JÚLIUS

1992. V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

SZÓSZÓL Ó

BÉRMEGÁLLAPODÁS
Az állami költségvetés a költségvetési intézményekben dolgozó munkavállalók évközi fizetésemelésére külön keretet
biztosított, amelynek elosztásáról a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa döntött. Ebbő l a kutatóintézetek 110 millió forintot használhatnak fel. A
bérarányos felosztás után az akadémiai intézetek mintegy
10 millió forinttal rendelkeznek. A Szószóló nyilvánosságra
hozza az illetékes szakszervezetek és az MTA Titkársága
bérmegállapodását.

A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

A magyar kultúra mindig védte
és őrizte autonómiáját, és ezt többnyire a politikával szemben kellett
tennie. Elvégre a politikának mindig voltak törekvései és kívánságai, amelyeket aligha lehetett
összeegyeztetni a kultúra stratégiai feladataival. A politika többnyire nem érte be azzal, hogy
pusztán az irodalom és a
művészetek mecénása legyen. S
ha már egyszer a politikus úgy
érzi, hogy ő tartja kezében a
kultúra sorsát, ezt a hatalmi helyzetben lévő fölényét szívesen érezteti. Valóban ritka az olyan politikus, még ha író vagy tudós volt
is korábban, aki azzal az önzetlen
szolgálatkészséggel közeledik a
kultúrához, amelyet korábban, az
akkori politikusoktól megkövetelt.
A kultúra autonómiája mindazonáltal talán még sohasem
volt ennyire teljes Magyarországon, mint éppen az elmúlt
néhány esztendőben. Leomlott
a cenzurális rendszer, ledőltek
azok a mindenképpen ésszerű tlen korlátok, amelyek között
a politika az értelmiségi alkotómunkát kívánta volna terelni
valami homályos, rosszul megfogalmazott vagy éppen ostoba
cél felé. A magyar kultúra autonómiája persze korábban sem
volt puszta szólam, avagy jámbor óhaj, ennek az autonómiának a hol több, hol kevesebb
gyakorlati lehetőségét maga a
kultúra küzdötte ki. Például az
Írószövetség és a mű vészeti
szövetségek, amelyek a mögöttünk maradt korszakban is mindig nehéz, és sok esetben eredményes küzdelmet folytattak az
alkotómunka szuverenitásának
védelmében. Ebben a küzdelem-

A kultúra sorsa
ben vállalt szerepet a Magyar Tudományos Akadémia is, amely
valóban sokat tett azért, hogy a kutatás szabadsága ne puszta újságszólam legyen.
A magyar kultúra autonómíáját
most nem fenyegetik intézményes
erők, azt azonban mégsem lehetne
kijelenteni, hogy ezt az autonómiát
ne árnyékolnák be új (vagy régi)
veszedelmek: személyes vagy csoportérdekekből következő bürokratikus intézkedések, amelyek eltekintenek a kultúra fölött, a fináncpolitika közönye, amely a kultúrát egyszerűen fölösleges luxusnak tekinti,
minthogy a szellemi élet intézményei
megterhelik az állami költségvetést.
És persze a politikában is fellépnek
a közelmúlt hagyományait követő
csoportok, amelyeknek véleménye
szerint a kultúrának az a dolga, hogy
igazolja és alátámassza a hatalmi
döntéseket.
A kultúra iránti közönyről tanúskodik az a művelődéspolitikai retorika, amely arra hivatkozva, hogy a
magyar tudományos kutatás túlságosan sok pénzbe kerül, s az állami
költségvetésnek túl sok intézményt
és kutatót kell eltartania, radikálisan
le kívánja építeni a tudományos
munka szervezeteit. Holott talán tárgyilagosan fel kellene mérni, vajon
az intézmények vagy a kutatók
mennyiségét és minőségét tekintve
- európai összehasonlításban - hol
áll a magyar tudomány. Vannak adatok, amelyek azt mutatják, hogy az
intézményi rendszer nem is annyira
túlduzzasztott, és például a kutatóknak az össznépességen belül
képviselt létszámarányát tekintve a
volt „szocialista" országok között az

Kosárv Domokos levelét megírta
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
néhány hónapja levelet írt a kormány tudománypolitikai bizottsága elnökének, aki
egyúttal tárca nélküli miniszter is. E levél
hiteles másolatát az Akadémia hivatala
elküldte a TUDOSZ-nak is, amelynek
néhány drámai részletét a Szószólóban
nyilvánosságra hozzuk:
(...) „Az elmúlt id őben bizonyos bérpolitikai intézkedések javították ugyan a katasztrofálisnak mondható
akadémiai kutatóintézeti bérhelyzetet, de igazi céljukat
nem érhették el. Egyrészt, mert szerény mérték űek
voltak és így csak enyhítették, de nem ellensúlyozták
az inflációs hatásokat, másrészt, mert a gazdaság
versenyszférájában robbanásszer ű béremelési lehet őségek tovább növelték a kutatóintézeti dolgozók
bérlemaradását. Ez a kutatókat pályaelhagyásra
kényszeríti, és megbénítja a tudományos kutatói utánpótlás nevelését is, ugyanis a kutatói munka - aluldíjazása miatt - elvesztette vonzását. A fiatalok nem
hajlandók felvállalni a kis fizetés melletti posztgraduális képzést sem olyan gazdasági környezetben, ahol
más területen már az indulás feltételei is jelent ősen
kedvez őbbek. Az akadémiai intézetekben a tudományos segédmunkatársi átlag mintegy 16 ezer forint, és
ez az összeg nem csábítja azokat a 25-30 éves korosztályú fiatalokat, akik a diploma megszerzéséig is
már lényegesen hátrányosabb helyzetbe kerültek a
velük azonos korosztályúakhoz képest. Az utánpótlással kapcsolatban állandósult gondok mellett rendkívül
nyomasztó az a már megfordíthatatlannak látszó folyamat. hogy a kutatóintézetben foglalkoztatott, nagy szaktudású és tapasztalatú kutatók. de más kvalifikált szak-

- A hajléktalanok ingyenkonyhájáról küldtek Nagyúr!

utolsó előtti helyet foglaljuk el.
Ezeknek a kutatóknak, különösen
középnemzedéküknek a jövedelme
igen alacsony, és bizony a hazai
tudományos szakértelem mindinkább elhagyja az országot, s
azokon a nyugatí piacokon keres
állást, ahol felkészültségét anyagilag és erkölcsileg egyaránt jobban
megbecsülik.
Bizalmatlanság nyilvánul meg
manapság a magyar szellemi
élet hagyományos fellegváraival
szemben: olyan intézményeket
érnek - nemegyszer méltatlan és
színvonaltalan - támadások,
mint az Akadémia vagy az
Írószövetség. Azt pontosan nem
lehet tudni, hogy e támadások
mögöttes terében egyszerű en
az történik-e, hogy a rossz gazdasági helyzet következtében
némely politikai erő radikálisan
csökkenteni akarja ezeknek az
intézményeknek a költségvetési részesedését, támogatását,
avagy valamiféle primitív voluntarizmus, amely úgy képzeli,
hogy a szellemi élet új intézményí rendjét a hihetetlen ambíciókkal fellépő új politikusoknak kell majd létrehozniuk.
A kulturális intézményrendszer autonómiája ezért ismét
védelemre szorul. Védenie kell
önmagát, minthogy a nemzeti
felemelkedésnek most valóban
a szellemi élet, a tudományos
eredmény, a kulturális minőség
a stratégiai eszköze. A politikai
hatalom akkor volna bölcs, ha
nem megrendszabályozni kívánná a kultúrát, hanem autonómiáját segítené felépíteni.
Pomogáts Béla

emberek is, külföldön vállalnak munkát, illetve belföldön
kétszer, háromszor magasabb bérért elhagyják hivatásukat.
A restrikciós pénzügyi politika következtében - figyelembe véve a kutatás feltételeinek romlását is - az
akadémiai intézetekben rohamosan csökken mind a
tudományos, mind a nem tudományos létszám. Az
elmúlt évben az akadémiai intézetekben 7140 f ő dolgozott, ebből 2492 f ő volt a beosztott kutató, ez 1992
márciusáig 6206-ra, illetve 2388-ra csökkent. Ez a folyamat minden kétséget kizáróan a kedvezőtlen kutatási
feltételekre és az elmaradott bérhelyzetre vezethet ő
vissza. A folyó évi béremelést követ ően az akadémiai
intézetekben a tudományos kutatók tekintetében a
következ ő bérátlagok (személyi alapbér+bérpótlékok)
alakultak ki:
tudományos tanácsadó
37 950 Ft/hó
tudományos főmunkatárs
30 192 Ft/hó
tudományos munkatárs 50 évnél idősebb 30 624 Ft/hó
tudományos munkatárs 40-50 év között 25 486 Ft/hó
tudományos munkatárs 40 évnél fiatalabb 21 847 Ft/hó
tudományos segédmunkatárs
16 195 Ft/hó

A fenti átlagszámok nyilvánvalóan eltakarják azokat
a belső bérgondokat, amelyek a különböző intézetek,
tudományterületek kutatói között vannak. Csak
példaként emelem ki az alábbiakat:
- a világhírű Matematikai Kutató Intézet tudományos
tanácsadói átlagbére 25 970 Ft, tudományos főmunkatá rsai átlagbére pedig 22 303 Ft,
- az Ál
lam- és Jogtudományi Intézet tudományos
főmunkatársai átlagbére 26 303 Ft,
- a Szegedi Biológiai Központ nemzetközileg is kiemelkedő 40-50 év közötti tudományos munkatársai
átlagbére 20 832 Ft,
- az Irodalomtudományi Intézet tudományos fő munkatársai átlagbére 19 191 Ft.
Külön gondot jelent a támogatott tanszéki kutatóhelyek dolgozóinak a bére, ahol még
a velük együtt dolgozó egyetemi
munkatársakkal szembeni feszültség
is tapasztalható.
Mindezeket tekintetbe véve e
tarthatatlan helyzeten - megítélésem
szerint - csak az segíthetne, ha a
kormány központi bérintézkedéssel
segítene az akadémiai kutatóintézetekben kialakult nemkívánatos folyamatok megállításában.
Figyelemmel arra, hogy az alapkutatások területén meglévő súlyos
bérgondok enyhítése fontos tudománypolitikai érdek, ezért kérem
Miniszter urat: szíveskedjék
kezdeményezni a Kormánynál, hogy
az akadémiai kutatóintézetek valamennyi állománycsoportba tartozó
dolgozói még folyó évben legalább
40-50 százalékos mérték ű rendkívüli
BARAT JÓZSEF KARIKATURAJA
béremelésben részesülhessenek."

Az Akadémia kutatóintézeteiben
működő szakszervezetek, illetve
az MTA Titkársága képviselő iből
álló bérbizottság tagjai 1992. július 3-án megtartott megbeszélésükön az 1992. évi bérfejlesztési keret elosztásáról az alábbi megállapodást kötötték:
A bérfejlesztésre rendelkezésre
álló keretb ől 311 ezer Ft-ot
elkülönítetten kell kezelni, és azt az
intézményekben foglalkoztatott tudomány doktorai (tudományos
tanácsadó besorolásúak) részére
nevesítetten kell az intézmények
rendelkezésére bocsátani. A fennmaradó összeget, 9511 ezer Ft-ot
pedig az 1992. évi költségvetésben
tervezett létszámra vetítve kell
felosztani. A magasabb vezet ő
állású dolgozókra jutó „fejpénzt" az
Akadémia főtitkára rendelkezésére
kell bocsátani.

Az MTA Titkársága a bérfejlesztés felosztásáról szóló tájékoztatóban felkéri az intézmények vezetőit,
hogy a béremelésre jutó keretet
kizárólag bérfejlesztésre fordítsák,
1992. július 1. napjától kezdődően.
Az intézmények igazgatójának figyelmét fel kell hívni arra is, hogy a
tudomány doktorai részére biztosított keretet az érintettek részére kell
megállapítani.
Az intézetek rendelkezésére bocsátott bérfejlesztési keret felosztásáról az intézetek vezetőinek a
helyi szakszervezetekkel kell megállapodni.
Csomó István MTA Titkársága,
F. Tóth Tibor MTA Titkársága,
Pritz Pál MTA Titkársága, Kuti
László TUDOSZ, Kardos Julianna
TDDSZ, Bánk Gábor AOKDSZ,
Gálfi László FDSZ

Bérátlag lelettár
A Szószóló májusi számában közöltük az MTA titkársága tavaszi
felmérésének adatait, melyet az intézetekben kialakult bérátlagokról
készítettek. Az akkor nyilvánosságra hozott adatok szerint. valamennyi kutatóintézet átlagbérét figyelembe véve, 6206 dolgozó átlagbére 1992 áprilisában 21 461 Ft volt. A listánk bővült azóta, a
korábbi felmérésekben a KFKI egyetlen átlaggal szerepelt, most az
önállósult KFKI Kutató Intézetek egyenként szerepelnek, demonstrálva ezzel azt, hogy az eddig egyetlen bérátlaggal jellemzett KFKIn belül is milyen nagy volt a szóródás, hiszen az MTA-átlaghoz
viszonyítva volt itt 146%-os és 92%-os bérátlagú egység is. Uj kutatóegységként szerepel a nemrégiben létesített Társadalmi Konfliktus Kutató Központ. A legmagasabb intézeti bérátlag 2,3-szorosa
a legalacsonyabb intézeti bérátlagnak, míg a kutatói alapbérátlagokat
tekintve 2,1-szeres a legkisebb-legnagyobb átlag közötti különbség
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény bértarifájának életbelépésével bizonyára lényegesen csökkennek majd a különbségek,
bár a kialakuló bérátlagok soha nem lesznek közel sem azonosak,
hiszen az intézetek dolgozóinak végzettség szerinti megoszlása,
illetve korösszetétele mindenütt más.
Az intézetek rangsora a dolgozók összes bére szerint
(a feltüntetett % az akadémiai átlagot tekinti 100%-nak):
1. Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet
2. Kutatás Szervezési Intézet
3. KFKI Atomenergiai Kutató Intézet
4. Ipargazdasági Kutató Intézet
5. Világgazdasági Kutató Intézet
6. Izotópkutató Intézet
7. KFKI Szilárdtestfizikai Kutató Intézet
8. Politikai Tudományok Intézete
9. Közgazdaságtudományi Intézet
10. KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet
11. Filozófiai Intézet
12. Központi Kémiai Kutató Intézet
13. Matematikai Kutató Intézet
14. Növényvédelmi Kutató Intézet
15. Mű szaki Fizikai Kutató Intézet
16. Állam- és Jogtudományi Intézet
17. KFKI Mérés és Számítástechnikai Kutató Intézet
18. Irodalomtudományi Intézet
19. KFKI Anyagtudományi Kutató Intézet
20. Állatorvostudományi Kutató Intézet
21. Földrajztudományi Kutató Intézet
22. Mű szaki Kémiai Kutató Intézet
23. Társadalmi Konfliktus Kutató Központ
24. Mű vészettörténeti Kutató Intézet
25. Pszichológiai Intézet
26. Talajtani Kutató Intézet
27. Csillagászati Kutató Intézet
28. Regionális Kutatások Központja
29. Régészeti Intézet
30. Néprajzi Kutató Intézet
31. Geodéziai Kutató Intézet
32. Központi Fizikai Kutató Intézet
33. Nyelvtudományi Intézet
34. Történettudományi Intézet
35. Zenetudományi Intézet
36. Atommagkutató Intézet
37. Természettudományi Kutató Laboratórium
38. Bányászati Kémiai Kutató Laboratórium
39. Szegedi Biológiai Központ
40. Balatoni Limnológiai Kutató Intézet
41. Szociológiai Kutató Intézet
42. AKSZI Támogatott Kutatóhelyek
43. Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
44. Ökológiai Kutató Intézet
45. Mezőgazdasági Kutató Intézet

154
152
146
129
126
121
120
117
117
114
113
111
111
109
108
107
106
105
104
103
101
97
96
96
95
95
94
94
93
93
92
92
91
90
89
89
86
82
81
81
81
77
73
72
66

Az intézetek rangsora a kutatói alapbérátlag szerint
A 2388 kutató alapbérátlaga (akadémikusok nélkül) 24 135 Ft volt
(táblázatunkon ezt tekintettük 100%-nak). A két sorrend egymással
nem nagyon vethető össze, mert az intézeti összes bér szerinti
rangsor valamennyi dolgozó pótlékokat is tartalmazó bérének figyelembevételével készült, míg a kutatók bérét vizsgáló listánál
csak az alapbért vették figyelembe.
(Az intézetek rangsora kutatói alapbér szerinti listát a 3. oldalon
olvashatják.)
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Bemutatjuk
Márton Józsefet,

Világjáró szakszervezeti funkcionáriusok
A mediátorokról, Brüsszelből
Június 22-28-a között az ÉT
munkavállalói oldala megbízásából, az ÉSZT és a SZEF támogatásával, azon szerencsések
közé kerültem - bár eddig e „szerencsét" mindig igyekeztem elkerülni -, akik részt vehettek Brüszszelben egy rövid (egyhetes) úgynevezett mediátorképző tanfolyamon, melyre a belga kormány hívta meg a magyar érdekegyeztetés
képviselőit.
A küldöttség, melyben 3-3 fővel
vettek részt a kormány, a munkáltatók
és a munkavállalók képviselői, vasárnap délután, mintegy másfél órás
késéssel indult a ferihegyi repülőtérről.
Indulásunk különösen megrázó volt,
hiszen a többi késlekedős csoporttal
ellentétben, minket már a hű vös
repülőgépbő l parancsoltak ki a
repülőtér mélyébe. No de kibírtuk, s az
ígértnél rövidebb várakozás után el is
indultunk, sőt meg is érkeztünk. A
brüsszeli repülőtéren a belga Munkaügyi Minisztérium képviselője várt minket, aki elkísért szállásunkra, ismertette
a másnap induló programot, majd némi
költőpénzt kiosztva, magunkra hagyott
minket. Kis csoportunk, feláldozva az
EB-elődöntő izgalmát, azonnal városnézésre indult. E séta eredményeként
megállapíthattuk, jó helyre jöttünk, mert
a városnak hangulata van. Elveztük is
éjfél utánig.
Másnap aztán a minisztériumban
elkezdődött a komoly munka. Belgium földrajzának rövid ismertetése
után szakajtóval öntötték nyakunkba az információkat a közel száz év
alatt kialakult érdekvédelmi renfejlő déséről,
dekrő l,
annak
m ű ködéséről, problémáiról, lehetőségeiről stb. S ez ment öt napon
keresztül reggeltől késő délutánig.
Sokat hallhattunk, tanulhattunk,
tapasztalhattunk, s legtöbbször a
kérdéseinkre is választ kaptunk.
Megtudtuk, hogy Belgiumban nem
szabályozzák törvények a szakszervezetek működését. Az érdekegyeztető rendszer természetesen sok
éves harc során kialakulva, megállapodásokon alapszik, amely megállapodásokat be is tartják. A megállapodások királyi rendeletként
törvényerőre emelkednek. A vita, a
harc a munkáltatók és a munkavállalók között folyik (ez könnyű, hiszen

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
Az MTA főtitkára tájékoztató megbeszélést tartott a szakszervezetek
képviselőivel. A Szószóló elmúlt havi
lapszámában erről az eseményről helyhiány miatt - csak szűkszavúan (a
béremelési kérdésekről, illetve a
középszint ű kollektív szerződés
előkészületeirő l) tudósítottunk. A
találkozóra visszatérve tájékoztatjuk
olvasóinkat arról, hogy akkor Láng
István az MTA közgyűlését értékelve,
a szakszervezeti képviselőknek többek
között elmondta, hogy ott demonstrálódott az egyetemi és az akadémiai
vezetés közötti összhang.
- Az „akadémiai törvénytervezet"
várhatóan újra módosul, az elképzelések szerint az „MTA és az intézetek közé kuratóriumok fognak
kerülni", kuratóriumok látnák el a
pénzelosztó szerepet.
- Megalakult a Széchenyi irodalmi
akadémia.
m ű vészeti
és
Kérdésünkre a főtitkár úr elmondta,
hogy természetesen vannak más
akadémiák is, ezekkel is kapcsolatokra törekszenek, ilyen a mérnökakadémia, vagy a Makovecz-féle
magánakadémia.
- Az év második felében a
költségvetés módosítása lehetséges. Az akadémiai intézetek további elvonást nem tudnak elviselni.
- Bérügyekről elmondta, a júliusi
béremelés elveinek kidolgozása a
bérbizottság feladata. (Lásd első
oldalunkon megjelent írásunkat.)
- A kutatóintézetek felülvizsgálata,
„átvilágítása" az ütemezések szerint
folytatódik. Szeptemberig elvégzik az
intézetek teljesítményének összegyű jtését, októberben a bizottságok
ezeket áttekintik, novemberben öszszesítik, majd a decemberi rendkívüli közgyű lés értékeli. Az 1993-as
költségvetési támogatást új elvek
alapján, differenciáltan osztják szét.
A Magyar Innovációs Kamara és az
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés,
illetve tagszervezetei, az Agrároktatási Kutatási Dolgozók Szakszervezete,
az EFEDOSZSZ Tervező- Kutató,
Beruházó Tagozata, a Tudományos
Dolgozók Szakszervezete és a Vasas
Intézeti Tagozat az ágazati (szakmai)
besorolási rendszerr ől és kate-

Az üzemi tanácsokról, Dortmundból

alig van állami vállalat), s a Kormány
csak közvetítő, békéltető, ellenőrző
szerepet lát el. Ez utóbbi különösen
fontos, ugyanis a Munkaügyi Minisztérium feladata ellenőrizni, betartják-e
a munkáltatók a megállapodásokat.
Képet kaptunk az ottani bérhelyzetről,
a minimálbérekről (nálunk kutatói maximumoknak is elmennének, különösen
átszámítva). Megtudtuk, hogy munkaügyi miniszternek általában szakszervezeti tisztségviselőt kérnek fel, de
munkaügyi minisztert csak szakszervezeti egyetértéssel neveznek ki. Láttunk egy be nem jelentett tüntetést,
mely a minisztériumokat is meglepte.
Az egészségügyi dolgozók (ápolók,
növérek) különítménye szállta meg, szó
szerint síppal, dobbal, énekszóval a
minisztérium udvarát, követelve jogaikat. Megtudtuk, hogy három szakszervezeti szövetség (szociáldemokrata,
keresztény és liberális) vesz részt az
érdekegyeztetés folyamatában. Hogy
jelenlétüknél az egységük (létszámuk)
meghatározó. Természetesen több
kisebb szakszervezet is van, de ők
kicsinységük miatt országos szinten
szóba sem jöhetnek. Találkoztunk
szakszervezeti képviselőkkel, s voltunk
az Európa Tanács székházában ( ez
utóbbi nem volt része a hivatalos programnak).
S végül, amiért mentünk, a mediátorképzés. Kiderült, hogy Belgiumban
nincsenek mediátorok, illetve ami van
nem úgy működik, mint más országban. A felek közötti közvetítő szerepet
úgynevezett konsziliátorok látják el.
Állami tisztviselők, a minisztérium
kötelékében vannak, de függetlenek.
Feladatuk a konfliktushelyzetek
feloldása, s mint megtudtuk, ennek a
feladatnak többé-kevésbé eleget is
Beszélgettünk
tenni.
tudnak
képviselőikkel, akik elmondták tapasztalataikat, véleményeiket, tanácsaikat.
Rendkívül figyelemreméltó volt.
Az egy hét oly tartalmas volt, hogy
oldalakon keresztül beszélhetnék a
szakmai, a vizuális, gasztronómiai stb.
élményeimről, de e beszámoló korlátai
ezt nem engedik, így csak annyit
mondhatok, nem volt haszontalan az
út, hiszen mindig és mindenkitől lehet
valamit tanulni, és itt nagyon sokat
lehetett.
Kuti László

A magyar és a német Munkaügyi Minisztérium közötti megállapodás keretében 1 hetes programon vehettem részt, melyet
„A
Dortmundban tartottak
munkaügyi viták békés rendezése
az üzemben és a munkaügyi
bíróság el őtt" címmel.
A küldöttségben a munkaadók
csapatában az AFEOSZ, OKISZ,
IPOSZ, Magyar Agrárkamara,
VOSZ, MOSZ, KISOSZ egy-egy
képviselő je, a kormány részéről a
MUM, az Igazságügyi Minisztérium
egy-egy munkatársa, két munkaügyi
bíró és két MDF-es képviselő volt
jelen, míg a munkavállalói oldal csapatába valamennyi szakszervezeti
konföderáció delegálhatott egy
személyt. Az utazási költséget a
magyar munkaügyi tárca fedezte, a
kinntartózkodás feltételeit az Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés biztosította.
Az egy hét alatt első sorban a
német üzemi tanácsok (UT)
munkájával ismerkedhettünk meg
különböző munkahelyeken. (Az üzemi tanácsok, illetve közalkalmazotti
tanácsok létrehozását Magyarországon is törvény írja elő , bár
jogaikat a mi törvényeink a német
mintához viszonyítva egyszerű síti mondták a magyar törvényhozók lényegesen csökkenti - mondták a
hazai szakszervezetek képviselői -.)
Németországban 300 munkavállalót alkalmazó munkahelyeken már
f őállású üzemi tanácstag van. Az ÜT
feladata, hogy a dolgozók javára, az
üzem érdekében hozzanak döntést.
Szociális, gazdasági, illetve személyi döntéseknél az UT véleményét
kell kérni, felmondani csak az UT
egyetértésével lehet. Minden foglalkoztatást érint ő kérdésben (munkaidő kezdés, beosztás, szabadságterv, átszervezés), de a fegyelmi ügyekbe is beleszólási joga van
az UT-nek. Legfontosabb feladata
tehát „a munkahely békéjének
fenntartása". Az ÜT-ok a munkaadó
és a munkavállalók közötti kapcsolatot jelentik. Ellenőrzik a szakszervezeti jogok érvényesítését. Nem
találkoztunk olyan UT-taggal, aki
nem lett volna szakszervezeti tag.
Csak a szakszervezetnek van joga

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

hatalmazták a munkáltatói, illetve az
érdekképviseleti szervezeteket.

góriánkénti bérminimum szabáAz MTA Szegedi Biológiai Központ
lyozásáról megállapodást írtak alá. A TUDOSZ vezető sége, június 25-ei
Munka Törvénykönyve, illetve a Tár- taggyűlésen értékelte az elmúlt három
sasági adó hatálya alá tartozó és mini- esztendő szakszervezeti munkáját. A
mum 15 főt foglalkoztató, a vállalkozá- beszámolót követően a szakszervezeti
si szférában mű ködő K+F, műszaki alapszervezet vezetősége lemondott.
tervező , innovációs tevékenységet A tagság ezután új vezet ő séget
folytató vállalatok, intézmények választott. Elnök Bagyinka Sándor, a
területén érvényes kereteket a jövőben vezetőség tagjai: Apáthy Iván, Garab
együttm űködve kívánja szabályozni a Győző, Vetróné Török Emma, Zámbó
munkáltatók képviseletében a kama- Ferencné, Horváth II. Gábor. A TUra, a munkavállalók képviseletében DOSZ elnöksége gratulál az új
pedig az Értelmiségi Szakszervezeti tisztségviselőknek és jó munkát kíván,
Tömörülés. Megállapodás azon mun- egyúttal megköszönik a leköszönt elkahelyekre érvényes, melyek fel- nökség eddigi tevékenységét. Név

(Hadi) TUDÓSÍTÁS
Az ÉT június havi munkájáról
Kuti László több mint másfél éve az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében részt vesz az Erdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Amikor beköszöntött a június, úgy látszott, nem lesz péntek ÉT nélkül.
De mint oly sokszor máskor, most is kiderült, hogy a látszat csal. Hiszen
úgy telt el a hatodik hónap is, hogy csak egy plenáris ülést tartottunk,
bár tárgyalnivaló lett volna bőven. Az viszont igaz, hogy tárgyalni csak
akkor szabad, ha a téma megfelelően elő van készítve. Mivel ilyen csak
egy volt, így csak egy plenáris ülést tartottunk június 5-én a Vagyonpolitikai irányelvekről. Ki volt tű zve egy másik plenáris ülés is, mely az
1992. évi iparpolitikai kérdésekkel és az ipari válsághelyzetek
kezelésével, illetve a kormány félidejű agrárpolitikai helyzetképével foglalkozott volna. De ez az ülés elmaradt - pedig keményen készültünk rá,
különösen az agrárpolitikára -, ugyanis a beterjesztő visszavonta az
anyagát. (Mint azt lapzártakor megtudtuk, ezt még július hónapban fogják
tárgyalni.)
De térjünk vissza a megtartott plenáris üléshez, ami rendkívül mozgalmasan indult. Ugyanis annak ellenére, hogy a téma már hónapok óta
bolyongott az ÉT rendszerében, a kormány csak akkor hozta ÉT-ülés
elé, amikor már azt benyújtotta a parlamentnek. Ez pedig ellenkezett a
megállapodásokkal. A munkavállalói oldal természetesen tiltakozott az
eljárás ellen. A tiltakozás jogosságát a kormány képviselője, Schamschula György, a Munkaügyi Minisztérium politikai államtitkára elismerte,
ugyanakkor kijelentette. hogy a kormány kényszerhelyzetben cselekedett, és nem az ÉT szerepének lebecsülése miatt.
A munkáltatók is kifogásolták az eljárást, de kijelentették, hogy ebben
a helyzetben is tárgyalni akarnak. Végül hosszan tartó ügyrendi vita, s
többszöri szünetkérés után, miután ígéretet kaptunk, hogy a kormány
eljuttatja az ÉT-felek véleményét a képviselőkhöz, elfogadva a men-

kötni,
bértarifa-szerz ő dést
sztrájkot szervezni, adatokat kérni a munkaadótól.
Negyedévenként az UT összdolgozói értekezletet hív össze munkaidőben, ahova meghívhatják a
munkaadókat, illetve azok képviselő it. (Ha az értekezlet elhúzódik, túlóradíjat fizet a munkaadó.) Ez az összejövetel nem
hozhat határozatot, tájékoztatókat
adnak a munkahelyi ügyekről. Az
együttműködés elve: a működő demokrácia feltétele, a munkaadók,
a munkavállalók és a kormány
együttműködése. (Folytatjuk)
Révész Márta

az MTA Csillagászati Kutató
Intézet TUDOSZ-titkárát

Németországi mozaik
Szakszervezetként csak az a szervezet jegyeztetheti be magát, amelyik bíróság előtt tudja bizonyítani,
hogy megfelelő sztrájkalappal rendelkezik. Indoklás: a szakszervezet
legfontosabb feladata a tarifatárgyalás, aminek velejárója lehet a
sztrájk, tehát csak akkor tud egy szervezet szakszervezetként működni, ha
sztrájkot tud szervezni.
Tarifaszerződést csak a szakszervezetek jogosultak kötni, ezt a
tagok bérezésénél kötelező alkalmazni. A munkaadó azonban
rendszerint a nem szakszervezeti
tagokra is alkalmazza, nehogy ők is
belépjenek a szakszervezetbe. Ők a
„potyautasok". (Sztrájk esetén a
sztrájkolókat a szakszervezet fizeti.
Ennek napi mértéke a befizetett havi
tagdíjuk háromszorosa. Természetesen csak a szakszervezeti tagok
részesülnek ebből!)
Tarifatárgyaláshoz az infláció
mértékét úgy számítják ki Németországban, hogy a statisztikai hivatal
megállapít egy termékkosarat,
amelynek árát, az év egy meghatározott napján megállapítják. A következő év azonos napján ismét megállapítják az árat, és ebből számítják
az inflációt. (Tehát figyelmen kívül
hagyják, hogy a vizsgált évben
mikortól, mennyi időn keresztül volt
magasabb ára egy-egy terméknek.)
R.M.
szerint is elismerik Tornyai Jánosné,
Fekete József, Vígh László, Garab
Gy ő z ő munkáját, amellyel a
TUDOSZ-t és a Titkárok Tanácsát is
támogatták.
A szakszervezetek közötti vagyonmegosztást szabályozó, úgynevezett
„XXVIII-as törvényrő l" szóló alkotmánybírósági döntés ismeretében az
ÉSZT úgy határozott, hogy részt vesz
a VIKSZ igazgatótanácsa munkájában.
A július 1-jéig terjedő átmeneti időben
a SZEF-fel és az ASZOK-kal közösen
dr. Borsik Jánost (ÁSZOK) bízták meg
a képviselettel. Július 1. után az
ÉSZT-tet önálló képviselet illeti meg.

1992. június 12-én az MTA
Csillagászati Kutató Intézet
szakszervezeti gy ű lésén új
szakszervezeti titkárt választottak Márton József személyében. Elődjének, dr. Patkós
Lászlónak a TUDOSZ elnöksége és a Szószóló szerkeszt ő sége ezúton is hálás
köszönetet mond, hat esztend ő n keresztül lelkiismeretesen végzett szakszervezeti munkájáért. Az új szbtitkárt arra kértük, hogy mutassa be saját magát lapunk
olvasóinak, a TUDOSZ tagságának.
1956-ban születtem, középiskolai
tanulmányaimat a Kaffka Margit
Gimnáziumban folytattam. Első
diplomámat történelemszakos
tanárként kaptam: könyvtárosi
tevékenység iránti éreklődésem miatt késő bb még felvettem a
könyvtárszakot is. A Közalkalmazottak Szakszervezetének 1976 óta
voltam tagja; kezdetben csak besegítettem kulturális és sportrendezvények szervezésébe. 1987-től bizottsági tag is vagyok. A Csillagászati Kutató Intézetben, kisebb
megszakítással, 1974 óta dolgozom;
kezdeti munkáim mérési és észlelési megfigyelések voltak a szabadsághegyi és piszkéstetői obszervatóriumban; majd könyvtárossegéd
lettem, 1990 óta pedig kinevezett
könyvtáros. Nemzetközi hírű szakkönyvtárunk gyarapítása megcsonkítva, de a folyamatosság
megőrzésével mű ködik.
A közösségi tevékenység napjainkban szigorúbb bírálat alá kerül,
mint a korábbi időszakban, ezért
nehéz gazdasági helyzetünkben
elsőrendű fontosságúnak tartom az
emberekkel való törő dést mind
erkölcsi, mind anyagi támogatás
révén. az érdekvédelmi rendszer
további erősítése útján.

tegetőzést, úgy döntöttünk, hogy részt veszünk a vitában. Tehettük ezt
azért is, mert az anyag a bizottsági munka során kimunkált javaslat , s
sok olyan pozitív elemet tartalmazott, amely támogatásra érdemes volt.
Többek között a határozattervezet erősíteni kívánja a hazai befektetők
pozícióit a privatizációs folyamatban, a korábbiaknál szélesebb körben
állapítja meg a munkavállalói tulajdonszerzés kedvezményezettjeinek
körét, támogatja, hogy a dolgozók tulajdonszerzésénél a 25%-os készpénzfizetési kötelezettség részletfizetéssel is teljesíthető legyen.
Napirenden kívül foglalkozott az ÉT azon munkavállalói felvetéssel is,
mely a dolgozói kiszolgáltatottság ellen tiltakozott, és keresett megoldást e kérdésben. Az oldal kérte a kormányt, hogy hathatósan lépjen fel
a munkavállalókat érintő jogsérelmek ellen.
Az ÉT munkáltatói oldala elhatárolta magát minden olyan munkáltatói
magatartástól, amely a meglévő jogszabályokat sérti.
A kormány pedig támogatva a munkavállalók kezdeményezését, kérte
a munkáltatókat, hogy a szociális béke megőrzése érdekében működjenek együtt a munkavállalói érdekképviseletekkel.
Végül, miután oly sokszor említettem, hogy „e hónapban csak egy
ülés volt", „ez vagy az az ülés elmaradt" stb., csak dátumszerű en felsorolom, hogy e kevésnek mi a bizottsági háttere:
VI. 1. A munkavállalói oldal szakértői állásfoglalást készítettek elő a
„Gazdasági és szociálpolitikai fórum" (július közepére tervezik) legfontosabb kérdéséről
VI. 5. ÉT plenáris ülés
VI. 8. A Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta a családi pótlék évközi
emelését; e TB által részlegesen támogatott és nem támogatott
egészségügyi szolgáltatásokról szóló kormányelőterjesztés tervezetét.
VI. 9. Az Országos Képzési Tanács megtárgyalta a szakképzésről
szóló törvényjavaslatot és plenáris ülésen való tárgyalásra alkalmasnak
minősítette.
VI. 11. Munkavállalói oldal előzetes egyeztetése a 12-i plenáris ülésre
(agrárpolitika, iparpolitika), amelyikről délután kiderült, hogy elhalasztódik.
VI. 22. A Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta a szociális ellátásokról szóló törvénytervezetet.
VI. 24. A Bér- és Munkaügyi Bizottság a bérhelyzetről és a minimálbérek emeléséről tárgyalt.
Q-ti
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SZÓSZÓLÓ
Formálódó tudománypolitikai irányelvek

A TUDOSZ
elnökségének
véleménye

Csatlakozás a nyugat-európai tudományos rendszerekhez
Dr. Mádl Ferenc, tárca nélküli
miniszter eljuttatta a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének azt a munkaanyagot, amely a Tudománypolitikai Titkárság korszer ű sített tudománypolitikai
irányelveit tartalmazza. E változatról állást foglalt a TUDOSZ elnöksége. A teljes dokumentum, beleértve azokat a
függelékeket is, amelyek az
egyes tárcák kutatási prioritásait tartalmazzák, s a TUDOSZ
javaslatai szakszervezetünk
titkárságán tanulmányozhatók.
Az alábbiakban - a betekintésre kedvcsinálóként csak néhány elemét ragadjuk
ki az irányelveknek.
Mint a dokumentumban olvasható,
a kormány tudománypolitikájának
hosszabb távú célja: biztosítsa a
hatékony és a társadalmi igényeknek megfelelő , a fejlő dést
megalapozó kutatás és mű szaki fejlesztés feltételeit, méghozzá úgy,
hogy az csatlakozhasson a nyugateurópai tudományos rendszerekhez,
s kellőképpen rugalmas legyen ahhoz, hogy önmagában is követhesse
a nem homogén nyugat-európai
modell változásait.
E cél eléréséhez gyors - 1-2 éves
- átalakítás is elképzelhető lenne, ez
azonban az értékeket megsemmisítő megrázkódtatással járna. A Tudománypolitikai Bizottság (TPB),
ezért inkább 5-8 évre teszi a kutatá-

si, s a K+P szféra átformálásának
időszükségletét.
Javaslatuk szerint az első, másfél-kétéves szakaszban nem a struktúrák, hanem a feladatok, a tevékenységek élveznek prioritást, s
ezekhez kell alakítani a jelenleg
merev intézményi kereteket.
A rövid távú célok a válságba jutott ágazati fejlesztő intézetek átalakítását tartalmazzák, mivel ez
nem tű r halasztást. E célból javasolják, hogy a magyar gazdaság
alacsony jövedelemtermelő képessége ellenére a GDP 1,5 százalékát
kell K+P kiadásokra biztosítani. A
TPB dokumentuma szerint növelni
szükséges az egy kutatóra jutó ráfordításokat, hogy azok fokozatosan

közelítsenek a hatékony kutatás
feltételét jelentő - a mostaninak
többszörösét kitevő - értékhez.
A kormány rendkívül fontosnak
tartja a tudományos tevékenység
anyagi feltételeinek biztosítását olvasható a tervezetben. Elsősorban
az állami feladatok költségeinek például felsőoktatás-, alap-, stratégiai kutatás - fedezését tekinti
kötelezettségének, de figyelmet
fordít a gazdaság hosszabb távon
is versenyképes mű ködését elősegítő kezdeményezésekre, például a
célorientált kutatásra, fejlesztésre.
A kormány szükségesnek tartja szögezi le a dokumentum -, hogy a
társadalmi-gazdasági átalakulás
során elkerülhetetlen kutatási-fej-

A számok tükrében
1990-ben az alap- és az alkalmazott kutatásban, fejlesztésben teljes munkaidőre számítva - 36 384-en dolgoztak, a teljes munkaidős
kutatók, fejlesztők létszáma 17 550 volt, a részidőben foglalkoztatottaké pedig 30 256. Az elmúlt időszakot évi kb. 5 százalékos létszámcsökkenés jellemezte, 1990 viszont kiugró esztendő volt, ekkor
ugyanis az előző évhez képest 14 százaléknyi volt a kutatói létszámapadás.
A K+P-tevékenységet végzők száma az 1989-et megelőző tíz évben
enyhén csökkent, az úgynevezett láncolt arány 1,03%-0,88% között
mozgott. Nemzetközi összehasonlítás szerint ez a viszonyszám a „kis'!'
és „közepes" országokban 0,18%1,17% között változik. Így Magyarország az 1990-ben megállapított 0,36 százalékkal még mindig
az elfogadható szakaszban volt.
1990-ben a kutatók, fejlesztők megoszlása hazánkban még mindig
kb. egyenlő a főhivatású intézetek (5189) és a felsőoktatási kutatóhelyek (5204) között, ennél valamivel több a vállalati kutatóhelyeken
(5681) és az úgynevezett egyéb kutatóhelyekre egy jóval kisebb
hányad (1476) jut. A 17 550 kutató, 69 főhivatású intézetben, 940
egyetemi kutatóhelyen, 174 vállalati K+P egységnél és 73 egyéb
kutatási helynek minősített intézményben fejti ki tevékenységét. F.

lesztési létszámcsökkenés folyamatát kézben tartsa, azt tudatosan,
az értékes szellemi potenciál megőrzésével hajtsa végre. Az intézeti
átalakításoknál szem elő tt tartja,
hogy a szellemi, infrastrukturális
értékek racionális mérték ű megőrzésén túl, a fiatal kutatók hazai kibontakozását elősegítse.
A kormány szerint fontos - tartalmazza a tervezet -, hogy a műszaki fejlesztés csupán a szükséges
mértékig maradjon központosított,
egyébként kerüljön vissza természetes környezetébe, a vállalatokhoz. A már mű ködő pályázati
rendszereken túl, alapítványokkal is
egzisztenciális garanciát kíván
nyújtani ahhoz, hogy az átalakulóban lévő gazdaság gyengesége, és
az átmeneti időszakban felerősödő
technológiaimport miatt veszélybe
került valódi szellemi értékek, és a
hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrák
megmenthetők legyenek.
A kormányzati támogatás, koordinatív segítségnyújtás jelenik meg a
rövid távú, célorientált kutatásoknál,
meghatározott nemzetközi szint ű
kutatási programokban való részvételnél, a hazai programok
nemzetközi forrásokból (például:
PHARE, EUREKA, COST, ESPIRIT
stb.) való támogatásánál.
A kutatási prioritásokra vonatkozóan megállapítja a dokumentum,
hogy az alapkutatásokat illetően a
Magyar Tudományos Akadémia
kormányzati tanácsadó tevékenysége az elsődleges, a célorinetált
kutatások országosan kiemelt tematikáját az OMFB készíti el, együttmű ködve az érintett szakminisztériummal, amelyek a szakágazati prioritásokat már elkészítették.
F. P.

Formálódó tudománypolitikai gyakorlat
A kormánynak nem kell
a Gazdaságkutató Intézet

Csínján a reformokkal

Június végén - egy mindenki számára váratlan kormánydöntés alapján
- megszüntették a Gazdaságkutató Intézetet. A megfellebbezhetetlen elhatározást azzal indokolták, hogy „időszerűtlen fenntartani egy privilegizált adatfelhasználóként működő intézetet".
Harsányi László, a GKI igazgatóhelyettese, újságíróknak elmondta:
jóllehet, ők kezdeményezték az intézet átalakítását, a döntés gyorsasága, az intézet feladatainak „bekebelezése" a KSH-ba, meglepte őket.
Az intézet részvénytársasággá alakításában, a finanszírozásban eredetileg a kormányzat segítségével is számoltak. Már hosszú idő óta
gondolkodnak egy vegyes tulajdonú, állami és magánkézben lévő részvénytársaság megalapításán. Ez felel meg egyébként a nyugati modelleknek is. A kormányzat azonban nem vállalta egy ilyen társaságban
való részvételt, így a legújabb variációk szerint teljes mértékben magántulajdonban lenne a létrehozandó, kizárólag kutatással foglalkozó cég.
A Gazdaságkutató Intézet munkatársai szerint minden gazdaságnak
szüksége van több, egymással versenyző és egymást ellenő rző konjunktúraelemzéseket végző intézményre. A jelenlegi kormányzat ezekre
a független elemzésekre és előrejelzésekre nem igazán „vevő". Erre
nemcsak a mostani határozatból következtetnek, hanem abból is, hogy
lassan a többi, hasonló elemzéseket is végző társaság szintén abbahagyja ezt a tevékenységet.
A jövőjükről szólva elmondták: a gazdaság legtöbb szereplő jének, így
az érdekvédelmi szervezeteknek, kamaráknak, nagyvállalatoknak, pénzintézeteknek a tevékenységéhez nélkülözhetetlen a gazdaság főbb folyamatainak és várható alakulásának ismerete, tehát megrendelőknek nem
lesznek híján. „Szomorú, hogy a kormány nincs igazán tisztában a független kutatás jelentőségével" - állapította meg az intézet megyszűnését
kommentáló egyik napilapunk.

Bérátlag lelettár
(Folytatás az 1. oldalról)
1. KFKI Atomenergiai Kutató Intézet
2. Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet
3. Kutatás Szervezési Intézet
4. Központi Kémiai Kutató Intézet
5. Politikai Tudományok Intézete
6. Izotópkutató Intézet
7. Mű szaki Fizikai Kutató Intézet
8. KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet
9. Növényvédelmi Kutató Intézet
10. Ipargazdasági Kutató Intézet
11. Mű szaki Kémiai Kutató Intézet
12. KFKI Szilárdtestfizikai Kutató Intézet
13. Talajtani Kutató Intézet
14. Bányászati Kémiai Kutató Laboratórium
15. Világgazdasági Kutató Intézet
16. Állatorvostudományi Kutató Intézet
17. Filozófiai Intézet
18. Balatoni Limnológiai Kutató Intézet
19. Pszichológiai Intézet
20. Ökológiai Kutató Intézet
21. Régészeti Intézet

139
137
126
118
117
116
116
114
110
109
109
106
103
103
102
101
99
99
98
96
96

Az Amerikai Kutatásfejlesztési Szövetség részlegigazgatója, Albert Teich néhány nappal ezelőtt - 1992 júliusában - budapesti
előadásában arra figyelmeztetett, hogy a tudományos kutatások
finanszírozási módszereiben nagyon óvatosan érdemes követni
az amerikai példát, hiszen maga az amerikai tudomány is válsághelyzetbe került. A reformokkal tehát csínján kell bánni! A. Teich
véleménye szerint az új kelet-európai demokráciákban nem
szabad elsietni a tudományos kutatások piacosítását, vagyis az
állam nem vonulhat ki gyorsabban a támogatásból, mint ahogyan
a gazdaság képes átvenni ezt a feladatot.
A szerkeszt ő megjegyzése:
A hajdan élt Sz. G. Szturmilin, V. Sz. Nyemcsinov, K. V. Osztrovityanov neves szovjet közgazdászok - valamennyien az 1724-ben alapított Szovjetunió Tudományos Akadémiája tagjai -, miközben behatóan
tanulmányozták a szocializmusból a kommunizmusba való átmenet
időszakának törvényszer űségeit és a modern kapitalizmus, a gyarmati rendszer szétesésének és a kapitalizmus általános válságának
kérdéseit, már évtizedekkel ezelőtt nyomatékosan felhívták (többek
között a magyar elvtársaik) figyelmét arra, hogy csak óvatosan érdemes
követni a Szovjetunióban kialakult - válságoktól abszolút mentes gyakorlatot. A szocialista világrendszeren belüli azonosságok és különböz őségek elméleti és gyakorlati problémáinak kutatásával párhuzamosan rámutattak arra is, hogy az új kelet-európai népi demokráciában
nem szabad elsietni a tudományos kutatások Kreml-b ől történ ő - kézi
vezérlés ű - irányítását, vagyis az SZKP KB Politikai Bizottsága addig
ne kapcsolódjon be az ügyek intézésébe, amíg a népi demokráciák
együgy ű tudománypolitikusai nem lesznek képesek az új irányítási
szisztémákat felfogni, illetve az új feladatokhoz felnőni.
A változtatásokkal minden korban érdemes csínján bánni...
D.L.
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KFKI Mérés és Számítástechnikai Kutató Intézet
KOzgazclasagtudomanyi Intezet
Geodéziai Kutató Intézet
KFKI Anyagtudományi Kutató Intézet
Földrajztudományi Kutató Intézet
Állam- és Jogtudományi Intézet
Csillagászati Kutató Intézet
Központi Fizikai Kutató Intézet
Atommagkutató Intézet
Matematikai Kutató Intézet
,),-) S
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33. Regionális Kutatások Központja
34. Mű vészettörténeti Kutató Intézet
35. Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
36. Történettudományi Intézet
37. Társadalmi Konfliktus Kutató Kö :pont
38. Irodalomtudományi Intézet
39. Nyelvtudományi Intézet
40. AKSZI Támogatott Kutatóhelyek
41. Természettudományi Kutató Lab )ratórium
42. Zenetudományi Intézet
43. Mezőgazdasági Kutató Intézet
44. Néprajzi Kutató Intézet
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A Tudományos Dolgozók
Szakszervezetének elnöksége
a kormány tudománypolitikai
irányelveit - a célok megfogalmazását, a feltétel- és
eszközrendszer szerkezetét,
az állami szerepvállalás
megközelítési módját, a prioritások differenciált kialakításának elveit - a korábbi
változathoz képest korszer ű bbnek ítéli. Mégis a TUDOSZ elnöksége helyenként
más megközelítéseket, erősebb hangsúlyokat, vagy alternatív megoldásokat tartana
jobbnak.
A TUDOSZ szerint ez a tudománypolitikai koncepció
nagyobb hangsúlyt helyez
annak a ténynek a felismerésére, hogy a tudomány,
a kutatás szférájában van
jelenleg koncentrálva mindaz,
ami ebben az országban,
ezen a területen, a nemzetközi színvonallal egyáltalán
összehasonlítható legjavát
jelenti a szellemi képességeknek. Ez teszi lehető vé
a szóértést a nemzetközi
követelményekkel, csak itt van
reális versenyhelyzet. A
nemzetgazdaság ezen szektorának húzó ágazattá kell
válnia - tartalmazza a szakszervezeti dokumentum -, ehhez pedig nélkülözhetetlen az
anyagi lehetőségek észrevehető, a versenyképességet
növelő bővítése.
A TUDOSZ elnöksége óvatos, s árnyalt szétválasztást
kér a K+P szféra állami támogatást igénylő és piacorientált részekre szabdalását illetően. „Fontos lehetőségnek
tartjuk például" - olvasható a
szakszervezeti reagálásban „egy meghatározott mérték ű
állami tulajdonarány fenntartását, a non-profit gazdálkodási lehető ségek bevezetését, a kvázi-költségvetési
szervként mű ködést, az adóés egyéb kedvezmények megadását".
Felhívja a dokumentum a figyelmet arra is, hogy a tudományra fordított forrásokat
nem helyes a GDP-vel arányosítani, jellemzőbb az egy
kutatóra jutó ráfordítások
mennyisége, amely hazánkban 5-10-szer kisebb, mint a
nemzetközi átlag.
A TUDOSZ elnöksége javasolja továbbá, hogy a kutatásoknál, de még a K+P szféra
egy részében is nélkülözhetetlen az infrastruktúra biztosítására az intézményfinanszírozás rendszere.
A szakszervezet előrelépésnek tartja az OTKÁ-t, de javasolja a felhasználható összegek növelését, az egyes pályázatok eredményeinek nyilvános hozzáférhető ségét, a
meghirdetés nyilvánosságának szélesítését. Szükségesnek tartják a jelenlegi
pályázati rendszer bővítését,
új pályázatok kiírásával.
Az egyetemek és a kutatóhelyek közötti „átjárhatóság" érdekében proponálják, hogy a kutatók és
oktatók bérkeretükkel együtt
mehessenek át egyik helyről
a másikra. A TUDOSZ azonnali kormányzati lépéseket tart
szükségesnek a kutatás és az
oktatás tekintélyének, vonzerejének visszaállítására.

Alapítva:
1989. szeptember 20-án
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A TUDOSZ alapító tagja az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésnek
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Pomogáts Béla:

Mi lesz Kolozsvárral?
Talán sokan emlékeznek még
Marosvásárhely rettegésének napjaira, midő n a Görgényi-havasokból
becsődített és leitatott román parasztok vasrudakkal és vasvillákkal estek
a Fő téren tüntet ő magyaroknak.
Megostromolták a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség székházát, és
egyik szemére megvakították Sütő
Andrást, aki mint Erdély legkiválóbb
és legismertebb magyar írója, egyszersmind az erdélyi magyarság szellemiségének is jelképe. Akkor bizony, mi itt Budapesten is szorongva
figyeltük a televízió és a rádió híradásait, hiszen valóságos etnikai háború
dúlt a szemünk előtt, s felidéződött a
veszély, hogy mint 1848-1849-ben,
egész Erdély lángba borul, és az
erdélyi két és félmillió magyarra az
általános menekülés vár.
Most a Kolozsvárról érkező híreket
figyeljük szorongó szívvel. A legutóbbi helyhatósági választások alkalmával ugyanis Erdély hagyományos „fő városában" a román
szélsőjobboldal került kulcshelyzetbe, s a város polgármestere a Vatra
Romaneasca pártjának: a Román
Nemzeti Egységpártnak a jelöltje:
Gheorghe Funar lett. Minderre úgy
kerülhetett sor, hogy Kolozsvár etnikai összetételét erőszakos és fondorlatos módszerekkel átalakították
az elmúlt harminc esztendőben, és
a valamikor, még az ötvenes évek
végén is egyértelm ű en magyar
többségű és jellegű város, a hatalmas betelepítések következtében
zömmel román lakosságot kapott.
Méghozzá többnyire nem a környező
román vidékről, hanem a Kárpátokon
túlról, olyan tömegeket, amelyeknek
semmiféle hagyományuk vagy gyökerük nem volt Erdélyben, eleve ide-

genül mozogtak a számukra szokatlan magyar környezetben, következésképp szinte egészükben a
ravasz és erő szakos nagyromán
sovinizmus áldozataivá váltak.
Ezek a szélsőjobboldali politikának
és nacionalista nemzeti érzelmeknek
kiszolgáltatott román tömegek választották meg Funárt és társait. Az új
kolozsvári polgármester pedig
hozzákezdett ahhoz, hogy a Vatra
Romaneasca hagymázos álmaiból
köznapi valóság legyen. Elrendelte a
magyar vagy kétnyelvű : magyar és
román feliratok (a magyar iskolák, egyházi intézmények és lapszerkeszt ő ségek feliratainak) eltávolítását.
Meghirdette a magyar iskolák felszámolását, ezt ilyen brutalitással még a
Ceausescu-féle politika sem merte
bejelenteni. Nagy összegű pénzbüntetésekkel sújtotta a törvénytelen intézkedéseit elutasító magyar intézményeket, megpróbálta kilakoltatni a
Korunk című folyóirat szerkesztőségét,
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és ugyancsak kilakoltatással fenyegeti
az RMDSZ és a romániai Magyar Ifjúsági Szövetség kolozsvári szervezetét. Intézkedései nyomán egy minden korábbinál erő szakosabb és
szélsőségesebb stratégia rajzolódik ki
a szemlélő előtt. Ez a politikai stratégia
a kolozsvári magyarság intézményeinek
és kultúrájának teljes felszámolására
irányul.
Kolozsvár magyarságának, amely
az 1989-es romániai változások után
még a korábban megszüntetett
egyetem újjáalakításában reménykedett, most maradék iskoláinak puszta létét kell védelmeznie. Funár
polgármester politikája azonban anynyira őrült és szélsőséges, hogy
nemcsak a magyarok, a románok is
felháborodnak ellene. Végül is a
kolozsvári tanácsban ott ülnek a
román demokrácia képviselői is, akik
maguk sem kívánják azt, hogy a
város az etnikai küzdelmek, netán
véres összecsapások színtere legyen. Figyelnünk kell Kolozsvárra
nekünk hazai magyaroknak is:
hiszen ha Marosvásárhely 1989
tavaszáról ismerős sorsa ismétlődne
meg, az beláthatatlan kövekezményekkel járna a magyar-román viszony alakulásában,
az egész közép-európai régió belső
helyzetét tekintve is.
Éppen ezért Funar
veszedelmes kolozsvári garázdálkodása, amelynek
során egy soviniszta szenvedélyektől
elborult elméjű ember handabandázik
égő csóvával a nyitott lő poroshordó
körül, nemzetközi
kockázatot jelent.
1.1.111M1
Következésképp
Európának is oda
kell figyelnie.

Emberek állás nélkül

Köszönjük!
A Szószóló elmúlt havi
lapszáma címoldalán beszámoltunk a TUDOSZ PRO VITA
alapítványának „Gyermekek a
gyermekekért" kiállítással egybekötött műsoros estjéről. A
PRO VITA alapítvány javára
tartott rendezvény bevétele
összesen 142 ezer forint volt.
A TUDOSZ támogatást kérő
levelére többen reagáltak. Külön
köszönjük. dr. Ráner Gézának
(Magyar Allami Eötvös Lóránd
Geofizikai Intézet), Gyürey
Verának (Magyar Filmintézet),
dr. Földiák Gábornak (MTA
Izotópkutató Intézet), dr. Vizi E.
Szilveszternek (MTA Kísérleti
Orvostudományi Kutató Intézet),
dr. Gaál Gábornak (Magyar Allami Földtani Intézet), Dr. Enyedi Györgynek (MTA Regionális
Kutatások Központja), dr. Keviczky Lászlónak (MTA
Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet), hogy
személyesen is hozzájárultak
ahhoz, hogy e karitatív célú rendezvényre kibocsátott belépőjegyek árával az alapítvány
alaptő kéjét növelhettük. Külön
köszönettel tartozunk dr. Inzelt
Péternek, a SZTAKI gazdasági
igazgatójának, aki ötleteivel,
tanácsaival most is segítségünkre volt.
Köszönjük az alábbiakban felsorolt TUDOSZ-alapszervezetek tagsága, illetve a szakszervezeten
kívüli kollégák hozzájárulását:
KFKI, SZFKI, KKKI, Földrajztudományi Intézet, Csillagászati Kutató, Irodalomtudományi Intézet,
KOKI. Közgazdaságtudományi Intézet, Természettudományi Kutató
Intézet, RMKI, Művészettörténeti
Kutató Intézet, és Politikai Tudományok Intézete.
Tájékoztatjuk olvasóinkat arról, hogy 1992 júniusában a
PRO VITA alapítványból támogatást kapott: Bagi Iván (16
éves), Ferenczy Balázs (13
éves), László Csaba (16 éves),
László Tamás (15 éves), Gajdos
Nóra (11 éves), Pintér Zoltán (9
éves). Stefkovics Attila (14
éves), Kovács György (11
éves), Bartha Tünde (15 éves),
Gergye Attila (17 éves), Gróma
Géza (9 éves), Hattayer Róbert
(13 éves), Tóth Andrea Judit (15
éves), Manóczki Csilla (9 éves),
Vad Lőrinc (4 éves), Moldvai
Dávid Marcell (7 éves). A gyerekek támogatását 18. életévük
betöltéséig vállalta az alapítvány.
A PRO VITA alapítvány számlaszáma: MHB 222-15910.

A munkaerőpiac halvány élénkülését
Tovább nőtt a munkanélküliség aránya, egyúttal tovább mérséklődött jelzi viszont, hogy lelassult a munnövekedési üteme. Az Országos kanélküli ellátásra szorulók számának
Munkaügyi Központ munkaerőmér- növekedése is; ebben az évben fokozalegéből kiderül, hogy már több mint 522 tosan nő az ismét munkát találók száezer munkanélkülit tartottak nyilván a ma.
Néhány hete munkanélküli ellátásban
munkaügyi központok. Ezzel a hivatalos munkanélküliségi ráta - vagyis az 434 ezren részesültek, akiknek pedig
állástalanok aránya a munkaképes korú lejárt a járadékfolyósítási idejük, de
lakosságon belül - 9,7 százalékra továbbra sem találtak munkát, vagy
nem kerültek átképzésre, nyugíjba,
emelkedett.
Viszonylag kedvező, hogy a azok havonta 4 ezer forint szociális
növekedés üteme lelassult. Igaz, ez már támogatásban részesülhetnek. Ezek
tavaly tavasszal is megfigyelhető volt, száma nemrég megközelítette a 6 ezret.
A bejelentések és a várható
és okai most is hasonlóak. Az egyik: a
szezonmunkák beindulása; a másik: a csődhullám alapján valószínűsíthető,
pályakezdők közül idővel sokan talál- hogy az év hátralévő hónapjaiban legnak munkát. Tavaly októberben például alább további 200-300 ezren vesztik el
32 ezren voltak, a hathónapos segély- állásukat, ez pedig jóval több, mint az
folyósítási idő lejártával azonban szá- előző év hasonló időszakában volt.
A munkanélküliség arányát tekintve
muk 23,6 ezerre apadt.
Ugyancsak viszonylag kedvező folya- továbbra is legrosszabb a helyzet
mat, hogy az idén hónapról hónapra Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodemelkedett a betöltetlen álláshelyek Abaúj-Zemplén és Nógrád megyékben.
száma. A tavasszal nyilvántartott 23 Vannak körzetek, ahol már minden neezer szabad munkahely több mint a gyedik munkaképes korú ember munkétszerese annak, mint amennyit kanélküli. Sokkal kedvezőbb a helyzet
januárban regisztráltak. Ennek ellenére a fővárosban és a nyugat-dunántúli
100 munkanélkülire még mindig csupán megyékben, de e területek el őnye
fokozatosan csökken.
4 üres álláshely jut.
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1992. JÚLIUS
Létminimum és háztartási költség
1989 decembere és 1991 között több mint kétszeresére nőttek
a minimális megélhetés költségei. Míg 1989 végén egy négytagú család 211 Ft-ból meg tudta oldani napi étkezését, 1991
végére ehhez már 378 Ft kellett. A létminimum szintje körül
élőket a lakásfenntartási költségek növekedése érintette a
legérzékenyebben. Ez két év alatt a négyzetméterenkénti 62
Ft-ról 132 Ft-ra emelkedett. Ezek persze átlagok. Ma már egy
négytagú - kétkeresős, két gyermekes - család havi jövedelemszükséglete a létminimum szintjén, a különböző számítások
szerint 35 és 38 ezer forint körül van. Lássuk, hogyan alakultak
eközben a keresetek és az egyéb jövedelmek.

Létminimum (Ft)
1989 = 100%
Családi pótlék (Ft)
a létminimum %-ában
Nyugdíjminimum (Ft)
a létminimum %-ában
Bruttó minimálbér (Ft)
a létminimum %-ában
Nettó minimálbér
a létminimum %-ában

1989

1990

1991

4263
100,0
1770
41,5
4600
107,9
4800
112,6
4320
101,3

6112
143,4
2270
37,1
4600
75,3
5600
91,6
5000
81,8

8651
202,9
2570
29.7
5600
64,7
7000
80,9
6260
72,4

Változatlan minimálbér

Noha a kormányzat támogatta a szakszervezetek javaslatának érdemi
megtárgyalását, a munkáltatói oldal
ezt megakadályozta. Azt sem voltak
hajlandóak megvitatni, hogy milyen
bértarifákat alakítsanak ki, amelyek
rögzítenék adott foglalkozásokban,
szakmákban a besorolásnak megfelelő
bérminimumot. A kormány békéltető
javaslatára végül is szakért ői bizottság
alakult, amely őszig megpróbálja közelíteni a munkavállalók és a munkáltatók ma nagyon távol álló álláspontjait.

A szakszervezetek szerint 3,5, a
kormány szerint viszont csak 1 százalékkal csökkentek a reálbérek az első
negyedévben. Ez a különbség abból
következik, hogy a szakszervezetek
alacsonyabb bérnövekedést mutatnak
ki, mint a kormány, ugyanakkor a fogyasztóiár-emelkedés mértékét mindketten 26 százalékban állapították meg
(az előző év hasonló időszakához viszonyítva). A kormány szakértői úgy
vélik, tartható a korábbi (múlt év végén
kötött) megállapodás, miszerint éves
szinten a reálbérek nem csökkennek;
Csak jövő re szüntetik meg véga szakszervezetek képviselői azonban legesen a bérszabályozást - tudtuk
legalább ötszázalékos csökkenésre meg lapzártakor a Pénzügyminisztériszámítanak ebben az évben - derült umtól. A jelenlegi bérszabályozást
ki az Érdekegyeztető Tanács bér- és 1993-ban már végérvényesen a
munkaügyi bizottságának szakértő i bérmegállapodások rendszere váltja
vitájából. A munkavállalók szerint a fel. Az idén ugyanis csak azzal a feltévisszafogott bérnövekedés miatt in- tellel szüntették meg a bérszabádokolt, hogy a második félévre már lyozást, hogyha nem várt folyamatok
teljesen megsz űnjön a bérszabá- alakulnának ki, a mechanizmust ismét
lyozás. A kormányzat képviselői azon- életbe léptetik. A bérek azonban nem
ban nem értettek egyet ezzel az tartottak lépést a fogyasztói árigénnyel. A munkavállalói oldal java- emelkedéssel (ezt a tényt a Szószóló
solta azt is, hogy ettől a hónaptól olvasói nap mint nap saját bőrükön is
kezdve emeljék fel a minimálbért „Eu- tapasztalhatják), a munkáltatók (a
rópához közelítő" szintre, azaz a jelen- menedzserek) ma már elsősorban a
legi 8000 forintról megközelítően 10 tulajdonosok érdekeit képviselve dön000 forintra. A munkáltatói oldal tenek arról, mennyit fizetnek ki egyképviselői azonban ez elől mereven egy alkalmazottnak - állították a Pénzelzárkóztak, mondván: még a nyolc- ügyminisztériumban, emiatt lehetővé
ezer forintos minimálbér kifizetésére válik a rendszer állandósítása.
d.l.
is képtelen ma rengeteg munkáltató.

NÉZŐPONT
Kispénz ű közalkalmazottak
Nem sok jót várhatnak - legalábbis a jövedelmi helyzetüket illetően
- a költségvetési szféra eltartottjai, a kutatóintézetek dolgozói az év
második felében, mivel az állami költségvetés idei hiánya a tervezett
70 milliárdnak akár a háromszorosa is lehet! Kupa Mihály pénzügyminiszter néhány hete egyik nyilatkozatában maga is elismerte, hogy
a kormányzat „alaposan alábecsülte a gazdasági nehézségeket".
Avégett, hogy a deficit még elviselhető és kezelhető mérték ű legyen,
a pénzügyi kormányzat egyrészt a bevételeket szándékozik növelni,
másrészt a kiadásokat 10-15 milliárd forinttal tervezi csökkenteni. Ez
utóbbi azt jelenti, hogy a költségvetési fejezetek kiadásait lejjebb
szállítják, és bizonyos alapokat csökkentenek, illetve zárolnak. A
kormány ezt az előterjesztést várhatóan szeptember elején nyújtja be
a parlamentnek.
Arra a kérdésre, hogy hiányzik a közalkalmazotti törvény végrehajtásának pénzügyi fedezete. a pénzügyminiszter semmi biztatót nem
válaszolt. Azt mondta: „Nem kell olyan törvényeket hozni, amelyeknek nincs meg a fedezetük. Mi ezt el őre jeleztük. Ráadásul az erre
tartalékolt 2,5 milliárd forint elment az egészségügyi dolgozók
béremelésére. Ugyanez megtörténhet a szociális törvénnyel is. Mert
miel őtt meghoznak egy törvényt, meg kellene nézni a finanszírozhatóságot is. azt, hogy az államnak mennyi pénze van".
A pénzügyminiszter nyilatkozatából lényegében ugyanaz derül ki,
mint amit már a Költségvetési Intézmények Erdekegyeztető Tanácsa
június 22-i ülésén is aggodalomként, egyszersmind bírálatként megfogalmaztak a munkavállalói oldal képviselői: a parlament úgy fogadta el a közalkalmazottak jogállásáról szóló, július 1-jén hatályba lépett
törvényt, hogy az abból következő többletkiadások fedezetére nem
határozták meg a forrást - sem a törvény alkotói, sem végrehajtói.
Erre a helyzetre persze nem az a megoldás, ha a pénzügyminiszter
azt mondja, hogy nem kellett volna ezt a törvényt (így) meghozni,
mivel a kormányzati szervek feladata nem a törvények minősítése,
hanem végrehajtása. Tény azonban az is, hogyha nincs pénze a
költségvetésnek, akkor tényleg nincs miből fizetni a többletkiadásokat,
sőt még az eredetileg tervezett kiadásokból is kénytelenek jócskán
lefaragni.
A kérdés ezek után csak az: mit szólnak mindehhez a kispénz ű
közalkalmazottak? Mit szólnak ehhez az állam egyre inkább
elszegényedő alkalmazottai? A közalkalmazottak most joggal hivatkozhatnak arra, hogy egy demokratikus jogállamban a meghozott
törvényeket az állam csak akkor képes mindenkivel betartatni, ha
azokat önmaga is betartja. A törvényhozóknak tudniuk kellett: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény nem lehet csupán pusztába
kiáltott ígérvény, hanem annak törvény szabta teljesítése az államra
ebben az évben 30 milliárd forint kifizetési kötelezettséget ró.
A költségvetési apály és a pénzügyminiszteri nyilatkozat fényében
viszont a közalkalmazotti törvénybe vetett remények egyre halványabbak...
(dura)

