegy ötven kutatóhely, illetve kutatócsoport úgy
elt űnt, mintha egy pohár vizet öntenének a Szahara homokjába. Tudomásul kell venni, hogy alapkutatási feladatokkal általában önálló kutatóintézetek foglalkoznak nyugaton is, ahogyan sok országban is rendelkeznek saját kutatóintézetekkel a tudományos akadémiák.
- Úgy tudjuk, az új felsőoktatási törvény tervezetével szemben több
kifogásuk van.
- Valóban, mert ez a tervezet több ponton nem illeszkedik a kormány
által már tavaly elfogadott akadémiai törvényjavaslathoz, és nincs
összhangban a tudmányos fokozatokról szóló tervezettel sem. Például a
mi Athenaeum-bizottságaink akadémiai és egyetemi szakemberek által
választott testületek, ezzel szemben a felsőoktatási törvénytervezet miniszteriális irányítású, kinevezett bizottságokról beszél. Szabad utat engedne
tehát az egyetemek bürokratikus állami irányítására, ami visszatérés volna a pártállam paternalista, a szakértelmiséget lebecsülő magatartásához.
Az ilyen bürokratikus irányítás ahhoz a házmesterhez hasonlatos, aki a
liftgombot a lakók helyett nyomogatja, mert nem tartja őket elég értelmesnek és önállónak ahhoz, hogy a saját liftjüket maguk kezeljék.
- Bármilyen jó törvényeket alkot is az Országgy űlés és bármekkora
szabadsággal rendelkezzenek a kutatóintézetek, ha az anyagi források sz ű kössége nem teszi lehető vé a színvonal megőrzését. A
kormányfő a tavalyi közgy ű lésen „csak" szabadságot tudott ígérni a
tudománnyal foglalkozó szakembereknek - pénzt nem! Az idei
költségvetésben pedig mintegy tíz százalékkal csökkentették az
Akadémia állami támogatását. Mire elég ez?
- Tudomásul vettük, hogy az ország rendkívül nehéz gazdasági helyzete miatt csökkentette a Parlament az Akadémia központi támogatását.
Ennek ellenére ezt az évet valószínű leg átvészeljük, persze még szigorúbb takarékosság és további létszámcsökkenés árán. Jövőre azonban
már nem bírná ki a tudományos kutatás, ha ezen a szinten maradna a
költségvetési támogatás. Sokszor elmondtam már, hogy a kutatóintézeteinkben dolgozó több mint háromezer minősített kutató olyan
nagy és pótolhatatlan szellemi értéket jelent ebben a szegény országban,
amit meg kell becsülni és őrizni, s biztosítani kell őket arról, hogy szükség
van rájuk, tudásukra és teljesítményükre. Ne mások, nálunk gazdagabb
országok számára neveljünk, képezzünk tehetséges fiatal kutatókat, hiszen
nekünk sokkal nagyobb szükségünk van rájuk.
Az elvándorlás, a legtehetségesebb szakemberek külföldre „menekülése"
sajnos folytatódik, s ennek oka gyakran nemcsak az alacsony fizetés és
a rossz munkafeltételek, hanem az is, hogy nemegyszer politikai indíttatású vitákban, rossz ízű megnyilatkozásokban egyesek leszólják, lebecsülik a szakembereket, és tudatosan bizonytalanságérzetet keltenek bennük, emiatt sokan „lélektani vákuum" helyzetbe kerülnek, amiből kiutat
esetleg csak a külföldre távozásban látnak. Ezt az értelmiségellenes,
szakemberellenes szemléletet éppúgy hibásnak és károsnak tartom, mint
azt a szakszerűtlen szűk látókörű fiskális politikát, amely akkor adna több
állami támogatást a tudományos kutatásnak, amikor majd „gazdagabb"
lesz az ország. Holott éppen attól lehet gazdagabb az ország, ha az állam
többet fordít oktatásra, tudományra, kultúrára.
Az Akadémia és az egyetemek képviselői szeretnének májusban találkozni a pénzügyminiszter úrral, hogy meggyőzzük arról: most kell olyan erősítő
injekciót adni a felsőoktatásnak és a tudományos kutatásnak, hogy életben maradjon mindkettő - és az ország! Az az érzésünk, a döntéshozók
nincsenek mindig tudatában annak, hogy kritikus ponthoz értünk, s ha a
szellemi potenciál szétesik, hiába próbálják esetleg néhány év múlva újrateremteni. Illúzió azt hinni, hogy az oktatás, a tudomány, a kultúra fejlesztése nélkül, a szellemi és erkölcsi értékek, eszmék, alkotó gondolatok
hiányában meg lehet oldani az ország átalakítását, megújítását és felF. S.
zárkózását a fejlett világhoz.

A szakszervezeti választások törvénytervezetéről
Az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés elnöksége rendkívül
aggályosnak tartotta a Munkaügyi
Minisztériumnak azt a törvénytervezetét, amely a szakszervezeti választásokról szól. Ellenvetéseik közül néhányat a Szószólóban is közreadunk:
A szakszervezetek közötti választások alkotmányossági problémát vetnek
fel. A szakszervezetek ugyanis az
ÉRTELMISÉGI
egyesülési jog alapján létrejött, a
SZAKSZERVEZETI
bíróság által elbírált, nyilvántartott tagTÖMÖRÜLÉS
sággal rendelkező szervezetek,
amelybe a tagok szabad elhatározásuk
alapján léphetnek be. Ezek adják a
szervezet működésének legitimitását, amelyet megkérdő jelezni csak a bíróság
(ügyészség), vagy a tagok jogosultak. Igy bármiféle megmérettetés, szavaztatás (főleg nem a tagok által) a leírtakkal ellentétes.
Az elérni kívánt fő cél - a szakszervezeti vagyonmegosztás - megvalósítása
kétséges ebben a formában. Ugyanis ha a választópolgárhoz akarnak fordulni
e kérdések eldöntésére, akkor kevésbé vitatható formája lett volna a népszavazás. Viszont egy „új" választójogi törvény, amely azzal az igénnyel lép fel,
hogy behatárolja a szakszervezeti jogosultságok gyakorlásának feltételeit - a
szakszervezetek közötti országos választás alapján - elfogadhatatlan. Ez a
törvénytervezet ugyanis az országgy űlési választójogi törvény lemásolásával
- szabályainak átvételével - azt a képtelen helyzetet vetíti előre, hogy Magyarország lakossága szakszervezeti parlamentet választ.
A szakszervezetek közötti választás mindenütt a világon azáltal valósul meg,
hogy a munkavállaló tagjává vagy támogatójává válik az érdekeit felvállaló és
képviselő szervezetnek szabad választása, elhatározása alapján. A szakszervezetek súlya a munkavállalók támogatása szerint alakul, az érdekképviseletek
rangsorában elfoglalt helye nem a lakosság szimpátiájától függ. (...)
A törvénytervezet egyaránt épít a területi és a munkahelyi elvre, mivel valamennyi választópolgár szavazatára számít. Azonban a fentiekből következik,
hogy a munkavállalónak a munkahelyi érdekképviselethez fűződő kapcsolata
nem helyezhet ő át tetszés szerint valamely ónkormányzat illetékességi
területére. Más típusú képviseletről van sző, arról nem is beszélve, hogy általában a munkahely és a lakóhely ritkán esik egybe. A szakszervezeti választások a munkahelyekhez kapcsolódnak és nem a lakóterületi önkormányzatok
feladata a választások lebonyolítása, hanem a munkahelyeké. (...)
Összefoglalva: megállapítható, hogy a törvénytervezet szereptévesztésben
van, minthogy a tervezett választások alapvető koncepcionális kérdéseit nem
is érinti. A felvetett kérdések mielőbbi törvényi rendezése már csak azért is
indokolt, mert jogilag nem t űnik megalapozottnak. Az ÉSZT továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a törvénytervezetben körvonalazott választások nem
fejezik ki a munkavállalók és a szakszervezetek érdekeit. Amennyiben a szakszervezetek mégis belekényszerülnek egy választási procedúrába, valamennyi
szakszervezet tagságának lehetősége legyen arra, hogy egészében és részleteiben megismerkedjék a választási tervezetet megalapozó koncepcióval!

A Demokratikus Charta*

A szociális minimumok védelméről
Az 1991 őszén kibocsátott Demokratikus Charta 17 pontban
foglalta össze azokat a demokratikus minimumokat, amelyek
hiányában kétségessé válhatnak a rendszerváltozás eddigi eredményei, s elakadhat a demokratikus átalakulás. A Charta 5. cikkelye szerint: „Demokrácia akkor lesz, ha az állam biztosítja az
ország minden lakosának az elemi szociális ellátást."
A piacgazdaság kialakulása roppant terheket ró az állampolgárokra. Következményei: 1992 májusában már több mint 500 ezer
a munkanélküli, a lakosság 15 százaléka a létminimum alatt él. A
nyomor destabilizál! Az elszegényedés veszélyezteti a politikai és
gazdasági demokráciát! Az állam - a munkahelyek ésszerű védelme,
megelőző szociálpolitika helyett - kimenekül a szociális szférából,
magára hagyja a rendszerváltozás szociális veszteseit. Védelmükben törvényes garanciákra van szükség, amelyek - az Európai
szociális Charta szellemében - az ország gazdasági teherbíró
képességének figyelembevételével a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok számára biztosítják a szociális minimumokat: minimum nyugdíjat az önhibájukon kívül vagy élethelyzetüknél fogva
nyugdíjjogosultságot nem szerzett 60 évesnél idősebb magyar állampolgárok számára; megélhetési minimumot a tartósan munkanélküli és munkanélküli ellátásból kiszorult magyar állampolgárok
számára; átképzési és visszatérési esélyt a munkanélküliek és a
pályakezdő magyar állampolgárok számára; megélhetési minimumot (differenciáltan, a családi jövedelemhez igazodva) a rászoruló
gyermekes családok számára.
A társadalombiztosítás és az oktatás reformja nem veszélyeztetheti: a minden magyar állampolgárt megillető biztosítási alapokra
helyezett alapvető orvosi ellátást; az állampolgári jogon járó ingyenes
általános iskolai rendszert; az intézményes óvodai nevelést a rászoruló gyermekek számára.
*A Demokratikus Charta május elseje ünnepére kibocsátott felhívását támogatta az Autonómok, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a LIGA, az MSZOSZ, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, a
Szolidaritás Munkásszövetség, a Munkanélküliek és Álláskeresők Országos Szövetsége. A felsorolt szervezetek 3 millió
magyar állampolgár képviseletét látják el.
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Az ÉSZT-hez csatlakoztunk

Aki ma szakszervezeti tisztséget vállal
Üvegajtóval elkülönített parányi rész a laboratóriumban.
Nyitva az ajtó, amíg
beszélgetünk, néha be-bejönnek a munkatársai tanácsért.
Szinte tapintható a szabad
légkör, amely a tanár urat
körülveszi.
Dr. Bánfalvi
Gáspár, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docense,
a SOTESZ titkára. Szobájában
mindenféle, különböző vegyi
szerkezetek modelljei díszlenek. Jó ránézni ezekre a csodás titkokat feltáró alakzatokra,
amelyek mint egy-egy térplasztika, modern szobroknak is beillenének.
- Tulajdonképpen hobbim a modellkészítés, persze ez a szórakozás
is kapcsolódik a tudományos
munkához - mondja dr. Bánfalvi
Gáspár. - Ez itt egy szénszerkezet,
amelyet eddig még nem sikerült
szintetizálni, ez pedig egy.. DNSszerkezet pálcikamodellje. Orülök,
ha egy kívülálló embernek is esztétikai szépséget jelent a látványuk,
lám még ez a vírusmodell is milyen
„szép" lehet. Megpróbálom a hallgatóim érdeklődését is ilyen irányba
erősíteni, bár aki egyetemi szinten
foglalkozik a kémiával, biokémiával,
annak bizonyára eredendően is van
fogékonysága az élet rejtelmes
szépségeire. Egyetemünk I. számú
Kémia-Biokémiai Intézetében, magyar és angol nyelven veszek részt

az egyetemi oktatásban. Szerettem
volna német előadásokat is tartani,
hiszen eredetileg ezt a nyelvet tudtam jobban, de eddig nem sikerült
bekapcsolódnom a német nyelv ű
oktatásba. Azt hiszem, hallgatóink
naprakészek a tudomány legfrissebb
eredményeiben. Inkább egy kis
távolságot, 1-2 éves érlelődési időt
kell tartani a kutatás friss szenzációi
és az oktatás témája között, hogy
időközben legyen alkalom a dolgok
kikristályosodására.
- 1974 óta foglalkozom molekuláris
biológiával, ezen belül is a nukleinsav-metabolizmussal. Kutatómunkámban volt egy ötéves periódus, amikor semmi sem sikerült,
jártam a magam útját, ugyanazokon
a síneken, és nem néztem ki a világ-

ba. Aztán sikerült kitörni, egy hirtelen szemléletváltozás hatására, s
azóta másként látom a dolgokat,
jobb kedvvel, s fő ként eredményesebben dolgozom. Az elmúlt
évtizedből mintegy négy évet külföldi intézetekben töltöttem, főként
Bostonban és Hollandiában.
- Ha egy magyar kutató először
megy külföldi egyetemre, jobb ha
nem viszi mindjárt magával a családját, hiszen ismerkedni kell a
környezettel, s legfeljebb egy
vendégszobában húzhatja meg
magát. Amikor megérkeztem Bostonba, egy ír hölgynél vettem ki
szobát, aki azzal fogadott, hogy nem
nekem való ez a hely, olyan szerény
kis szobácskával szolgálhat. Nem
baj, csak tiszta legyen és csöndes,
hiszen az egész napi munka után
édes mindegy, hol alszik az ember.
Külföldön csöppet se feltűnő, ha
valaki más országból jött, hiszen a
kutatók többsége a világ különböző
tájairól érkezett. A bostoni igazgatóm
német volt, a közvetlen főnököm
indiai. Először elvégeztettek velem
egy olyan kísérletet, amelyet ők már
több százszor kipróbáltak, és amikor
hibátlanul teljesítettem, befogadtak.
Három hét múlva már önállóan dolgoztam, nem sokkal később pedig
irányítottam a munkát.
- Fél gondolattal idehaza él az
ember, bárhol is van a világban.
Amíg külföldön voltam, nekem is volt
itthon csoportom, velük tartottam a
kapcsolatot, s amikor hazalátogattam, hozhattam magammal vegyszert, enzimeket, génpróbákat.
Megesett, hogy mire visszamentem,
többet produkáltunk idehaza, mint ők

a kiváló viszonyok között. Jó híre
van a magyar tudománynak a
nagyvilágban, bárcsak itthon is érdemeik szerint ismernék el a kutatókat.
- Ami a szakszervezeti munkát illeti, nincs nagy mozgalmi múltam,
tavaly választottak meg szakszervezeti titkárnak. Senki se vádolhatja karrieristának azt, aki ma szakszervezeti tisztséget vállal, nem lehet mondani, hogy meglovagolja a
kedvező hullámokat. Igazán nem jó
a széljárás az érdekvédelem
számára. Mégis azt mondom, akkor
kell helytállni, mikor baj van. Legnagyobb hibának azt érzem, hogy
az emberek felülr ől várják a megoldásokat. Panaszkodnak, elégedetlenek, el is mondják a kívánságukat,
de a közös gondok orvoslását
mástól várják. Kicsit baleknak éreztem magam akkor is, amikor szakszervezeti főbizalmi voltam, mert
hozzám jöttek kívánságaikkal a kollegáim, hogy tolmácsoljam az
egyetem vezetői felé. Alkat kérdése,
de csak az vállalkozik ilyen villámhárító szerepre, aki szeret segíteni
az embereken. En ilyen típus
vagyok.
- Volt az ős bumm, a nagy szakszervezeti szétrobbanás 1989-ben,
amikor sok kisebb szakszervezet
mellett megalakult a SOTESZ. Kimondtuk az önállóságunkat," függetlenségünket, de hamar keresni
kezdtük a természetes szövetségeseket a többi orvosegyetem
szakszervezeteivel, más értelmiségi érdekvédelemmel. Nem feladva
az önállóságunkat az ÉSZT-hez
csatlakoztunk, mert ott láttuk 4izt a
nyitott légkört, egymás gondjaira

való odafigyelést, amely a leginkább
rokonszenves. Szívem szerint annak
örülnék a legjobban, ha a SZEF és
az ÉSZT egyesülne, mert akkor egy
olyan ütőképes szakszervezet jönne
létre, amely megfelel ő súllyal
képviselhetné az értelmiség érdekeit. Optimista vagyok, bízom benne,
hogy a mozgalom mihamarabb megtalálja önmaga útjait.
- Bár korrekt viszonyunk van az
egyetem vezetésével, mégis megsínylette az érdekvédelem a szétaprózódást, át kellett adni a szakszervezet helyiségeit. Szép, tágas helyiségek voltak, bár őszintén szólva
nem szükséges a korábbi luxus, de
a második emeletre - ahol lift sincs
- , mégse kellett volna bezsúfolni
bennünket. Sok a nyugdíjasunk, ők
igen aktívak, de a lépcsőjárást nehezen bírják. Szakszervezeti
könyvtárunk is komoly érték, most
hadakozni kell, meg ne szüntessék.
Szeretnénk, ha a SOTESZ
egyesülne az egyetem más szakszervezeteivel, de eddig ez nem
sikerült, mert mindenki másfelé
kötelezte el magát, van aki a
Ligához, más az MSZOSZ felé húz.
Érthető a mostani bizonytalanság,
remélem hamarosan túl leszünk rajta. Amikor például az EDDSZ a
bérkövetelésekkel állt elő, a mi
embereink is megfogalmazták a
véleményüket. Sokféle javaslat volt,
de mégis megmozgatta a tagságot,
és a csatlakozó aláírások után sokan a tüntetésre is elmentek.
Remélem, nem kell megvárnunk,
amíg tovább romlik a helyzet, hamarabb kialakul a hatékony érdekvédelem.

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
Jelentkezőket várnak

A Diplomás Nők Nemzetközi Szövetségébe
Alakuljon meg újra Magyarországon a Diplomás Nők Nemzetközi
Szövetségének tagszervezete - ezzel a javaslattal érkezett haza néhány
hónapja egy külföldi tudományos szakülésről dr. Földvári Mária
geológus, a Földtani Intézet projektvezetője, akit a munkahelyén
kerestünk meg, hogy a részletekről érdeklődjünk.
- Kinek az ötlete volt a szövetség újraalakítása?
- Egy osztrák professzorasszony, dr. Anna Zemann kérte az ügyben
közreműködésemet, ő egyébként vezetőségi tagja a szövetség osztrák tagszervezetének, s nagyon örülne, ha Magyarországon is megalakítanánk a
szervezetet. Azóta rendszeresen levelezünk, s több ismertetőt küldött a szövetség
működéséről.
- Tulajdonéppen mikor és miért alakult ez a szervezet?
- Még az elsó világháború hatására, 1919-ben alapították amerikai és angol
diplomas nők, akik arra szövetkeztek, hogy hasonló katasztrófák a világban
elkerülhetők legyenek. Egy év múlva a franciák, spanyolok és kanadaiak is
létrehozták nemzeti szervezeteiket, és azonnal csatlakoztak a nemzetközi
szövetséghez. Ma már ez a szövetség ötven ország tagszervezeteit foglalja
magában, s székhelye Genfben működik.
- Ez is valamiféle női egyenjogúságért küzdő szervezet?
- Szó sincs róla! A szövetségnek soha nem volt célja, hogy egy újabb,
divatos szeparatista nőegyletté váljon, inkább arra törekszenek, hogy a különböző országok kvalifikált asszonyai barátságokat kössenek, kölcsönös látogatásokon egymást megismerjék, s cselekv ő részt vállaljank a békés világ
megteremtéseben. Az utóbbi években szolidaritás jellegű funkciókkal bővítették
ki tevékenységüket: alapítványokat hoztak létre ösztöndíjakra, tudományos kutatásokhoz; tamogatják a világ rászoruló diplomás asszonyait élelemmel, ruhával; a súlyos betegeket gyógykezeléssel; a tanulmányaikat végzőknek anyagi segítséget adnak; a menekülteknek állást szereznek. Általános cél faji, nemzeti,
politikai, vallási hovatartozástól függetlenül a diplomás nők érdekeinek képviselete a szellemi, szakmai, kulturális élet területein. Foglalkoznak még a nők
általános problémáival, a szervezet kapcsolatban áll az ENSZ és az UNESCO
társszervezeteivel.
- Volt-e valami előzménye a mi térségünkben e szervezet működésének?
- Hogyne, Magyarországon 1926 és 1939 között működött ugyanez a szervezet,
majd 1949-ben újraindította tevékenységét - de többet nem tudok róla. Cseh és
Szlovákia, Románia most kezd bekapcsolódni a szövetség munkájába.
- ön hogyan képzeli a magyar szervezet újraalakítását?
- Tulajdonképpen fórumot kerestem az elmondottak közhírré tételéhez, s
köszönöm a Szószólónak, hogy ezt lehetővé tette. Jó volna, ha a TUDOSZirodában jelentkeznének azok, akik ismeretekkel rendelkeznek a korábbi magyar szervezet működéséről, s informálnának erről. De főképp azt szeretném,
ha ugyanitt jelentkeznének azok, akik részt vállalnának ebből a munkából. En
szívesen közvetítek az ügyben, összehozom az érdeklődőket az osztrák kolléganővel, s minden információt készséggel átadok.
- Ki lehet a tagja a szervezetnek?
- Még egyetemi hallgatók is tagok lehetnek. Az osztrák szervezet például
külön irodát működtet, igen sokat segítettek a Romániából menekült diplomás
asszonyok elhelyezésében. A gyakorlat az, hogy előbb megalakul a nemzeti
tagszervezet, s azután kéri felvételét a nemzetközi szövetségbe. Nem protokolláris, hanem nőkre jellemző kapcsolatokat akarnak.
- Nálunk mit vállalhatnának?
- Manapság a diplomás nő egyik legnagyobb gondja, hogy a családját ellássa és a munkahelyén is versenyképes legyen. Hogy konkrétan miben tudna
segíteni a szervezet, még nem tudom. De ha kellő érdeklődés mutatkozik,
meglátjuk, hogyan tovább...
A TUDOSZ titkársága tehát várja az érdeklődő diplomás hölgyeket, s mindgy. i. gy.
azokat, akik bármit tudnak az elődszervezet múltjáról.
Jelentkez őket és támogatókat várnak

Gyerekek a gyerekekért!
A TUDOSZ-tagok árván maradt gyerekeit támogató PRO VITA
alapítványa javára müsoros délutánt és kiallitast rendezünk 1992.
június 4-én csütörtökön délután 4 órakor a szakszervezeti székház
Puskin u. 4. fsz-i klubtermében. Ezen a bemutatón 6-16 éves korú
gyerekek enekelhetnek, tancolhatnak, zenélhetnek. verset vagy prózát
adhatnak elő.
A rendezvény belepődija önkéntes. a bevételt teljes egészében a
PRO VITA alapítványra utaljuk at.
Jelentkezni a TUDOSZ-titkaroknal lehet

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
Április 14-én a Tudománypolitikai
Titkárság vezetőjével, Bittsánszky
Gézával tárgyaltak az ÉSZT
képviselői a kutatást és a felsőoktatást érintő törvénytervezetek helyzetéről és problémáiról, egyes kutatóintézeteket és kutatási ágazatot
érintő átszervezési elképzelésekről,
valamint a kutatás finanszírozás
időszerű kérdéseiről. A tárgyalások
után az ÉSZT elnöksége intézet- és
kutatásfinanszírozási javaslatait
eljuttatta a Titkárság vezetőjéhez
(lásd e koncepciót ismertető írásunkat a 3. oldalon).
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke, Pungor Ernő
tárcanélküli miniszter április 15-re
meghívta a TDDSZ és a TUDOSZ
képviselőit. A megbeszélésen a kutatóintézeti hálózat és a felsőoktatási
intézmények
kapcsolatainak
továbbfejlődéséről, valamint szervezési kérdésekről, illetve a kutatásfinanszírozás jelenlegi problémáiról
volt szó.
Az ipari és kereskedelmi miniszter, Szabó Iván meghívására a TUDOSZ képviseletében Kuti László
elnök és Révész Márta titkár vett
részt a földtani kutatási szervezet
átalakításáról rendezett szakmai-társadalmi megbeszélésen az Ipari- és
Kereskedelmi Minisztériumban. A
TUDOSZ elnöke itt ismertette a
szakszervezet véleményét az érintett két intézet, az ELGI és a MAFI
helyzetével kapcsolatban. Hozzászólásában azt az álláspontot
képviselte, hogy a két kutatóintézetnek a jöv őben is önálló tudományos
kutatóintézetnek kell maradnia,
nevük, önálló gazdálkodásuk és
önálló jogi személyiségük megőrzése mellett. A földtani kutatás finanszírozásának a jövőben is állami feladatnak kell lennie. Az intézetfinanszírozás és a kutatásfinanszírozás egészséges összhangját
szorgalmazta. A munkavállalók
gondjairól szólva ismételten felvetette: „az immár másfél-két éve
húzódó átszervezési hercehurca a
dolgozók biztonságérzetét a padlóra
süllyesztette."
Április 16-án és 29-én egész napos ülést tartott a Közszolgálati
Szakszervezetek Szövetségi
Tanácsa. A résztvevő szakszervezetek képviselő i többek között
megtárgyalták a szövetségi közgy ű lés elé kerülő dokumentumtervezeteket. A költségvetési
beszámolóval és tervvel kapcsola-

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
tos vita (miután a TUDOSZ kifogásolta a beszámoló ellenőrizhetőségét, a KKDSZ pedig az
1993. évi terv egyes pontjait) nagyon
elhúzódott. A Tanács ülését április
29-én kellett folytatni, amikoris a
szövetséggel kapcsolatos időszerű
problémák tervezetét tekintették át.
A felvetés „eredményeként" a
Közszolgálati Szakszervezetek közgy űlése május elejére tervezett
időpontja május közepére halasz-'
tódott.
Április 25-én tartotta második
küldöttgyűlését a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete
(TBDSZ). A küldöttgy ű lésen
meghívott vendégként az ÉSZT
képviseletében részt vett Kuti László, a TUDOSZ elnöke, aki
hozzászólásában a két szakszervezet közti jó kapcsolatról és a szakszervezeteket érintő választásokkal
kapcsolatos gondokról, feladatokról
beszélt. Kuti ászlótól értesült a
Szószóló arról, hogy a küldöttgyűlés
- elfogadva az intézőbizottság javaslatát - egyhangúlag megszavazta a Közszolgálati Szakszervezetek
Szövetségéhez való tartozása mellett - a TBDSZ csatlakozását az
ÉSZT-hez.
Április 28-án ülést tartott a
TUDOSZ titkárok tanácsa. Az ülésen áttekintették az elfogadott új
Munka Törvénykönyve legfontosabbrészleteit. A titkárok felszólították az
elnökséget, hogy a második
félévben szervezzék meg a Munka
Törvénykönyve és a Közalkalmazotti
törvény ismertetését a TUDOSZaktivisták körében. Elfogadták az
elnökség javaslatát: a szövegek
hatálybalépése után az új kollektív
szerződések megkötésekor a korábbinál jobban, összehangoltabban és
szervezettebben kell fellépni.
A Titkárok Tanácsa tudomásul
vette, hogy korábban megválasztott
elnökségi tagunk Kádár Péter elnökségi tagsága, munkakörének
megváltozása miatt az alapszabály
értelmében megszűnt, és elnökségi
taggá választották Horváthné Ács
Katót és Bürger Gábort (akit a
Szószóló következőhavi lapszámában mutatunk be). E döntéssel
hosszú átmeneti idő után ismét
kilenc tagúvá lett a TUDOSZ-elnökség. A Titkárok Tanácsa a továbbiakban a szakszervezeteket érintő
választásokkal kapcsolatos időszerű
kérdésekkel foglalkozott.

KÖSZÖNET ÉRTE
Bősz Ádámné, az MTA Regionális Kutatások Központja
gazdasági igazgatóhelyettese
értesítette a PRO VITA
alapítvány kuratóriumát, hogy
szűkös anyagi lehetőségeik ellenére átutaltak 10 000 forintot
az alapítvány számlájára.
Értesítő levelükben többek
között ezt. írták: „Ilyen nemes
célra való adományozástól mégsem zárkozhatunk el"

Bemutatjuk
a TUDOSZ-Elnökség
új tagját

Dr. Horváthné Ács Katalin
20 éve dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia adminisztrátorügyintézői állományában. Érettségi
után került titkárnőnek a SZTAKI-ba,
ahonnan egy év után átment mostani munkahelyére a Mű vészettörténeti Kutatóintézetbe.
Munka mellett az ELTE-n
népművelői és magyar szakos tanári
diplomát szerzett, majd 3 éves esztétika szakosítót végzett. Szakdolgozatát - melyben feldolgozott publikálatlan dokumentumokat is - az
1934-ben megalakult Szocialista
Képzőművészek Csoportja témakörből írta.
Ma is legfontosabbnak tartja a tudomány népszerűsítését, mint TITtag, elsősorban művészettörténeti ismertetterjesztő előadássorozatai
voltak.
12 éve dolgozik a munkahelyén a
szakszervezeti bizottságban. A TUDOSZ alapításában is részt vett, s
azóta is képviseli az intézetet a titkárok tanácsában. Az ÉSZT-ben is
végez társadalmi munkát.
Elnökségbe való választásával
elsősorban a nem tudományos
munkakörű, valamint nyugdíjas tagság fokozottabb érdekvédelméért
kíván ügyködni.

SZÓSZÓLÓ
A n ők nyugdíjkorhatárának felmelésér ől

Kendőzetlen igazságok
Az Érdekegyeztető Tanács munkavállalói tagozatának szociálpolitikai bizottsága egy hónappal ezelőtt fórumot rendezett a nők nyugdijkorhatárának felemelését célzó törvényhozói elképzelésekről. A
törvényelő készítő szándékot dr. Pusztai Erzsébet országgy ű lési
képviselő ismertette, meghívott előadóként. Az előzetes elgondolások szerint 2-3 évenként 1 évvel emelkedne a korhatár, s így az
ezredfordulóra érné el a 60 évet. Ezt követően még valamikor mind
a férfi, mind a nő i nyugdíjkorhatárt tovább emelnék 2 évvel. A
képviselőnő által elmondottak élénk visszhangot váltottak ki a résztvev őkből. Szenvedélyes hangú felszólalások hangzottak el a nagy
ágazati szakszervezetek képviselői részéről, akik az iparban vagy a
szolgáltatások terén rendkívül nehéz körülmények között fizikai
munkát végzőknek, s az idegileg, fizikailag megerőltető munkát ellátó
nődolgozók véleményét tolmácsolva bírálták a kormány tervezett
intézkedéseit. Részben az előadással, részben a hozzászólásokkal
kapcsolatban felmerült gondolataimat - élve a szerkesztő ség által
kínált lehetőséggel - ezúton osztom meg a lap olvasóival.
Hallgatva a képviselőnő előadását,
majd az erre reagáló hozzászólásokat, az volt a benyomásom, hogy
ellentmondás, sőt ellentét feszül a
két pólus között. Az ellentétet azért
érzem tragikusnak, mert mind a két
póluson képviselt álláspont realitást
tükröz. Realitás az, amit a
képviselő nő elmondott az ország
helyzetéről, és ezzel összefüggésben a társadalombiztosítás anyagi
helyzetéről, s amelynek következtében a törvényhozók kényszerhelyzetben vannak: ha nem emelik meg
a nyugdíjkorhatárt, akkor kevesebb
nyugdíjat tudnak fizetni a nem is
olyan távoli jövőben. Más megoldás
nincs. hallottuk a kendő zetlen
igazságot, mert a Tb-járulékot
tovább emelni nem lehet, így is a
legmagasabbak között van világviszonylatban.
A Tb-nek az ezredfordulóra 200
milliárdos deficitje lesz. Ezzel, a

realitások szülte kényszerrel szemben tornyosulnak azok a realitások,
amelyek a hozzászólásokból kibontakoztak. Igy az, hogy a magyar nők
agyondolgozottak és sokkal
„lestrapáltabbak" nyugati kortársaiknál. A norvég nők például 67
éves korban mennek nyugdíjba, s
ekkor úgy néznek ki, ha nem jobban, mint 55 éves magyar nőtársaik.
Részmunkaidőben, jó körülmények
között, kellemes munkát végezve
könnyen lehet 60-65 éves korig
dolgozni, de a magyar nőkre több
terhet rakni már nem lehet, és súlyos felelősség terheli a kormányzatot, ha a gazdasági nehézségeket a
nők továbbdolgoztatásával (is) akarja megoldani.
Ahol a törvényhozói szándék társadalmi méretű ellenállásba ütközik, ott csak a kompromisszum segíthet. A kormányzati, illet ő leg
törvényhozói elképzeléseket addig

kell közelíteni a társadalmi elvárásokhoz, addig kell engedni a „huszonegyből, amíg sikerül lenyeletni
a keser ű pirulát a társadalom széles
rétegeivel. Itt azonban óriási gondokat látok. A kormányzat által elérni
kívánt cél csak könyörtelen,
„kőkemény", új nyugdíjtörvénnyel
érhető el. A tervezett intézkedések
enyhítése, felpuhítása árán csökkenthető ugyan a társadalmi ellenállás, de a különböző korkedvezmények, választási lehető ség,
lépcsőzetes bevezetés stb. eredményeként a törvény hatástalanná,
eredeti céljának elérésére alkalmatlanná válik, a Tb deficitjének
megakadályozására nem lesz
képes. Ekkor pedig felmerül a.
kérdés: érdemes-e bevezetésével
kísérletezni, megéri-e a kormánynak
népszerűtlen intézkedésekkel riogatni a közvéleményt, ha a jelenleginél
hátrányosabb intézkedéseknek a
kormányzat által szándékolt mérték ű
bevezetése eleve kilátástalan?
Mit lehet tehát tenni? Ha
elutasítjuk, mondjuk meg mit javasolunk helyette - hívott fel a
képviselő n ő is - hallva a
tervezetekkel szembeni kifogásokat.
Véleményem szerint minden egyéb
lehetséges intézkedést ki kell előbb
próbálni a kormánynak, s csak ezek
kimerítése után kellene a nyugdíjkorhatárhoz nyúlnia, amikor bebizonyosodott, hogy semmi más nem
segít a Tb deficitjén. Meg kell
kísérelni
behajtani
a
Tb
kinntlevőségeit, a be nem fizetett Tbjárulékokat. Amíg az állam elnézi,
hogy saját mamutvállalatai vezetik
a Tb adósainak listáját, és rendszert csinálnak abból. (például a
MÁV), hogy a feltehetően horribilis
összegű Tb-járulékot nem fizetik be,
addig nehezen tud erkölcsi tőkét
kovácsolni a gazdasági kényszerből
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a nyugdíjszabályok hátrányos
megváltoztatására. A másik javaslatom azon a tapasztalaton alapul,
amit néhány éve szereztem, amikor
gyakori kényszer ű vendége voltam
a mai Fiumei úti Tb-székháznak.
Tapasztalatom szerint a munkaszervezés cs ődje, ami abban az
épületben folyik. Nem is a Társadalombiztosításnak, hanem a társadalomnak az érdeke, hogy racionális
nyugati munkaszervezési módszerek
bevezetésével költségmegtakarítást
érjen el végre. A harmadik javaslatom munkahelyteremtésre irányul. A
miénkhez hasonló struktúraváltással
kapcsolatban jól bevált nyugat-európai recept szerint állami beruházásokkal. megrendelésekkel magának
az államnak kell új munkahelyeket
teremtenie. Amíg ez nem történik
meg, a jelenlegi gazdasági érdekek
ellene hatnak a nyugdíjkorhatár
emelésének. A jelenlegi szabályok
a munkahelyek megsz ű nésével
kapcsolatban arra ösztönzik a
munkáltatókat,
hogy
nyugdíjkorhatárhoz közeledő dolgozóiktól megszabaduljanak. Amit a
kormányzat a nyugdíjkorhatár
emelésével nyerne a réven,
elveszítené a vámon azzal, hogy
fiatal munkanélkülieket fosztana meg
a munkába állás lehet őségét ől.
Végül pedig maga a Tb deficitje
az, ami szöget ütött a fejembe. A
biztosítás mindig, mindenhol a
világon jól jövedelmező üzlet volt.
Napjainkban szemtanúi vagyunk,
ahogy egymás után törnek be a
nyugati biztosítók a hazai - nagynak
igazán nem mondható - piacra. Ezek
a cégek a legkevésbé sem a vállalati tevékenység biztosításával foglalkoznak kizárólagosan, és nem is
vagyonbiztosítással, hanem a
személybiztosítás legkülönbözőbb
formáival is. Épp az a biztosító nem
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kell meghatározni a prioritásokat.

A kutatóintézetek finanszírozásáról

Non profit-tevékenység

A finanszírozás alapelveinek meghatározásakor
figyelembe veendő szempontok
A kutatóintézetek infrastrukturális alapja (különösen természettudományi és műszaki kutatóintézeteknél a laboratóriumok, kísérleti
egységek, a mű szerek léte, beszerzése, fejlesztése különböző
költségei stb.).
A kutatóintézetek alapvető működési feltételeinek biztosítása, a biológiai alapok szélesítése, gazdasági állat- és növényfajták előállítása,
nevesítése, minő ségük állandó javítása stb.
A kutatóintézetek „közgy űjteményi és informatikai feladatai (adattárak, könyvtárak, sok esetben szakmai központi adattárak, illetve
gyűjtemények, mintaraktárak, mintatelepek stb.)".
A kutatóintézetek és az oktatási intézmények kapcsolata (mind a
graduális, mind a postgraduális képzés területén).
A kutatóintézetek, mint független szakértő intézmények a mindenkori állam, illetve kormány független szakértő intézményei.

A finanszírozás formái
Intézmény finanszírozása esetén a magas szintű, eredményes kutatás feltételeinek garantálása érdekében fenn kell tartani az intézményfinanszírozás rendszerét az alapműködtetés állami feladatokkal arányos szintjéig (bér, bérköltség, mű ködési költségek: fűtés, világítás,
kommunikáció, közlekedés stb.). Ez egyben lehetővé teszi a kutatásra rendelkezésre álló pénzek optimális kihasználását és nagymértékben csökkenti a költségeket. Ugyanakkor az azonos esély és a minőségi okokból is elképzelhetetlen, hogy egy adattárat, könyvtárat, netán
laboratóriumot stb. pályázati feltételek mellett működtessük. Csak a
stabil, magas szintű, infrastrukturális feltételek megléte esetén lehetségesek az eredményes kutatási pályázatok.
Kutatási pályázatok finanszírozásakor csak stabil infrastrukturális
háttér mellett van lehetőség a kutatás és kizárólag a kutatási tevékenység pályázati formában történő működtetésére. Ennek egyik igen
fontos feltétele, hogy létezzenek különböző kutatási alapok. Nem elegendő a jelenlegi OTKA- és KMÜFA- (mű szaki fejlesztési alap) rendszer. Ugyanis ez csak a kutatási tevékenység két szélső területére,
az alapkutatásra és a mű szaki fejlesztésre ad pályázati lehetőséget.
Az alkalmazott kutatások, az alapozó kutatások, a távlati kutatások
rendkívül széles skálája számára semmiféle pályázati lehetőség nincs.
Ez egyben pályázati dömpinget jelent és azt, hogy a kutatók
„megerőszakolva" önmagukat, munkájukat e két pályázat keretei közé
kívánják bepréselni. Ez pedig, mint látjuk, nem kell és nem is lehetséges. Ezért létre kell hozni a két szélső terület közé egy vagy
több olyan kutatási alapot, melyre a nevezett ágak mű velői is jó
eséllyel pályázhatnak. Ilyen módon valós versenyhelyzet teremtődne,
a kutatóintézetek és egyetemi tanszékek egyenlő feltételek mellett
pályázhatnának.
Szakmai (szakértői) megbízások igénybevételekor amennyiben az
állam, a kormányzat vagy más állami, önkormányzati szerv szükségét
látja egy szakértői munka elkészítésének egy számára fontos feladatban. akkor szükséges, hogy valamely intézetet, kutatási csoportot
vagy kutatót közvetlenül bízzák meg a feladat megoldásával.
Ezt lehetővé kell tenni, de természetesen úgy, hogy a megbízó
fedezi az elvégzett és szükséges munka költségeit. Ebben az esetben mindig személyt vagy csoportot lehet megbízni, akit a háttérben
dolgozó intézet „fémjelez" mindaddig, míg ebbéli munkájával nem
rontja intézete jó hírét.

Állami feladatok és prioritások
Ezek a feladatok kétirányúak. Az államnak, a kormányzatnak, a
tárcáknak meg kell határozni azokat a feladatokat. feladatcsoportokat,
melyeket a következő években, évtizedekben meg akar oldani, s amelyek megoldásához kutatás, kutatói tevékenység, kutatói vélemények
szükségesek. A kutatóknak (kutatóintézeteknek) pedig az állami feladatok ismeretében és saját kutatási stratégiájuk figyelembevételével

Lehetőséget kell adni az intézeteknek, hogy a meglév ő
szakmai kapacitások racionális
kihasználásával non profittevékenység keretében végzett
szakmai-szakértői megbízásokat
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teljesítsenek. Ugyanakkor meg
TRMRRÜLÉS
kell szabadítani az intézeteket
a termelés, a vállalkozás
kényszerétől.
Összegzésként minden olyan intézménynek, amelyet az államháztartási törvény - az illetékes tárcák javaslatai alapján - állami kutatóhelynek nyilvánít (az egyetemeken kívül), működéséhez megteremtve az
esélyegyenlőséget, alapellátást biztosít. Csak így lehet mind a hazai,
mind a nemzetközi pályázatokon azonos eséllyel indulni.
Az alapfinanszírozást ma divatos dolog alapítványi úton megoldandónak tekinteni, ez azonban a lényegen nem változtat! Alapítványt, amely
működést biztosít, csak úgy lehet létrehozni, ha ezt az állami költségvetés
teszi, mert a gazdaság más szereplőinek erre a célra még annyi pénze
sincs, mint a kormánynak.
Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet az 1991. június 21-én
megküldött, hasonló tárgyat is érintő véleményünkre, amelynek megállapításai - megítélésünk szerint - ma is aktuálisak.

(Hadi) TUDÓSÍTÁS
Az érdekegyeztetés harcmezejéről
Kuti Lászó idestova másfél éve az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés képviseletében részt vesz az Érdekegyeztető Tanács
(ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Az április még a március nál is
csöndesebb hónap volt az Erdekegyeztető Tanács történetében,
ugyanis több alkalomra is
betervezett időpontok ellenére
nem tartottunk egyetlen plenáris
ülést sem. Ez természetesen
nem jelentette azt, hogy ebben
a hónapban szünetelt a munka,
hiszen a bizottságok szorgalmasan dolgoztak azért, hogy legyen mit tárgyalni a következő
üléseken.
Az elmúlt hónapban folytatta
munkáját az az „ad hoc bizottság", amelyiknek tiszte volt,
hogy különböző javaslatokat
készítsen a szakszervezeteket
érintő választásokra, s kiemelten foglalkozzon az üzemi tanácsok és a társadalombiztosítási
önkormányzat választásával. Ez
a bizottság a munkáját ebben a
hónapban is folytatni fogja.
Kétszer tárgyalt az az úgynevezett Jószolgálati Bizottság,
amely a munkavállalói oldal
mű ködését segítendő, javaslatot
készít az ET és a szakszervezeti képviseletek hatékonyabb
mű ködésére. Bár a téma fon-

tossága ellenére mindkét ülésen
csak az ÉS
ZT és a LIGA képviselői
vettek részt, az ASZOK és a SZEF
csak egy-egy alkalommal képviseltette magát, az ET Titkárság
szakszervezeti képviselője által jól
elő készített anyagból egy megfelelő javaslat született, mely
alapján - ha a résztvevők elfogadják - valóban hatékonyabbá lehet
tenni a munkavállalók érdekképviseletét.
Nem volt eseménytelen a
Költségvetési Intézmények Erdekegyeztető Bizottságának működése
sem. Annak ellenére, hogy e bizottság neve rövidesen megváltozik, tevékenységének jellege
pedig most van átalakulóban,
„teljes gő zzel" ülésezett, hiszen
április a bérpolitikai tartalékok
elosztásának az ideje is. A
kormány, a munkáltatói kamarák,
az önkormányzatok és a szakszervezetek képviselő i tárgyaltak az
évközi béremelések elosztásának
mértékéről, idejéről, módjáról és a
béremelésben részesül ők körér ől.
A tárgyalásokra a szakszervezetek egyeztetett, s mindegyikük által
elfogadott javaslattal mentek. E

tudna megélni, amelynek kockázati
közössége a társadalom legszélesebb rétegeit átfogja, s amely
olyan biztosítási díjakat zsebel be,
amelyet bármely más ‚biztosító irigykedve szemlélhet? Es ez a biztosító még arra sem költ, amelyre
elődei - a munkásbiztosító, betegsegélyez ő, nyugdíjbiztosító stb.
pénztárak - tudtak pénzt szakítani:
lakásépítésre, üdül ők, székházak
építésére. Hogy a munkavédelemr ől ne is beszéljek. Már a múlt
század végén a munkavállalók
kötelező baleset elleni biztosításán
keresztül a munkásbiztosító, a Tb
elődje szervezte, ellenőrizte, felügyelte a munkahelyeken a
munkavédelmet, sőt szaktanácsadó
szolgálatot tartott fenn. A Tb-nek
ebben ugyanolyan érdekeltsége kell
hogy legyen, tekintettel az üzemi
balesetekre, foglalkozási megbetegedésekre nyújtott szolgáltatásaira. De nem tudok róla, hogy a Tb
erre egy fillért is költene. Azt hiszem,
hogy a Tb egyébként mindent,
ráhárított állami feladatnak tekint,
nem mű ködik nála a biztosítási
érdek. amely minden biztosítási
tevékenység mozgatórugója. A
nyugdíjakkal kapcsolatban emlegették itt a 43 százalékos Tbjárulékot. A nyugdíjbiztosítás alapja
nem a munkavállalók által befizetett
10 százalékos járulékokból tevődik
össze? A biztosítási érdek hiánya
talán azzal is összefügg, hogy a Tbnél összekeverednek a különböző
célra befizetett biztosítási összegek.
Még egy történelmi adalékkal
hadd hozakodjak elő. Hazánkban az
iparosodás és ennek következtében
a munkavállalói biztosítás kölönböző
formái is viszonylag későn indultak
fejlődésnek. A munkások önkéntes
befizetéseiből betegségi, öregségi
stb. ellátásokat nyújtó segélypénztárak hálózatából már a századvégre
virágzó, jól mű ködő, a munkaadók
és a munkavállalók kockázati
közösségén alapuló. kötelező biztosítási rendszer jött létre. Az 1891.
évi munkásbiztosítási törvényt 1927ben váltotta fel, egy akkor igen
modernek és sok tekintetben ma is
példaszerű nek tekinthető törvény,
amely a mai társadalombiztosítás
alapjait lerakta, s amely 45 után is
még hatályban volt. Nem kell tehát
mindent kitalálni és nem kell feltétlenül külföldi példák után nyúlni. Csak
saját jogtörténeti előzményeinkhez
kell a törvényhozóknak visszanyúlni
ahhoz, hogy mintát kapjanak arra,
milyen elvek alapján mű ködik a biztosítási érdek, és hogyan lehet erre
jól szervezett biztosítási rendszert
építeni; amely a befizetésekb ől
képes a vállalt szolgáltatásokat
nyújtani, s amely nem csupán deficitmentesen mű ködik, de tartalékot
képez és gazdálkodik a biztosítottak pénzéből.
dr. Czuglerné dr. Bittó Márta
MTA Állam- és Jogtudományi
Intézet szakszervezeti titkára

javaslat lényege az volt, hogy (a
már parlamenti döntés alapján
évközi béremelésben részesülő
pedagógusokhoz és mű velődésben dolgozókhoz hasonlóan) a
többi költségvetési terület is az
éves szintre vetített 3,2 százalékos béremelésben részesüljön
augusztus 1-jei hatállyal. A tárgyalófelek kifejezték szolidaritásukat az egészségügyi dolgozókkal, fontosnak tartva
bérköveteléseiket, de felvetették
azt is, hogy a teljes keret sem
lenne elegend ő ezek teljesítésére, tehát erre más megoldást kell találni. A munkavállalók
előzetesen egyeztetett álláspontja és a magunkra kényszerített
fegyelmezett tárgyalási mód és
taktika meghozta a maga
gyümölcsét. Kissebb-nagyobb
módosításokkal a KIÉB a szakszervezeti javaslatot fogadta el,
s így sikerült elérnünk, hogy az
el ő zetes kormányzati elképzelések ellenére a költségvetési
kutatóintézetek (akadémiaiak és
nem akadémiaiak) is kapjanak e
béremelésből. A szakszervezetek viszont elfogadták azt a
javaslatot a kormány részéről,
hogy szerény tartalékalap képződjön, és a béremelés július 1jei hatályú legyen. A későbbi
beléptetést a kormány az
áthúzódó hatás miatt nem tartotta megvalósíthatónak.
Q-ti
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az intézetekben dolgozók - esetleg
kedvezményesen - az intézmény tulajdonhányadából.
- A létrehozandó új szervezet renÚj rovatunkban minden olyan meditációnak helyt adunk, amelyek
delkezne azzal a joggal, hogy a
nem a TUDOSZ vagy a Szószóló szerkesztőségének álláspontját
hozzá tartozó intézetek által létretükrözik, de a kutatóintézetek megmentéséről polemizálnak.
hozott nyereséget saját hatáskörben
a saját kutatás-fejlesztési tevékenységének finanszírozására fordítja.
Az erősen korlátozott állami források miatt a szervezetnek a
mű ködőképesség érdekében biztosítania kell, hogy sem adó, sem
A Magyar Innovációs Kamara javaslata
egyéb befizetési kötelzettség ne tera kutatóintézetek „megmentésére"
helje az intézményeket, minden befizetés (a tb-járulékon kívül) a
vagyonkezelőhöz folyjon be, továbA Szószóló elmúlt havi lapszámában ismertettük a Magyar Inbá az intézetek korábbi visszafizeténovációs Kamara állásfoglalását, mely szerint a kutatóintézetek
si kötelezettségeikre kapjanak hateljes felszámolásának, valamint vagyonuk kiárusításának
ladékot, indokolt esetben ezeket
megakadályozása érdekében az intézeteket állami tulajdonban
engedjék el.
- Az Innovációs Kamara
lév ő egyszemélyes részvénytársaságokká kell átalakítani és a
véleménye szerint ez a lépéssorozat
jelentős szellemi és technikai vagyont, vagy az ÁVÚ felügyelete
eleve kiszűrné az önkéntesség vagy
alatt, vagy közalapítvány formájában kell működtetni. Az olvasóink
nem önkéntesség kérdését, mindenkörében nagy visszahangot kiváltott elképzelés részleteiről érdekféle egyéb bürokratikus szervezet
lődtünk a Szószóló nevében dr. Pakucs Jánostól, a kamara elidő igényes létrehozását. Ternökétő l, az OLAJTERV RT. ügyvezető igazgatójától:
mészetesen szükség van a kormány
intenzív kutatást-fejlesztést tá- A vagyonkezelő szervezet a mogató intézkedéseire is, országos
- Hogyan képzelik az átalakítást.
és miért éppen ezt a formát válasz- vagyont előre meghatározott szigo- kutatásfejlesztési stratégiára és egy
sor egyéb állami feladat elvégtották? Nem eredményezheti ez az rúfeltételek mellett kaphatja meg.
zésére. E feladatok nem delegálEnnek
része,
hogy
az
összvagyon
állam kivonulását és hogyan befolyánem csökkenhet, s csak kutatás-fej- hatók egy vagyonkezelő szervezetsolhatja kutatóink helyzetét?
re vagy alapítványra.
- Az azonnali intézkedéssorozat lesztés céljára lehet használni. Envégezetül
Pakucs
János
nek
érdekében
a
szervezetnek
ne
végcélja a kutató szervezetek
hozzátette:
mű ködőképességének biztosítása. legyen semmilyen állami befizetési
- A javasolt intézkedéssorozat
ennek keretében az igazi tulajdonos kötelezettsége, azaz az állam felé nem t ű r halasztást, e lépéseket a
megtalálása és megnevezése, vala- kvázi költségvetési szervként legrövidebb idő n belül meg kell
mint az intézetek esetleges priva- m ű ködjön „nulla" haszonnal, non- tenni. Szerintem ez a folyamat
tizálhatóságának biztosítása. Első profit elven.
néhány hét, egy-két hónap alatt
lépésként az AVÜ-vel közösen létre
- Minden esetben egyedi vizsgálat végrehajtható.
gy.
kell hozni egy kizárólag állami tulaj- alapján kell eldönteni, szükséges-e
donban lévő, kis létszámú, speciális egyáltalán valamilyen mérték ű
vagyonkezelő szervezetet, holdingot, létszámcsökkentést végrehajtani.
rt-formában. Ezzel egy időben az
Melyek azok a tevékenységek, ameZöld Szószóló
intézeteket át kell alakítani olyan
ködhetnek,
tehát
lyek
önállóan
mű
társasággá, amelyeknél dönt ő
mértékben vagy kizálólag az állam szétválaszthatók, vagy mindenképa tulajdonos, és ezt a tulajdonjogot pen egyben tartandók. Intézetenként
az e célra létrehozott vagyonkezelő döntsenek arról is, hogy az adott
szervezet bizonyos részei az intézet
szervezetnek kell átadni.
- E szervezet, vagy holding a leg- tulajdonát képező önálló vállalkozáAz elmúlt hónapi „Föld
rövidebb időn belül oldja meg az sok milyen formában, esetleg kft.-k
Napján" szembe kellett néznünk
Dönteni
m ű ködjenek.
intézetek irányításának kérdését. Az ként
a szomorú valósággal: már túl
érdekegyeztetés lépéseit betartva kell arról is, hogy a kutatóintézetek,
vagyunk a 24. órán, pénz, akaadjon hosszabb, de meghatározott és annak egyes részei milyen
rat, és talán hozzáértés hiányáidő re bizalmat az arra alkalmas mértékben és formában privatizálban jóvátehetetlen károkat okozvezetőknek, a kevésbé alkalmasak hatóak? A vagyonkezelő szervezet
tunk és okozunk a minket
helyett pedig - főként pályázat útján feladata eldönteni azt is, hogy
körülvev ő világban, ezen
mekkora arányban részesülhetnek
- nevezzen ki újakat.
keresztül önmagunknak, gyermekeinknek, unokáinknak.
Csak egyetlen példa: hazánk
A „szakszervezeti vagyon védelmér ől"
mintegy 3200 települése közül
szóló parlamenti döntés
becslések szerint legalább 800nak, de egyes pesszimista
egyes rendelkezései
vélemények szerint 1200-nak az
ivóvize szennyezett. Mivel tettük
tönkre? Egyszer ű volna a mezőgazdaságra, a kemikáliák túlzott
felhasználására fogni az ásott
és fúrt kutak nitrátos, ihatatlan
vizét. Nem is ez az igazi ok!
Az Alkotmánybíróság április végén hozott határozata szerint
Valljuk be, gyakran vétünk maismételten alkotmányellenesnek találtatott egy szakszergunk és utódaink ellen, amikor
vezeteket regulázó országgy ű lési döntés: megsemmisítették a
jobb híján a kuka helyett - már
szakszervezeti vagyon védelmér ő l szóló törvény azon renegyáltalán ott, ahol ilyen van delkezéseit, amelyek a vagyonkezelő szervezet rendelkezési
a kutak mélyére rejtjük a Trajogát, illetve a VIKSZ igazgatótanácsának összetételét szabábant fáradtolaját, a lejárt szavalyozzák.
tosságú gyógyszereket, a
növényvédő és rovarirtó szeA testület alkotmányellenesnek ítélte a Parlamentnek azt a
reket. Tudjuk, de mégsem
döntését, amely a vagyon átmeneti biztosítását a leendő tulajvesszük tudomásul, hogy ártunk
donosoknak egy meghatározott körére (a Vagyont Ideiglenesen
a földnek, a fáknak, a
Kezelő Szervezetre, azaz a VIKSZ-re) ruházza. - A szabályozás
virágoknak is, amikor az elazért alkotmánysértő, mert nem biztosítja minden érdekképviselethasznált gombakkumulátort, a
nek, érdekképviseleti szövetségnek a vagyonkezelő szervezetben
kimerült szárazelemet, a
való részvételt.
beszáradt festékes dobozt, az
Alkotmányellenesnek találták azt a passzust is, amely a VIKSZüres napraforgóolajos flakont
et feljogosítja a rendelkezési jog gyakorlására az alapítványba bevitt
úton-útfélen szétdobáljuk. Egy
vagyonok tekintetében is. - E szakaszt június 30-ai hatállyal azért
kiégett neoncső , villanyégő
semmisítette meg a bíróság, mert az alapítvány önálló jogi személy,
csepp
a
szennyáradat
s az alapítványi tulajdon a volt szakszervezettől idegen tulajdon.
tengerében.
Egy gyermekkori emlék motoszkált a fejemben, néhány
hete a Föld Napján. A vén diófa
alatt hű sölő nagyapám, mielőtt
Drágább beutalóval
ivott a bögréből, egy kortynyit a
földre löttyintett. - Miért locsolja
a földet? - kérdeztem. „- Tanuld meg, az első korty mindig
A volt SZOT-üdülőket működtető üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság
a szomjazó földé, és csak utátavaly még 240 ezer embernek nyújtott kedvezményes pihenési lena ihatsz te magad..."
hetőséget, az idén 175 ezerre csökkent ezeknek a beutalóknak a száma,
Végre ismét szeretnünk és
a többit forgalmi áron értékesítik. Azért karcsúbbodott a kedvezményezettek
tisztelnünk kellene a Földet.
köre, mert amíg az elmúlt évben 1,1 milliárdos költségvetési támogatást
Jobban, mint önmagunkat.
kapott az ÜSZF, idén 800,5 millió az állami pénztámogatás. Ezért májustól
felemelte a térítési díjat az üdülési és Szanatóriumi F őigazgatóság is.
Átlagosan 35 százalékkal emelkedtek a beutalójegyek árai. Igy a f őszeSZOSZOLO
zonban - ami a kiemelt gyógyüdülőkben május közepétől kezdődik, másutt általában június 1. és augusztus 31. között számolják a szezont A Tudományos Dolgozók
többet kell fizetni a beutalókért.
Szakszerveztének lapja
Felelős szerkesztő:
A legolcsóbb, Ill. osztályú helyeken egy házaspár 7 ezer 560 forintért
dr.Dura László
pihenhet két hétig, ha egy gyermeket visznek magukkal, 9 ezer 240, ha
A Szószóló szerkesztőségi
két gyermekkel üdülnek, 11 ezer 760 forint a térítési díj. Egyébként az
tanácsadó testületének elnöke:
ennél több gyermekkel kedvezményes beutalójegyet vásárlóknak a kétdr.Pomogáts Béla
gyermekes tarifát kell csupán fizetniük.
Kiadja: a TUDOSZ
az
új
beutalók
ára
házaspároknak
két
A magaslati és gyógyüdül őkben
Felelős kiadó: dr.Révész Márta
Nyomás: Ságvári Nyomda
hétre 13 ezer 720 forint. Ha egy gyermekkel üdülnek, 14 ezret, ha kettővel
Felelős vezető: Szilágyi Tamás
vagy ennél többel, 16 ezer 520 forintot kell fizetniük. Az ÜSZF-hez tartozó
igazgató
gyermeküdültetés napi térítési díja 180 forint, függetlenül az üdülő heISSN 0239-0035
lyétől. Szakmunkástanulók napi 200 forintért üdülhetnek.

Hogyan tovább?

Az állam a tulajdonos?

Szeressük
a Földet

Alkotmányellenes
törvénynek ítéltetett

Kevesebben üdülhetnek

Európa Tanács

Pályázni lehet
A 26 tagállamot tömörítő Európa
Tanács (amelynek mi is tagja
vagyunk) éves költségvetésében
külön összeget szán olyan tanulmányokra és kutatásokra, amelyek
az emberi jogokkal foglalkoznak. Az
Európa Tanács olyan témákat finanszíroz, mint a nemzeti és nemzetközi jogok védelme, a demokrácia. az
emberi jogok és a jogállam valamint
egyéb speciális emberi jogi
kérdések. A támogatást akár egyéni kutatók, akár „team"-ek
megkaphatják. A tanulmányt az
Európa Tanács valamelyik hivatalos
nyelvén kell elkészíteni, a francia
vagy angol összefoglaló azonban
kötelező . Részletes tájékoztató a
következő címen kérhető:
Centre D'Information Sur Les
Droits De L'Homme Conseil de
l'Europe
B.P. 431 R6
67006 Strassbourg CEDEX,
France
Telefax 33 88 41 27 04
Telefon 33 888 41 20 00

Lapzárta után
A Szószóló szerkesztő ségét
1992. május 13-án dr. Csomó
István, az MTA pénzügyi osztályvezetője arról tájékoztatta,
hogy „a kormány felhatalmazta
a pénzügyminisztert, hogy
kormányhatározat alapján az
eredetileg májusra tervezett
ütemhez képest 35%-kal (110
millió forinttal) kisebb összegre
nyissa meg az MTA költségvetési számláját".
E témára júniusi lapszámunkban visszatérünk.

Állásajánlat
Németül legalább értő
gépész,
(épületgépész,
építész) mérnökvégzettségű
munkatársat keres szerkesztőíró munkakörbe vegyestulajdonban lévő épületgépészeti
szakfolyóirat. Erdeklő dni dr.
Zádor Erikánál, telefonon: 1127082, 132-8570.

Demonstráció Szegeden

Béremelést követeltek
A felső oktatási dolgozók szégyenletesen alacsony fizetése immár
elérte azt a fokot, ami már a puszta munkavégzést is akadályozza.
Mindez megalázó, méltánytalan és veszélyes - hangzott el a szegedi
Dugonics téren, ahol a József Attila Tudományegyetem dolgozói rendeztek demonstrációt azzal a céllal, hogy azonnali és radikális
béremelés szükségességére hívják fel a kormány, a Parlament figyelmét. „Még egy nullát a nettó fizetés végére, nettóban!' fogalmazták meg a jelszót, ugyanakkor elmondták: pontosan tudják,
hogy ez a követelés a mai körülmények között abszurd. De - mint
fogalmaztak - abszurd helyzet ellen csak abszurd követeléssel lehet
fellépni. Az egyetemen a tudományos fokozat nélküli tanársegéd nettó
fizetése 11 ezer 800 forint, a nagydoktori fokozattal rendelkez ő tanszékvezet ő egyetemi tanáré pedig 27 ezer. Az oktatók megalázónak
tartják, hogy utcára kell vonulniuk a béremelésért, de úgy érzik,
nem tű rhetik tovább szó nélkül a nem kevésbé megalázó bért.

Statisz(s)tikák...

NÉZŐPONT

A termelési és a fogyasztói támogatások megszű nése
megjelenik az árstatisztikákban, mert amennyivel csökken
a támogatás, legalább annyival emelkedik a termelő i és a
fogyasztói ár. De az, hogy mind többet kell vállalnia a
családnak az oktatási, az egészségügyi, az üdültetési, a
lakáshoz jutási költségekbő l, ez nem jelenik meg a statisztikában. A lakáshoz jutás például az egyik legkényesebb
kérdés.
1991-ben Magyarországon 33 ezer új lakás épült és 5.5 ezer került
lebontásra. Így a valóságos gyarapodás csak 27.5 ezer. A hetvenes
években ez a szám még a 100 ezret közelítette, de még 1987-ben is
meghaladta az 50 ezret. A hetvenes években is csak a lakások egyharmada épült az állam pénzén. Ez az arány a nyolcvanas évek
közepére 22 százalékra zsugorodott. 1991-ben az új lakások 73 százalékát a lakosság építette. 20 százalékát pedig a vállalatok. A helyi
önkormányzatok másfél ezer, az állam pedig csak száz lakást épített!
Az állam tehát teljesen kivonult az otthonteremtésből, a teher áthárult
a családokra.
Ha valaki lakást akar venni, legalább másfél millió forint készpénzt
kell „letenni" már az induláskor. Ismeretes ugyan olyan megoldás,
amikor a család viszonylag hamar lakáshoz jut, az induló befizetés
sem sok, viszont az elő- és utótörlesztés havonkénti összege elérheti
akár a 30-40 ezer forintot is. A jelentkezők váltig vállalják: ezt az
összeget „a család igazán össze tudja majd dobni". Azt nem teszik
hozzá, hogy erre „minden századik család" képes.
Látványosan megnőtt a lakossági hozzájárulás a közmű vesítéseknél,
a településfejlesztéseknél. Az üdültetési térítési díjak (lásd e témával
foglalkozó írásunkat e havi lapszámunkban), négy és félszeresükre
nőttek, miközben az árszínvonal „csak" háromszorosára. Megítélés
kérdése, hogy egy négytagú család kéthetes beutalójának 17 ezer
forintos ára („jobb helyen") sok vagy kevés. A nyújtott szolgáltatáshoz
képest ez olcsó, egy átlagcsalád jövedelméhez képest nagyon drága.
Nem mutatja ki az árstatisztika azt sem, hogy az árszínvonalra
hogyan hat a kamatok, a kamatkedvezmények, a törlesztő részletek
és a törlesztési kedvezmények változása. Ezt már csak azért is jó
lenne az árak közé felvenni, mert a kamat voltaképpen bérleti,
használati díj, amelyet az fizet, aki a pénzt ideiglenesen kölcsönzi,
használja. A hitelezés: szolgáltatás. Meg van az ára.
Arra sem érzékeny az árstatisztika, hogy miképp alakulnak a helyi
adók, vagy pedig a kamatjövedelmet terhel ő adók. Pedig a családok
számára ezek is kiadások, bár közvetlenül nem áll szemben velük áru
vagy szolgáltatás.
Summa summárum: higyjünk mégis csak a statisztikának - ne feledjük viszont, hogy a „kosárban" mi van benne és mi nincs. Otthon
pedig számoljunk a magunk módján: mennyiből jöttünk ki néhány
évvel ezelőtt - és mennyiből jövünk ki ma. „Megélhetési költséget"
számoljunk, azt, hogy mennyit tudtunk félretenni régebben és menynyit most. Az idős emberek, vagy a munkanélküliek közül legtöbben
persze már ezt sem nézik, csak azt, mikor hozza már a postás a
nyugdíjat, a segélyt.
(dura)

