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Újabb bérátlaglelet
Olvasóink körében nagy visszhangot váltott ki a Szószóló elmúlt
havi számában megjelent kutatói bérátlagokat bemutató lelettárunk.
Egy kedves olvasónk hívta fel a figyelmünket egy újabb összevetési
leletre:
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint a nem költségvetési
és nem mezőgazdasági ágazatokban a szellemi dolgozók bruttó átlagkeresete 1992 májusában 32 501 forint volt. Ugyanekkor az
akadémiai dolgozóknak mindössze 21 461 forint átlagbér jutott.
A legújabb bérátlag leletet a Szószóló nem kívánja kommentálni!

A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Alapítvány a munkavállalóknak

Agyelszívás - Keletr ől Nyugatra

Többet befektetni a szellemi tőke hasznosítására
A tudósok elvándorlása Magyarországról régóta ad témát
a Szószólónak. Törvényszerű-e a legjobb koponyák elvesztésétől tartani, különösen, hogy újabban - nálunk elmaradottabb országokból - már hozzánk is áramlik a jól
képzett értelmiség? - kérdezte munkatársunk Vizi E. Szilveszter akadémikust, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatóját, az Orvostovábbképző Intézet tanszékvezető professzorát, aki „mellesleg" a New York-i
Albert Einstein Orvosi Egyetem vendégprofesszora.
- A brain-drain, az „agyelszívás"
létező fogalom, az értékesnek ítélt
szaktudás mindig is a fejletlenebb
országokból a fejlettebbekbe áramlott, váltakozó ütemben, de folyamatosan. Az elvándorlás folyamata
egyelőre, úgy látszik, megállíthatatlan. de ezenbelül is lehetnek árhullámok: Magyarországról `56-ban,
Csehszlovákiából '68 után, a (volt)
Szovjetunióból pedig az elmúlt
néhány évben hatalmas méretekben
indult Nyugatra az alkotó értelmiség.
Ez önmagában nem lenne baj,
hiszen a kiemelkedő gondolkodók és
alkotók nagyban hozzájárulnak a
- hadd nevezzem így - világörökséghez. Ez mindannyiunk érdeke. Mi
eddig nyolc Nobel-díjast adtunk a
világnak. Az idehaza szerzett tudás
és a bizonyítási vágy, a fejlett Nyugaton meglév ő jobb kutatási és
anyagi feltételekkel, sokszor csodát
mű vel. Ha mégis panaszkodom az
agyáramlásra, az csak azért van,
mert az „utca" többnyire egyirányú.
Es akik végleg kint maradnak,
legtöbbször a legtehetségesebbek.
Ha úgy mennének el, hogy megtanulva a korszerű gondolkodásmódot,
a menedzsment, a csúcstechnikát,
-technológiát, utána hazajönnének,
akkor itthon mindezt hasznosítva,
továbbadva és alkalmazva segítenék
talpra állítani az országot...
- Nem tart-e attól, hogy a mostani, mostoha körülmények
között az „alaptalan" hazavárással a világ elveszthet egy nagy
elmét, egy zseniális felfedező t,

egy lehetséges Nobel-díjas
tudóst, közben Magyarország
sem nyer semmit?
- Ezért is óriási a magyar kormány
és Parlament felelő ssége abban,
hogy milyen körülményeket, esélyeket teremt a magyar tudománynak
és a tudásátadásnak. Mert ma már
nem Kelet és Nyuga,t áll szemben
egymással, hanem Eszak és Dél,
azaz a fejlett és a fejlődő, pontosabban szegény államok. Ha ez utóbbiak nem tudnak felzárkózni a gazdagok mellé, annak beláthatatlan
következményei lehetnek... Hiába
minden ipari fejlesztés, gazdasági
igyekezet - jól képzett szakemberek
nélkül a legkorszerűbb ismereteket,
know-how-kat, technológiákat nem
lehet alkalmazni. Ha a magyar
kormányzat nem valósítja meg a
felsőoktatás és a tudományos kutatás fejlesztésének már kidolgozott
tervét, akkor Záhonyból Hegyeshalomhoz tehetjük a Kelet-Európa feliratú táblát.
- Mennyire veszélyes folyamat
- számokban kifejezve - az
agyelszívás?
- Ma a Nyugatra távozott alkotó
értelmiség körülbelül 15 százaléka
nem tér vissza Magyarországra.
Hogy ez pontosan hány embert
jelent, nem tudom, mert megsz űnt
a hivatalos nyilvántartás. Mellesleg,
'89-ig a fél százalékot sem érte el a
végleg kint maradó értelmiségiek
aránya... Magyarország a keleti
szomszédjaihoz képest még viszonylag kedvező helyzetben van,

Ki áll a vesztesek mellé?
A politikai aréna ismétlődő, látványos gladiátorviadalainak csatazaja közepette szép csendben zajlik a gazdasági
átalakulás, a tulajdon újraelosztása. Miközben a közvélemény és a sajtó azzal van elfoglalva, hogy ki lesz a
politikai küzdelmek győztese és vesztese, kevesen figyelnek arra, hogy a gazdasági átalakulás, a privatizáció győztesei hogyan biztosítják be magukat és leszármazóikat akár
több generációra, míg a vesztesek hogyan maradnak le
reménytelenül az egyenlőtlen esélyekkel folyó versenyben.
Szelényi Iván már egy évvel ezelőtt
figyelmeztetett arra - tárgyilagos,
„kívülálló" társadalomkutatóként
hogy ha az új tulajdonviszonyok kialakítása-kialakulása során számottevő társadalmi rétegek csak vesztesek, vagy csak nyertesek lesznek
ebben a „véresen komoly" játékban,
az olyan társadalmi feszültséget
idézne elő, ami veszélyezteti az egész
gazdasági átalakítást. Ezért ő azt javasolta, hogy ne legyen túl gyors egyik
oldalon a gazdagodás, másik oldalon
a tömeges elszegényedés, leszakadás, mert akkor a társadalom nagy
része elveszti bizalmát és érdekeltségét az egész politikai szisztémában. Ennek elkerülésére sokkal több
szociális érzékenységgel és hozzáértéssel kellene kezelni a legyengült
magyar társadalmi szervezetet, hogy
felerősödjön, s valamiképpen álló- és
versenyképessé váljon.
Ennek az intelemnek a tükrében
különösen figyelemre méltó volt egy
tavasz végi-nyár eleji sajtó polémia,
amelyben Ferge Zsuzsa szociológus
ecseteli a politikai hatalom és a gazdaság szoros összefonódásának, és
a tulajdon egyenlőtlen elosztásának
káros és veszélyes következményeit.
Ebben. ő úgy vélte: a nyugati tipusú
piacgazdaság alrendszereinek saját
érdekrendszer, saját racionalitás szerint kell működniük, és nem jó, ha a

törvényhozó és végrehajtó hatalomnak
nagy a befolyása a tulajdonlás
alakulására, a munka világára. A tulajdonlási formák sokfélesége és a
nemzeti vagyon arányosabb elosztása a társadalmi csoportok között beleértve a munkavállalókat is! - talán
meggátolhatná, hogy meghatározó és
visszafordíthatatlan módon kettéváljon
a magyar társadalom; így jóval többen
kapnának lehetőséget arra, hogy bekerüljenek a (legnagyobb létszámú)
középosztályba, s ezen keresztül egy
konszolidálódási folyamatba.
A tulajdonosi struktúra átalakulásának nagy vesztesei közé sorolja Ferge Zsuzsa a nyugdíjasokat.
Ennek bizonyításául említi, hogy az
idén 8-9 ezer forint között lehet a
nyugdíjak átlaga, ami több ezer forinttal a létminimum alatt van. (Egy
egyedül álló, budapesti nyugdíjas létminimuma ma már 12 ezer forint
körülire becsülhető.) Mivel a nyugdíjak vásárlóértéke évről évre csökken,
és a nyugdíjasok egyre kisebb hányada tud jövedelemkiegészítő munkát
találni-vállalni, a nyugdíjasok mintegy
kétharmada súlyos vesztesnek
tekinthető. A keresőképesek között az
abszolút vesztesek a munkanélküliek.
Utánuk következnek azok, akik kenyerüket nem eléggé piacképes ágazatban próbálják (képesek) megkeresni.

hiszen nálunk egy 35 éves, kandidátusi fokozattal rendelkező kutatófejlesztő átlagosan évi négyezer
dollárt keres. Cseh-Szlovákiában
háromezer, Romániában hétszáz,
Bulgáriában négyszáz, Oroszországban háromszázhatvan dollár az
ugyanilyen korú és végzettségű kutatók évi átlagfizetése. Magyarország és az Egyesült Államok kutatójának éves átlagjövedelme között
- miközben a fogyasztói árak már
majdnem azonosak - tízszeres a
különbség.
Ugyanakkor az USA és Románia
között 57-szeres, az USA és Oroszország között pedig 111-szeres!
Nem csoda, hogy még Magyarországról sem mennek haza a Kárpátaljáról és Erdélyből idejött kutatók. Azon térségek számára, ahonnan éppen az alkotó értelmiségiek
jöttek el, ez kétségtelen veszteség.
Ugyanakkor számunkra nyereség ez
az 1500-2000 ember, mert jól
képzettek, és mert hajtja őket a bizonyítási vágy... Az erdélyi kutatók
például képesek napi 12-14 órát
dolgozni egyfolytában.
- Nyilván nem az a megoldás,
hogy a magyarországi értelmiségiek kimennek Nyugatra, és a
helyükre idejönnek Keletről. Mit
kellene a kormányzatoknak tenniük térségünkben, hogy a
visszaút is kiépüljön?
- Demokratikusabb viszonyokat
kellene teremteni, nemcsak a társadalomban, hanem a kutatóintézetekben
és az egyetemeken is. Határozottan támogatni kellene az alapkutatásokat,
mert az készít fel a holnapra. A magyar kormánynak aszerint kellene cselekednie, hogy a mi országunk nyersanyagban szegény, de szürkeállományban gazdag. A következő évtizedekben
a szellemi t őke még jobban felértékelődik a világpiacon. Ezért Magyaroszágnak van esélye, hogy talpon
maradjon. Ezért kellene ennek és a
következő kormányzatnak minél többet
befektetni a kultúrába, a tudományba.
a felsőoktatásba.
N. G.
Közéjük nemcsak fizikai munkások
tartoznak, hanem pedagógusok, orvosok, mérnökök, szabadfoglalkozású
értelmiségiek is.
A szociális gondok súlyosbodásával
párhuzamosan Ferge Zsuzsa biztatónak tartja, hogy egyre több
érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezet alakul, amely képes „hangot adni
a hangtalanok érdekeinek". Ugyanakkor majdnem katasztrofális szerinte,
hogy a munkavállalók legfontosabb
szervezetei, a szakszervezetek elvesztették, vagy nem nyerték vissza legitimitásukat, nem tudtak eléggé népszer űvé válni. Ezt még tetézi, hogy a
szakszervezetek - legalábbis az országos központok szintjén - vészesen
megosztottak. Megismétlődik „az örök
történet", hogy a baloldal frakciói jobban csépelik egymást, mint amilyen
erősek a kívülről érkező támadások.
A neves szociológus ennek ellenére
elképzelhetőnek tartja, hogy rövidesen létrejönnek - eddig nem ismert életképes szervez ődések, amelyek
politikailag befolyásolni tudják az
1994-ben esedékes parlamenti (és
önkormányzati) választásokat. Ezek a
leendő érdekérvényesítő csoportok
várhatóan nem politikai igénnyel
lépnek majd fel, hanem a gazdaság
és az újraelosztás megváltoztatását
követelik, hogy több legyen a munkahely, s garantálttá váljon a képviselt
réteg alapvető szükségleteinek
kielégítése. A szociális törvény
tervezetének elemzése során is arra
a következtetésre lehet jutni, hogy a
szegénység gondjai társadalmi
méretekben megoldhatatlanok, ha a
gazdaság nem kínál (elég) munkalehetőséget, és ha a bérek nem nyújtanak megélhetést. A segélyezés nem
old meg semmit, már csak azért sem,
mert ha a minimális bér jóval a létminimum alatt van, akkor a segély
összege eleve nem lehet akkora, hogy
meg lehessen élni belőle.

Konkrét szakmai - képzési, kutatási - programokat menedzsel
és támogat a munka világában a tavaly létrehozott
Munkásképviselet Alapítvány, amelynek kuratóriuma július
végén ismertette eddigi tevékenységét és terveit a sajtó
képviselő ivel.
Az alapítvány egyik célja olyan korszer ű képzési bázis kialakítása,
amelynek keretében hatékony oktatási formák, módszerek és eljárások kidolgozása, érdekvédelmi feladatokat ellátó személyek képzése
és továbbképzése, valamint munkanélküliek, pályakezdők munkapiaci
felkészítése, készségfejlesztése folyik. Másik fontos célja a munkavállalók érdekképviseletével, érdekvédelmével, valamint a szakszervezeti
tisztségviselők és az üzemi tanácstagok tevékenységével kapcsolatos témák, problémák tudományos módszerekkel történő feltárása,
illetve ilyen kutatások támogatása, ezen kívül a munkanélküliség hazai
sajátosságainak feltárása, a legkritikusabb régiókra és szociológiai
csoportokra vonatkozó kezelési módozatok kidolgozása. Az alapítvány
kuratóriuma alapvető fontosságának tartja az olyan rendszeres,
célirányos tájékoztatást, amely hozzájárul az érdekvédelem nyilvánosságának és eredményességének javításához. Ezen túlmenően
olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek konkrét segítséget adnak
egyes munkavállalói csoportoknak és a munkanélkülieknek konfliktusaik megoldásához. Ezen szolgáltatások keretében közvetlen és közvetett szociális munkát vállal, illetve közvetít az alapítvány, a krízisintervenciótól és egyéni problémamegoldástól a jogi és a pszichológiai tanácsadáson át a képzés anyagi támogatásáig, és a munkaközvetítésig. Vállalják szakemberek szervezését, közvetítését, megbízás
alapján. Igény szerint munkahelyi ismeretterjesztést biztosítanak,
konferenciákat és szakmai tanácskozásokat szerveznek.
Kiadói tevékenységük főként a munka világával összefüggő kutatási eredmények publikálására, a munkavállalókat és képviselőiket segítő
gyakorlatias kiadványok megjelentetésére, forgalmazására irányul. A
kuratórium a sajtótájékoztatón már bemutatta első ilyen sorozatát, a
Munka Törvénykönyvét ismertető magyarázó füzeteket. A két füzetet
szeretnék nagy számban eljuttatni a munkavállalóknak, szakszervezeti
tisztségviselőknek, az üzemi tanácsok leendő tagjainak. Hamarosan
elkészül a csődtörvényt és hatásait bemutató, szintén olvasmányosan, példákkal illusztrálva megírt kiadvány is. Ezt valószínű leg a foglalkoztatási válsághelyzetekkel foglalkozó füzetsorozat követi.
A Munkásképviselet Alapítványt egyébként egymillió forinttal hozta
létre a Magyar Szocialista Párt. Az alaptőke időközben hatmillió forintra nőtt, magánszemélyek és cégek befizetéseiből.

Törvény van - pénz még nincs
A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának (KIÉT)
munkavállalói oldalán szereplő szakszervezetek képviselői július végén
levelet küldtek Antall József miniszterelnöknek, kérve: segítse elő,
hogy a július 1-jével életbe lépett közalkalmazotti és köztisztviselői
törvény végrehajtható legyen.
A jogszabályok egyebek között elő írják: július 1-jét ől kötelezően be
kell vezetni az új bérpótlékrendszert, s az új jubileumi jutalom eddiginél lényegesen magasabb összegének kifizetését is. Kötelező továbbá a 13. havi fizetés, és a hosszabb felmondási idővel járó, vagyis
magasabb végkielégítés. Emellett szintén nagy gondot jelent a
költségvetési intézmények mű ködésének finanszírozása az egészségügyben, a tanügyben és a mű velődési területeken.
A szakszervezetek nem kaptak elfogadható választ a Pénzügyminisztérium képviselőitől. Számítások szerint mintegy 30 milliárd forintra lenne szükség a közalkalmazotti és köztisztviselői törvények által
elő írt többletkifizetésekhez. Az önkormányzatoknak és az intézményeknek erre nincs pénzük. A PM viszont azzal érvel, jelenleg
nincs annyi tartalékalap a költségvetésben, hogy a törvény által előírt
pénzkifizetésekhez forrást adjon.
A szakszervezetek többsége úgy gondolja: nem feladata a szükséges források előteremtése. A KIET munkavállalói oldala szakszervezeteinek azonban az a véleménye. hogy az 5-7 milliárdos
költségvetési tartalék mellett újabb összeget jelenthetne, ha az anyagi ágazatok nem égetően fontos támogatását, vagy a beruházások
költségeit lefaragnák. Az így nyert pénzből segíthetnék a két törvény
végrehajtását.
Kétségtelen, valamilyen megoldást kell találnia a kormányzatnak,
hiszen jogállamban, a Parlament által megalkotott törvényekhez a
többletkiadások fedezetét a költségvetés teremti elő.
A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának szakszervezetei augusztus elején rendezett sajtótájékoztatójukon
jogsértésként értelmezték, hogy „a kormány a Parlament döntésével
ellentétetesen - a közalkalmazottak július 1-jétől törvényben garantált
illetményeihez nem kíván pénz biztosítani". Erre azért került sor, mert
néhány nappal korábban megtartott kormányszóvivői tájékoztatón
elhangzottak alapján a szakszervezetek úgy látják, az 1994. január 1jétől esedékes béremelésekhez sincs anyagi fedezet! Antall József
miniszterelnökhöz írt levelükre várják a választ. A válasz értékelésével,
a tagság megkérdezésével határozzák meg, miként reagáljanak a
kormányzati véleményre.
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Most nagyobb a tét
Napóleon - állítólag! - egyszerre
hét különböző dologra tudott
odafigyelni. Géczy Géza, a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző
Intézet osztályvezető je, valószín ű nem rendelkezik ilyen
csodás képességekkel, de az bizonyos, hogy ő se mindennapi
ember. Beszélgetésünk idején
számos telefonhívásra reagált,
a legkülönbözőbb mű szaki és
szervezési kérdésekben adott
tanácsot, percenként más-más
helyzetekben volt otthonos, de sose zökkent ki az eredeti gondolatmenetébő l, mindig folytatni tudta a félbeszakított mondatot. Felsorolni is hosszú lenne valamennyi tevékenységét,
amelyet a munkahelyén és a szakszervezeti mozgalomban vállal.
Csupán ízelítő nek érdemes megemlíteni, hogy éppen két évtizede
ő az intézet szakszervezeti titkára, jelenleg pedig az Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés és a Vasas Szakszervezet elnökségi
tagja, s közben elnöke a vasasok intézeti tagozatának is. Nagy
lánggal ég.
- Elég jól kihasználom az időt, de
a munkatársaim segítsége nélkül
aligha győzném energiával - mondja Géczy Géza. - Itt, az intézetben
és a szakszervezetben is, kit ű nő
kollégákkal osztjuk meg a feladatokat. Szerencsére a családom jól
bírja az általam diktált iramot. Nem
mondom, hogy a nejem néha nem
próbál lázadni a sok munkám ellen,
de mindig tudomásul veszi, hogy
ennek most így kell lennie, még nem
élhetünk nyugodalmasabb időket.
- Kimondani is sok: 1964 óta dolgozom az intézetünkben. A közszükségleti elektrotechnikai készülékek
osztályát vezetem 12 éve. Az életés vagyonbiztonsággal kapcsolatos
vizsgálatokat végezzük, és
minő sítjük az elektromos készülékeket. Kissé ironikusan
fogalmazva azt mondhatnám: arra
ügyelünk, nehogy a vásárlót
áramütés érje, de az már nem a mi
dolgunk, hogy az áru értékét
minősítsük. Ha valakit azért üt meg
a guta, mert „bevásárolt", abba nem
szólunk bele, ott a piac a hangadó.
Persze, tisztában vagyunk a forgalomba hozott készülékek értékével,
és különböző teszt-újságokban írunk
is a minő ségi értékelésről, de ez
csak hobbinak számít az intézeti
munka mellett.
- Hej, de nagyot változott a
híradástechnika az elmúlt három
évtized során! Kezdetben volt a
„csöves" korszak, és nagy szenzációt jelentett, amikor a hetvenes
évek elején Fehérváron elindult az
első, színes televíziót gyártó szalag,
s az Orionban is bérmunkában
összeszereltek színes televíziót.
Abban az id ő ben a Videoton

Munkácsy Colorja korszer ű
készüléknek számított. A nyolcvanas években megjelentek a videomagnók. Nagy változást jelentett a
hazai szórakoztató elektronikában,
amikor liberalizálódott a kereskedelem, és az importkészülékek
elárasztották a piacot. Most a
legkorszer ű bb készülékek is
kaphatók nálunk, csak a fogyasztói
kereslet szabályozza a behozatalt.
Más kérdés, hogy mindez nem tett
jót a hazai iparnak. Csak későn és
csendben történt a védő vámok bevezetése, a magyar ipar akkor kapott
erő s versenytársakat, amikor még
nem bírta a versenyt. Egymás után
tű nnek el a nagy híradástechnikai
cégeink, haldoklik a magyar
híradástechnika. S ebben a helyzetben talán az a legtragikusabb, hogy
az a szellemi tóke, amelyik előre
lendíthetné az országot, itthon nem
kap ,teret.
- Év
tizedeken át, ideológiai megfontolásból, háttérbe szorították a
mű szaki értelmiséget. Akkor harcolnunk kellett a tisztességes bérekért,
ma pedig már azért is hadakozunk,
hogy a munkahelyek egyáltalán
megmaradjanak. Reménykedtünk az
új, értelmiségi kormányban, hihettük,
hogy ők majd felismerik: innováció
nélkül az ország nem áll talpra. Ám
ez a kormány teljesen ki akar vonulni
az innovációból, magára hagyva a
kutatóintézeteket. Attól félünk, hogy
beindulhat egy olyan privatizáció,
amely előbb-utóbb teljesen felszámolja az intézeteket. Pillanatnyilag
ott tartunk, hogy elfogytak azok a
pénzek is, amelyek a tudományos
pályázatok elbírálásához szükségesek.

- Talán a szakszervezeteken is
múlott, hogy eddig fajultak a dolgok,
elsősorban azért, mert nem csináltunk olyan demonstrációt, amely
felhívta volna a kormány figyelmét
arra, hogy innováció nélkül az
ország mű szaki fejlődése csődbe
megy. Az Ertelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés mindig konszenzusra
törekedett, de a megegyezéshez
legalább két fél szükséges. Az Innovációs Kamarával is egyeztető
tárgyalásokat folytatunk, hangsúlyozva, hogy az állam kötelessége
a kutatóintézetek működtetése. Akár
alapítványok által, de a mű szaki
értelmiség teremtő gondolatait éltetni
kell.
- Ha sikerül megmenteni a kutatóintézeteket, akkor halaszthatatlan feladat lesz egy középszintű
bérrendszer kidolgozása. Az Innovációs Kamarával, mint munkáltatók képviselőjével, folynak azok a
tárgyalások, amelyek a minimálbérhez viszonyított egységes fizetési rendszert hivatottak elérni. Fontos volna egy olyan kollektív szerző dési rendszer megteremtése,
amely kellő biztosítékot ad a
munkavállalóknak és a munkáltatónak is az eredményes együttmű ködéshez. Ezek a tárgyalásaink
szépen haladnak, s ezen erőfeszítéseinkről kell folyamatosan tájékoztatni a szakszervezeti tagságot is.
Lassan el kell felejteni azt a fajta
szakszervezetet, amelyik csak a
segélyek és az üdülőjegyek elosztásával foglalkozott. Most nagyobb
a tét!
- Mi, mű szaki értelemiségiek, sajátos helyzetben vagyunk. Hagyományosan a Vasas Szakszervezethez tartozunk, ám a speciális
érdekeinknek az Ertelmiségi Szakszervezeti Tömörülésben igyekszünk
hangot adni. Most kettős tagsággal
rendelkezünk, kötődünk a vasasokhoz, ahol az intézeti tagozatban
vagyunk jelen, és az ESZT fórumain
keresztül is igyekszünk minél jobb
pozíciókat teremteni a mű szaki értelmiségnek. Nehéz helyzetbe
sodor bennünket a ránk kényszerített szakszervezeti választás. Nem
is értem, hogy a szakszervezeti
mozgalomra hogyan lehet egy parlament által elő írt választást
rákényszeríteni. Az pedig végképp
érthetetlen, hogy olyan emberek is
beleszólhatnak a szakszervezet dolgaiba, akik egy fillér tagdíjat soha
nem fizettek, akik csak kibicek a mi
küzdelmeinkben. Persze, több dolgok is vannak, földön és égen...
Nekünk, saját magunknak kell megbeszélni, közösen a vasasokkal és
az ÉSZT-tel, hogy miként legyen
tovább.
A. T.
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Sok minden helyben dől el

Üdültető előkuratórium

Csöppet sem látványos, aprómunka eredményeként készül a kutatóintézetek
jogállását rögzítő szabályozás. Minden szó. minden mondat jelentőséggel
bír, ezért szívós érdekütköztetések jellemzik a megbeszéléseket. Kuti László, a TUDOSZ elnöke is aktív résztvevője a munkáltatók és munkavállalók
jogszabályt előkészítő tárgyalásainak.

A Parlament törvényt alkotott arról, hogy a volt SZOT-üdülő vagyont
alapítványba viszik. Az erről szóló
jogszabály szerint az üdülőket ez
ideig mű ködtető Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság ez év szeptemberéig fennmarad. Időközben az
alapítvány kezelésére új gazdálkodó
szervezetet hoztak létre.
Augusztus elejét ő l a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány előkuratóriuma kinevezte Kovács Imrét.
a Szakszervezetek Együttműködési
Fórumának gazdasági szakértő jét
előkuratóriumi biztosnak.
Szénássy Évától (a TUDOSZ-elnökség tagjától, aki a Magyar
Nemzeti üdülési Alapítvány kuratóriumában az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülést képviseli) megtudtuk: Az előkuratóriumi biztosnak az
lesz a feladata, hogy előkészítse az
ÜSZF megszű nését, és javaslatot
tegyen a végleges üdülési szervezet struktúrájára, mű ködtetésére.
Kovács Imrének emellett tervet kell
készítenie a szociális kedvezményes
üdültetés fenntartására, hiszen a kis
jövedelm ű embereknek ezután is
csupán ez a pihenési lehetőség lesz
elérhető.
Az előkuratóriumi biztos elmondta: kormányhatározat rendelkezik
arról, hogy amíg az alapítvány önfinanszírozóvá válik, de legalább még
három évig költségvetési támogatást
kap, amelynek összege az idén 800
millió forint volt. Részben ebből tudta fedezni az ÜSZF a 180 ezer kedvezményes beutalás költségeit. Az
előkuratórium állást foglalt abban,
hogy a költségvetési támogatást
teljes egészében a szociális
üdültetésre kell fordítani.

- Mivel a közalkalmazotti törvény tetik elképzeléseiket, s úgy néz ki,
csak mint általános keret szabályozza hogy a tervezet jó úton halad, rövideaz érintettek jogállását, ezért az egyes sen a kormány elé kerülhet.
- Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az
speciális területeken az illetékes
miniszter határozza meg a konkrétu- érintettek felismerjék a kollektív szermokat - mondja Kuti László. - A ku- ződések jelentőségét. Megszületett a
tatóintézetek különböző minisztériu- közalkalmazotti törvény, most a gyamok és felügyeleti szervek fennhatósá- korlatban való alkalmazásáról szóló
ga alá tartoznak. Ha mindenütt más- közös rendeleten dolgozunk, de sok
más rendelettel szabályozzák az in- minden helyben dől el, s azt csak a jó
tézetek jogállását, akkor ágazatonként kollektív szerződések biztosíthatják.
eltérő módon ítélnék meg a kutatókat. Az intézetek igazgatóinak legalább
A minisztériumok és szakszervezetek olyan szükségük van a megnyugtató
képviselőivel történő megbeszélések jogi szabályozásra, egy jó kollektív
alkalmával kialakult egy olyan szerző désre, mint az intézeti dolálláspont, hogy egységes formában gozóknak, ezért mindennél fontosabb
kellene szabályozni a kutatóintézetek az alkotó együttmű ködés. A szakjogállását. Ezért a TUDOSZ elnöksége szervezeteknek most nagyon hatékolevélben kereste meg Mádl Ferenc nyan kell közremű ködni, hiszen a
tárcanélküli minisztert, aki a kormány- jövőnk megalapozása a tét.
ban a tudományokért felelős, hogy ő
vegye kézbe a dolgokat. Később az
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
is felkarolta a kezdeményezést: leveNyolc szerveződés részvételével
let írtunk minden érintett miniszternek,
egyeztessék az álláspontokat, hogy július 31-én megtartotta alakuló
egy kormányrendelet készüljön el a ülését a (szakszervezeti) Vagyont
Ideiglenesen Kezelő Szervezet
kutatóintézetek jogállásáról.
- Az Akadémia Hivatalát kérték fel, (,VIKSZ) új igazgatótanácsa. Itt az
hogy technikailag készítsék elő a Ertelmiségi Szakszervezeti Töjogszabályt. Nekik ebben nagy tapasz- mörülés képviseletét Kiss Sándor
talatuk van. s ezúttal is szép munkát látja el.
végeztek, hiszen elkészült egy olyan Hiba
alapszöveg, amely alkalmas arra, hogy Kutatás+fejlesztés elfogadott rövidítése K+F. A
Szószóló eddig megélt évfolyamában leírtuk ezt talán
tárgyalások hosszú során át pontosít- százszor
is. Elmúlt havi lapszámunk „Formálódó tusuk. a különböző érdekeket figyelem- dománypolitikai irányelvek" összeállításának három
írásában viszont abszolút következetesen K+P-nek
be véve, végső formába öntsük. Most szedtük.
ebben a stádiumban vannak a dolgok. (Azért a K+P rövidítésnek is lenne értelme. Azt fejezi
(kutató+pénz), hogy a kutatást nem lehet pénz nélkül
Minden érintett - a munkáltatók és a ki
csinálni. Ez egy Freudi elírás volt!
Q Laci)
szakszervezetek képviselői - egyez- Tévedésünkért elnézést kérünk.

Újjáalakult a VIKSZ

1992. AUGUSZTUS
Az üzemi tanácsokról, Dortmundból II.
A Szószóló júliusi számában elkezdtünk egy kétrészes dolgozat közlését, amely a németországi üzemi tanácsok mű ködési tapasztalatait
veszi számba. Szerzőnk, Révész Márta, mint azt múlt havi számunkban megírtuk, Dortmundban egyhetes tanfolyamon vett részt. A
tapasztalatcsere költségeit a Német Munkaügyi Minisztérium fedezte,
a résztvevők útiköltségét a küldő szervezetek - jelen esetben az
ÉSZT - biztosították.
Az ÜT általános működéshez hozzátartozik, hogy az üzemi tanácsok tagjai minden évben 4-5 hetes bennlakásos tanfolyamon vesznek részt, amelyeket a szakszervezetek szerveznek, és a költségeket a munkaadók állják. (Más időpontban a
munkaadók is igénybe veszik ezeket a tanfolyamokat. Ebből a szakszervezetek
külön bevételre tesznek szert.)
Németországban az üzemi tanácsok eredményes működését számtalan írásban
rögzített megegyezés jelzi. Átszervezés, munkaerő-átcsoportosítás és egyéb, a
munkavállalókat érintő esetekre a munkaadó szociális tervet készít, amelyet az ÜT
saját felkért szakértők bevonásával (a munkaadó költségére) megvitat, majd elfogad. Fegyelmi ügyekben a munkaadó ugyancsak az ÜT bevonásával dönt.
Megtudtuk például, hogy az ÜT hozzájárulása szükséges minden olyan beruházáshoz, amely munkaerőt pótol. Az üzemi tanácsok többnyire ragaszkodnak ahhoz,
hogy a felszabadult dolgozóknak más munkát biztosítsanak, vagy más munkára
képezzék át. (Ez a továbbfoglalkoztatás garanciája.)
Minden olyan munkaadói döntésnél vétójoga van az ÜT-nek, amely az érintett
dolgozó szociális helyzetét rontja. Szinte minden szociális ügyben az ÜT és a
munkaadó közti megegyezés az irányadó, így például még azt is megállapodás
rögzíti, hogy iskolás gyerekek szülei iskolaszünetben kapnak szabadságot.
Részletes tájékoztatást kaptunk a munkahelyi viták kezeléséről is.
A munkavállaló munkaügyi problémájával bármikor panasszal fordulhat az ÜThoz, amely köteles a bejelentést kivizsgálni. Ha eredménytelen a munkaadóval a
megbeszélés, ezt írásban rögzítik (német precizitással) és egyeztető bizottságot
hivnak össze. Az egyeztető bizottság elnöke ilyenkor közös megegyezéssel egy
másik körzetben dolgozó felkért munkaügyi bíró. A tárgyaláson a munkavállalót
rendszerint szakszervezeti ügyvéd képviseli (ha a munkavállaló szakszervezeti tag).
Az egyeztetési eljárás során az ügyvédi és bírói költségek a munkaadót terhelik.
Ezek a költségek pedig a vita tétjével arányosak. (Az ügyvédek a bírói költség
héttizedét kapják, ami ugyancsak tetemes összeg.)
Miután a bírói költségek igen magasak és a feleknek általában az az érdekük,
hogy minél előbb megegyezzenek, ezért a vitát még az egyeztetési szakaszban (de
már itt is független bíró bevonásával) általában lezárják. Ennek ellenére van bőven
munkája a munkaügyi bíróságoknak is.
A munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló minősítést kap a munkáltatójától,
amivel az új munkahelyén fog jelentkezni. Ennek a véleményezésnek a megváltoztatásáért, kedvező módosításáért is munkaügyi bírósághoz lehet fordulni, tapasztalhattuk, milyen gyakran élnek ezzel a lehetőséggel. (A minősítésre elfogadott nómenklatúra van.)
A bíróságon szerzett tapasztalataink nagyon tanulságosak. (A tanulmányúton velünk
tartott magyar bírák fájó szívvel nézték, milyen szervezetten és kulturált körülmények
között dolgoznak kinti kollégáik.) A tárgyalóteremben „civilként" fogadott bennünket
Bertram Peter, a munkaügyi bíróság igazgatója. (Élmény volt számunkra az atmoszféra változása, amint később vendéglátónk átváltozva, bársony talárban jelent
meg a tárgyalóteremben.)
Valamennyiünk számára meglepő volt, hogy a bíróságok milyen sokoldalúan
vizsgálták a munkavállalók érdekeit. Volt, aki az elbocsátásakor kapott végkielégítésének növelését kérte visszamenőleg. (Kérését teljesítették.) Egy hölgy,
minősítésének megváltoztatását kérte, egy úr pedig bérkategóriájának visszamenőleges módosítását. Végigültük egy munkahelyi felmondás feltételeinek megváltoztatását, amikor a bíró a kértnél is magasabb végkielégítést ítélt meg. Érdekes
eset volt, amelyben a szakszervezet volt az egyik peres fél. Felmondtak egy 18 éves
fiúnak, aki 1 hónap alatt alig járt be dolgozni. Senki nem vitatta, hogy nem akar
dolgozni, de a német törvény szerint jogtalan volt a felmondás. mert probaidőn belül
történt. (Meg kell adni a lehetőséget, hogy dolgozzon, hátha megváltozik a fiú.)
Szimpatikus volt, hogy a felmondási ügyeket gyorsított eljárással tárgyalják. Ha
egyértelműen a dolgozó hibájából mondanak fel, akkor is kap 1 hónap bért még,
hogy a családját szociálisan ne sújtsák.
Természetesen ilyen szociálisan érzékeny és toleráns szemlélethez az a politikai
és gazdasági háttér is szükséges, amit Németország felén megteremtettek.
Révész Márta

Németországi mozaik
A szakszervezeti tagdíjról
A szakszervezeti tagdíj a bruttó bér 1 százaléka. A fizetések rendszerint a
dolgozó betétszámlájára érkeznek, innen utaltatják át a tagdíjat. A szakszervezeti tagdíj adómentes. A tagnak abból a szempontból érdeke, hogy
fizetésemeléskor automatikusan növelje a szakszervezeti tagdíjátutalást, mert
csak ennek arányában kaphat sztrájkpénzt. Nehezményezik, hogy párttagdíjakhoz képest hátrányos a szakszervezeti tagdíj adóztatása, hiszen Németországban a befizetett párttagdíj felét a költségvetés visszatéríti.
A befolyt szakszervezeti tagdíj 87 százaléka fölött a szakszervezeti központ
rendelkezik. A szakszervezet nagyon fontos feladatának tekinti, hogy a
munkaügyi vitákban a képviseletet biztosítson, azaz vállalja át a szakszervezeti
tagok bírósági költségeit.
Hogyan szerveznek sztrájkot Németországban?
Két-három hónapos előkészítés után a szakszervezet elkészíti a bértarifajavaslatát. A munkaadóval való tárgyalás során, ha megrekednek a tárgyalások, először egy mind a két fél számára elfogadható külső félt kérnek fel
közvetítésre. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a tagság megkérdezése,
illetve jóváhagyása után sztárjkot szervez a szakszervezet. A sztrájkfelhívás
akkor tekinthető elfogadottnak, ha a tagság szavazatával azt jóváhagyja. A
sztrájk ideje alatt a szakszervezeti tagok naponta az egy havi befizetett tagdíjuk háromszorosát kapják sztrájkpénzként. Közben a tárgyalások hol megrekednek. hol folytatódnak. (Ezt véletlenül helyben, egy sztrájk idején végigkövethettük.) A tárgyalás eredménye akkor tekinthető elfogadottnak, ha a
tagság ezt szavazatával jóváhagyja. (DAG-nél 25 százalék. az OTV-nél 50
százalékos támogatottság az elfogadás kritériuma.)
A sztrájk szervezése minden ágazat saját ügye, a többi szakszervezet nem
nyilvánít véleményt.
R.M.

TUDOSZ VILÁG
A kormány szakszervezeti politikájáról
A kormány 1992. július 16-i ülésén meghatározta szakszervezeti politikájának alapelveit. Ennek lényege: a kormány a szakszervezeteket a
kiépülő szociális piacgazdaság alapvető intézményeinek tekinti, és társként számít rájuk az ország gazdasági átalakításában. A munkavállalói
érdekképviseletek közreműködése nélkül ugyanis a privatizációt és ezzel
az ország gazdasági rendszerének átalakítását összeütközések nélkül,
sikeresen megvalósítani a kormány szerint nem lehet. Magától értetődően
elismeri a szakszervezeti szabadságjogokat, tiszteletben tartja a szakszervezetek függetlenségét, szavatolja a munkavállalók szabad szervezkedését, és az Országgy űlés elé terjeszti azokat a törvényeket, amelyek
a szakszervezeti jogok érvényesítéséhez szükségesek. Az esélyegyenlőség elve alapján a kabinet az összes, a törvényeket tiszteletben tartó
érdekvédelmi szervezettel együtt kíván mű ködni. - A kormány reményei
szerint a munkavállalói érdekképviseletek mű ködésükben klasszikus szakszervezeti tevékenységet fognak folytatni, és elhatárolják magukat a mindennapi pártpolitikai küzdelmektől.

Ágazati ÉT
Érdekegyeztető Tanács alakult az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban. A tárcához tartozó kutatóintézetek érdekképviseletét az ESZT és a
TUDOSZ képviselői látják el.

1992. AUGUSZTUS
A legid ősebb TUDOSZ-tagok

Zaklatottan kalimpál a szívem
Ha nem becsüljük meg a múltunkat, arra sem számíthatunk,
hogy jó szívvel gondoljon ránk az
utókor. Aki ma lép be egy szakszervezetbe, hat évtized múlva ha megéri azt az időt -, ugyan mit
mesél majd az unokáinak, napjainkról? Hídvégi Ferenc, a Központi Fizikai Kutató Intézet nyugdíjasa, éppen hatvan évvel ezelőtt
lett szakszervezeti tag. Rákosligeti otthonában néha feleleveníti a
régvolt időket, s olykor sírás szorongatja a torkát, mert az elszállt
életére gondol.
- Tizenegy éves koromban árvaságra jutottam, négyen voltunk
testvérek, a nagyanyám nevelt fel
bennünket - mondja Hídvégi Ferenc.
- Hiába voltam kitű nő tanuló, csak
hat elemit végezhettem. Korán
megismertem az élet kemény oldalát. Hajnalban keltem, újságot kellett
kihordani, és reggel nyolcra, amikor
iskolába értem, már túl voltam egy
„mű szakon". Mivel a családunkban
volt már nyomdász, engem is
könyvkötőtanulónak írattak. Az Athenaeum Nyomdában szabadultam fel,
s akkor mindjárt be is léptem a szakszervezetbe. Tulajdonképpen a
szaktársak között éreztem először
igazán jól magam.
- Kirándulásokat, mű soros esteket
szerveztünk, de a programot mindig
úgy állítottuk össze, hogy a szórakozás mellett tanulságosak is legyenek. Érces tenor hangom volt, szerettem volna képezni magam, talán
énekes is lehetett volna belőlem, de
a család mellett ez álom maradt
csupán.
- Feleségem is nyomdász
famíliából való. Sokat nélkülöztünk,
gürcöltünk, mégis szép életem volt
vele. S ha a zenéről van szól, elmondhatom, hogy a páromnak
gyönyörű alt hangja volt, ő zongorázott, én hegedültem. A zene
melegséget vitt a hétköznapjainkba.
Volt itt Rákosligeten egy műkedvelő
színjátszókör. Gózon Gyula bácsi és
Berki Lili néni volt a lelke, vezetője
ennek a gárdának. Én humoros szerepeket játszottam. A Három a kislánnyal országos versenyt is nyertünk! Szép idők voltak.
Feri bácsi nagy halom kitüntetést
tesz az asztalra. Felesége - bölcs
asszony! -, szelíden lecsillapítja ura
dicsekedő kedvét: Apukám! Nyugodtan elteheted emlékbe, ezek már
semmit se érnek.
- Akár tetszik, akár nem, én mindre büszke vagyok! - csattan fel az
öregúr. - Nem adták ingyen,

keményen megdolgoztam értük. A
háború után, korgó gyomorral hoztuk rendbe a vasutat, hogy beinduljon az élet. Vagy itt van ez a kitüntetés, amelyet azért kaptam, mert
önkéntes rendőrként vigyáztam a
közösség nyugalmára, biztonságára.
Soha semmi hasznom nem lett a
társadalmi munkából. Arcom verejtékével hoztam rendbe ezt a szobát,
ahol élek, ahol a lányaimat felneveltük. Romos volt, elhagyatott, és
emberi hajlékot csináltam belőle.
Most, öregségemre, ki akarnak
perelni innen. Annyi lakbért kérnek,
amennyi kettőnk nyugdíjából se futná. Gyalázatos világ! Nem ezt
érdemeltem.
Rózsák mindenütt, s az elöregedett falak között is rend, tisztaság.
A polcokon pedig könyvek sokasága, a legdíszesebbeket a házigazda kötötte be.
- A Központi Fizikai Kutató Intézet
könyvkötője voltam. Leérettségiztem, és a mű szaki egyetemre is
beiratkoztam. Sajnos, már akkor is
gyenge volt a szívem, a féloldalam
megbénult, egyik szememre majdnem megvakultam. Tanulmányaimat félbeszakítottam, korkedvezménnyel nyugdíjba mentem. Az
is régen volt. A szakszervezettől
sokáig kaptam meghívókat, nyugdíjas-találkozóra, most már az is megritkult. Úgy látszik, nincs rá pénz.
Pedig én most is csak dicsérem a
szakszervezetet. Amikor kórházba
kerültem, tizenegyen voltunk egy
kórteremben. Beszélgettünk mindenféléről, és kiderült, hogy közülünk
egyedül csak én vagyok szakszervezeti tag. Mondtam is a többieknek,
hogy beteg ez az ország, ha az
emberek ennyire nem törődnek a
saját érdekeikkel.
Mint aki valami nagy huncutságot
árul el, egy flaskát vesz le a polcról,
benne jófajta „itóka": fokhagyma
kivonat. Ezzel kúrálja magát.

- Az én időm lejárt, napjaim meg
vannak számolva - mondja. - Kétszer voltam a klinikai halál állapotában, de túléltem. A fokhagymás
patikaszert ajánlották, talán segít.
Még szükség van rám. 28 éves
unokám munkanélküli, őt is én segítem. Szeretném megérni, hogy az
ország ismét elinduljon felfelé.
Voltak máskor is nehéz idők, de
ilyen gyalázatos helyzetben még
sose voltunk. Mert a háború után
romokban állt minden, de akkor
összefogott a magyarság, és
felépítettük az országot. Én már
öreg, beteg ember vagyok, nem
mehetek síneket krampácsolni. De
üzenem, hogy fogjuk meg egymás
kezét! Zaklatottan kalimpál a szívem,
bizony ki kellene cserélni. Ám
nyolcvan felé járva, se szívet, se
hitet nem cserél az ember. Jöjjenek
a fiatalok, építsék ők az országot, a
maguk örömére. Járjanak több
szerencsével, mint amennyi nekünk
jutott. És becsüljék meg azokat, akik
előttük éltek, itt e földön.
A.T.
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Felszámolják a MÁFKI-t
Augusztus első napjaiban másodszori egyeztető tárgyalást folytatott a Magyar Ásványolajforgalmi Kutatóintézet
(MÁFKI) 234 hitelezőjével, hogy megegyezésre jusson a
csődeljárás alatt álló intézet további sorsáról. Végül is
eldőlt, hogy felszámolják az intézetet.
Már-már úgy látszott, hogy sikerül megegyezni a hitelezőkkel. A
csődegyezség lényege az lett volna, hogy a kamatokat elengedik a
hitelezők, az APEH, a társadalombiztosítás és a Magyar Hitelbank
RT. még az idén hozzájut követeléséhez, a többiek pedig 1993.
december 31-éig, két részletben kapnák meg pénzüket. Az egyeztető tanácskozáson négy feltaláló követelte a Legfelsőbb Bíróság
által megítélt 2,1 milliós feltalálódíjat, valamint annak egymillió 875
ezer forintnyi kamatát is. Ez utóbbi követelés meghiúsította az
egyezséget.
Forstner János, a MÁFKI igazgatója az újságíróknak elmondta,
hogy ezek után a megyei bíróságra megküldte az egyeztetési eljárásról készült jegyzőkönyvet, ami egyben azt is jelenti, hogy ezzel
megkezdődött a kutatóintézet felszámolási eljárása. Az igazgató
ennek ellenére lehetőséget látott arra, hogy mintegy ötven-hatvan
kutató akár bérleményben is, de tovább folytassa munkáját.

SZÓSZÓLÓ HÍRESZTELŐ
CD-ROM rendszer
a KSH-ban
Elkészült a Központi Statisztikai
Hivatal első, CD-ROM alapú statisztikai lekérdező rendszere. Az Ausztrál Statisztikai Hivatal támogatásával készített rendszer teljesen új a KSH gyakorlatában, technikai színvonala megfelel a fejlett
ipari országokban alkalmazottaknak.
A KSH először két lemez kiadását
tervezi, amelyek az 1990-ben végzett népszámlálás adatait tartalmazzák. A CD-ROM-lemez - hasonlóan az Audio CD-hez - hosszú
élettartamú, nem törölhető. sokszorosítása gyors és könny ű.
Bemutatták még a KSH gyakorlatában szintén újszerű térképi-grafikai eszközt, amely a statisztikai
elemzésekhez nyújt korszer ű támogatást. Aki nem kívánja magát
felszerelni az adatbázis. illetve a
grafikai eszköz használatához szükséges számítógépes berendezésekkel, az a KSH egyik szolgáltatásaként is hozzájuthat ezekhez az
adatokhoz.

Frascati Kézikönyv, magyarul
A tudományos kutatás és fejlesztés statisztikai adatgyüjtésének és
definícióinak egységes rendszeréhez ad eligazítást az OECD-országok
által is használt Frascati Kézikönyv, amelynek magyar nyelvű fordítását
nemrég mutatták be a sajtó képviselőinek a Miniszterelnöki Hivatalban.
A kézikönyv egyfajta mércéül szolgál az adatok gy ű jtői, szolgáltatói és
felhasználói számára. Elősegíti az egységes terminológia hazai elterjesztését az érintett területen, ami az adatok megbízhatósága szempontjából
elengedhetetlen követelmény.
A könyvet a Miniszterelnöki Hivatal adja ki. Egyelőre 50 példányban
készült el a magyar nyelv ű fordítás. amelyet a szakmai felhasználók KSH, MTA, OMFB és különböző főhatóságok - ingyen kaptak meg. Ez
annak köszönhető, hogy az OECD Tudományos és Technológiai Ipari
Igazgatósága ellenszolgáltatás nélkül engedélyezte a fordítást és lemondott a magyar kiadás szerzői jogdíjáról.

Megalakult a Nonprofit Humán
Szolgáltatók Kamarája
Nem nyereségérdekelt humán szolgáltatók - alapítványok, szövetségek,
egyesületek, karitatív szervezetek stb. - érdekvédelmi, érdekképviseleti szerveként
Budapesten megalakult a Nonprofit Humán Szolgáltatók Kamarája.
Az országban mű ködő több száz ilyen jellegű szervezet közül másfél
száz képviseltette magát a kamara alakuló ülésén, s csaknem 100, már
a tagfelvételi igényét is bejelentette. A kamara egyik legfontosabb feladatának a humán szolgáltatók munkájához is nélkülözhetetlen nonprofit
törvény előkészítését tartja. Ennek érdekében szoros kapcsolatot kíván
kialakítani a különböző, e témában érintett állami és önkormányzati szervekkel. Ezen túlmenően aktív segítséget kíván nyújtani az azonos területen
dolgozó hazai és külföldi humán szolgáltató szervezetek közötti kapcsolatok kialakításában, valamint e szervezetek tevékenységének széles körű
társadalmi megismertetésében.

(Hadi)TUDÓSÍTÁS
Az ÉT július havi munkájáról

Nem adomány...

TUDNIVALÓK AZ ÁRVAELLÁTÁSRÓL
A demográfiai adatok szerint növekszik azoknak a fiataloknak a
száma, akik - szüleik, eltartóik korai halála miatt - támasz nélkül
maradnak. Az elhunyt tagok árván maradt gyermekeinek támogatásáról, azaz a Tudományos Dolgozók Szakszervezete „Pro
Vita Alapítvány"-áról több alkalommal is írtunk a Szószóló elmúlt
havi számaiban. Olvasóink kérésére most a reménytelen helyzetű,
szüleiket elveszített gyerekek intézményesített támogatásáról, az
árvaellátásról írunk.
A jogszabály szerint az árvaellátásra annak gyermeke, mostohagyermeke jogosult, aki elhunytáig
megszerezte az öregségi vagy a
rokkantsági nyugdíjhoz szükséges
szolgálati idő t, vagy öregségi.
rokkantsági nyugdíjasként halt meg.
Az örökbefogadott gyermek örökbefogadójának halála esetén szintén
kaphat árvaellátást. Vér szerinti
szülője jogán viszont csak akkor, ha
a vér szerinti szülő házastársa fogadta örökbe. A nevelt gyermeknek,
a testvérnek és az unokának
ugyancsak jár az ellátás, ha az elhunyt saját háztartásában tartotta el
és más, tartásra köteles és képes
eltartója nincs.
A jogosultság korhatára a 16.
életév betöltése. Ha az érintett fiatal valamilyen oktatási intézmény
nappali tagozatára jár, jogosultsága
tanulmányai befejeztéig - de legfeljebb 25 éves koráig - tart. Iskolai
tanulmányok címén azt az árvát is
megilleti az ellátás, aki betegség,
testi, szellemi fogyatékosság miatt
magántanuló, esetleg a dolgozók
általános és középiskolájának ifjúsági, fiatalkorú tagozatát végzi. Az
árvaellátás egyébként a nyári szünet idejére is jár!

SZÓSZÓLÓ

Összegszer ű en az ellátás
árvánként az özvegyi nyugdíj fele.
Akinek mindkét szülője meghalt, illetve élő szülője rokkant; akit életben levő szülője elhagyott s nem
gondoskodik róla, annak az özvegyi
nyugdíjjal azonos összeg ű árvaellátás jár. A juttatás legalacsonyabb összege most 5190, szeptember 1-jétől pedig 5490 forint.
Érdemes megjegyezni, hogy nem
érinti az ellátásra való jogosultságot,
ha az árva vagy életben maradt
szülője házasságot köt, s az sem,
ha az árvát örökbe fogadják. A
mostohagyermek árvaellátásába a
vér szerinti szülő által fizetett tartásdíjat be kell számítani - s ha eléri
az ellátás összegét, ez utóbbi
folyósítását szüneteltetik. Előfordul
- sajnos, nem is rikán -, hogy a vér
szerinti szülő nem teljesíti tartási
kötelezettségét. Ilyen esetben az
árvaellátás teljes összege jár a fiatalnak - a tartásdíjat pedig a társadalombiztosítás hivatalból behajtatja. S még egy fontos tudnivaló:
akinek szülője vagy eltartója üzemi
baleset következtében hunyt el,
annak az ellátás összegét az elhunyt szolgálati idejére való tekintet
nélkül állapítják meg.

Kuti László régóta részt vesz az Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés képviseletében az
Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A
TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Az elmúlt hónapban az Érdekegyeztető Tanács
plenáris üléseinek „nagy menetelése" július 10-ével
kezdődött el. A napirenden két téma szerepelt. Az egyik
az „előterjesztés az ET részére, az 1992. évi iparpolitikáról és az ipari válsághelyzetek kezeléséről", a másik
„kormány agrárprogramja a félidőben. (Mit tettünk és
miért?)" volt. Végül azonban csak az első téma került
terítékre, mert a munkáltatók - hivatkozva arra. hogy a
témában érdekelt, „harcra fogható" összes „nagyágyújuk" vidéken volt - az agrárprogram tárgyalásának
az elhalasztását kérték. A halasztási kérelmet mind a
kormány, mind mi, elfogadtuk (s az élet minket igazolt.
Ugyanis egy héttel későbbi ET-ülésen bejelentették,
hogy az FM visszavonta az anyagát, és helyette egy
átfogó, előremutató programot kíván szeptemberben az
ÉT elé terjeszteni). Az iparpolitikáról folytatott tanácskozás egyébként ,.simán" lezajlott. A vita során a szakszervezetek kifogásolták, hogy az anyagban a szükséges intézkedésekhez a források nincsenek megjelölve.
Hangsúlyozták a honi iparvédelem előtérbe kerülésének
szükségességét, hiszen a magyar áruk kiszolgáltatottsága párját ritkítja. Beszéltek arról még, hogy iparpolitikát
csak úgy lehet folytatni, hogy az együtt jár a foglalkoztatáspolitikai kérdések kezelésével.
Július 17-re végre eljött a „nagy nap", melyre már
hónapok óta készültünk. Tavaly december 6-7-i - az
úgynevezett „Első Gazdasági és Szociális Fórumon" abban egyeztünk meg. hogy félévenként rendszeresen
az Érdekegyeztető Tanács ülésén áttekintjük a korábbi
megállapodások teljesülését, betartását, megvitatjuk a
lakosságot, a munka világát érintő legfőbb kérdéseket.
Így a 17-i fórum témái a következők voltak:
1. Az 1992. évi gazdasági folyamatok, a fő bb
jövedelemtulajdonosok pozíciói.
2. Az 1992. évi lakossági jövedelmek, foglalkoztatás,
munkanélküliség kezelése (foglalkoztatáspolitika.
adórendszer, bérek, privatizáció).
3. Szociális ellátás.
Mint már említettem e fórumra mindhárom oldal

hosszú idő óta készült. A szakszervezeti anyagot egy
ad hoc bizottság állította össze. mely nagymértékben
támaszkodott az egyes szövetségek - többek között az
ÉSZT - szakértőinek közremű ködésére. Az elkészült
anyagokat több „oldalülésen" egyeztettük, s eljuttattuk
a tárgyalófelekhez. Tőlük is kaptunk hasonló anyagokat.
A kormány például „több tonnányi" írásos anyagot bocsátott a rendelkezésünkre, hogy megfelelően készülhessünk... Ülésünket megelőző kormányülésen bejelentették: „a kormánynak van szakszervezetpolitikája". Ezt
megerősítette Antall József miniszterelnök levele is. Ez
jól időzített szép gesztus volt... Ezzel szemben - ellentétben a tavalyi fórummal - a kormányt az ET ülésén
most nem a felelős miniszterek képviselték.
A tanácskozás végül is reggel 9-től közel éjfélig tartott úgy. hogy a negyedik témát, mely a szakszervezeti
jogosultságokkal foglalkozik, közös elhatározással egy
későbbi időpontra halasztottuk, s ezzel többnapossá
tettük az ÉT-t. Az ülésről részletes emlékeztető készült,
mely meg fog jelenni a Magyar Közlönyben.
A közel 15 órás tanácskozáson - bár „értünk el eredményeket" - születtek megállapodások is, de ez a fórum
most nem hozta meg azt az eredményt, amit vártunk
tőle. A tanulság mindenesetre az, hogy még nagyon
sokat kell fáradozni azért, hogy az a nyugati országokhoz hasonlóan a munka világa komoly fórumává váljon.
Még el sem ültek a 17-i fórum „hullámai". mikor
kiderült, hogy ismét össze kell jönnünk, mert a Népjóléti
Minisztérium „A társadalombiztosításról szóló 1975. évi
II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 89/1990.
(V. 1.) MT rendelet módosításáról szóló kormányrendelet" tervezetét be kívánja nyújtani, s ehhez azt előzetesen az ET-n meg kell tárgyalni. Igy hát július 24-én
ismét összeültünk.
Már az előzetes bizottsági tárgyalások során kiderült.
hogy e kérdésben komoly nézetkülönbség van az oldalak között, s mivel a szakértők nem tudtak az alapkérdésekben megegyezni, így mindenféleképp az ET
plenáris döntése vált szükségessé. A dolog lényege az,
hogy az új Tb-törvény értelmében augusztus 1-jétől megszúnnek a korábbi jogorvoslati lehető ségek. mivel a
törvény az eddig létező társadalmi szervezetet megszünteti. Igy a kormány az átmeneti időre az igazgatási
szervek vezetőit kívánja felruházni a jogorvoslati jogosítványokkal. Ezt a szakszervezetek kifogásolták és
javasolták a meglév ő rendszer fenntartását az
önkormányzatok megalakulásáig, ami viszont
törvénymódosítást jelentene. Ezt a kormány nem vállalta. Végül néhány órányi vita után az ET megegyezés
nélkül zárult, de a biztosítottak javára szól, hogy az
átmeneti időben, amennyiben igénylik és meg tudják
nevezni érdekképviseleti szervüket, azt a szakszervezetet amelynek tagjai, akkor azt be kell vonni a jogorQ-ti
voslati folyamatba.

SZÓSZÓLÓ
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Csillag vagy kokárda?

ADÓDILEMMÁK
Fránya kétkulcsos ÁFA

Adókulcs-plafon

Több, mint kósza hír - már csaknem bizonyosság, hogy belátható
id őn belül megváltozik az általános forgalmiadó-rendszer: az eddigi háromkulcsos metódus helyébe egy újabb úri huncutság, azaz
a fránya kétkulcsos ÁFA lép. Mit jelent ez a módosulás, hogyan
érinti az árak alakulását, a fogyasztók pénztárcáját? - kérdeztük
Bohnné Keleti Katalin közgazdászt, f őiskolai tanárt.

A fél éve megalakult Adófizet ők
Országos Szövetsége immár 40
ezer taggal rendelkezik. A
szövetség fő célja, hogy az európai normáknak megfelel ő, a
vállalkozásokat ösztönző adórendszer jöjjön létre Magyarországon.

- A részleteket illetően ma még a hiány mértékét jelentősen befolyácsak feltételezésekrő l beszél- solja, hogy mennyi forgalmi adó folyik be az államkasszába. A pénzhetünk, hiszen az új elő
írások még ügyi kormányzat eddigi lépéseinek
nem léptek hatályba,
meghatározásokkal
tehát pontos
nem ren-ismeretében nem kell különösebb
delkezünk. Ami a jelenlegi helyzetet jóstehetség ahhoz, hogy elő reilleti, három ÁFA-kulcs, azaz for- vetítsük: a kétkulcsos rendszer az
államháztartás helyzetén hivatott
galmiadó-mérték van: 0, 15 és 25 javítani. Bizonyos értelemben az
százalékos.
Az úgynevezett
gondjain is enyhít, hiszen
0-kulcsos
rendszerbe
tartoznakapparátus
adómentesek - például az alapvető a három helyett két adókategóriával
könnyebb,
egyszer űvezetni
bb dolgozni,
élelmiszerek, az energiahordozók
nyilvántartásokat
és elvagy az oktatás. A 15 százalékos len
őrizni.
körbe zömmel a különféle szolgál- A másik oldalon viszont jó néhány
tatások, így a szállítás, a partnerközvetítés vagy mondjuk a bútor- negatív következménnyel kell száfelújítás sorolható. Végül a legtá- molni. Elsőként azzal, hogy mivel
bizonyos alapvető élelmiszereknél és
gabb,
a 25 százalékos
adókulcsos
árnövekedés lesz,
kör, amelybe
beletartozik
például szolgáltatásoknál
ez f
a ruhanemű , a cipő éppúgy, mint benőként
lev a jelenleg is nehéz helyzető társadalmi csoportokat,
mondjuk
a szaktanácsadás vagy az rétegeket sújtja. Es itt ne csupán a
üzletszerzés.
- Mi a tervezett változtatás tejre vagy a kenyérre gondoljunk - a
lényege?
közlekedéstől a mosószerekig és a
- Az, hogy a háromkulcsos ruházati cikkekig seregnyi más olyan
rendszer helyébe a kétkulcsos, termék és szolgáltatás van, aminek
vagyis a 10, illetve a 20 százalé- a kereslete nem rugalmas, amit minkos kör lép. Azaz a jelenleg denképpen megvesz a fogyasztó.
0-kulcsos termékek árára is Ennek nyomán feltételezhet ő en
rárakódik majd egy minimum 10, kiélesednek a bérharcok, s - logikus
de esetleg 20 százalékos általános következményként - bizonyos mérforgalmi adó. Íme, egy egyszerű tékig megnő a kiáramló vásárlóerő.
példa. Ha a jelenleg 0-kulcsos, 30 Mindez végs
ő soron az inflációt
forintos kenyér 93. január 1-jétő
átkerül a 10 százalékos adóka-l gerjeszti, az életszínvonalat csöktegóriába, 33 forintra emelkedik az kenti.
- A kilátásokat hitelesebben csak
ára.
- Az új ÁFA-rendszer csak fölfelé az ÁFA-rendszer átalakítása részleteinek ismeretében lehet elő re
módosítja az árakat?
- Nem, hiszen a most 25 száza- jelezni. Nagy kérdés például, hogy
milyen lesz a forgalmi adó megoszlékkulcsos
termékek átkerülnek
20-as
kategóriába,
követ-a lása a nemzetgazdaság egyes ágai
Lehetséges, hogy némely
kezésképp fogyasztói áruknakközött.
termékkörben
a
jelenleginél
csökkennie kell.
- Ha egyik oldalon drágulás, lényegesen jobban járnak egyes
másik oldalon olcsóbbodás lesz, széles fogyasztói rétegek. A szabámi az ÁFA-rendszer átala- lyozások függvényeként azonban
bekövetkezhet olyan folyamat is,
kításának indítéka?
hogy egyes termékek, szolgáltatá- Végső
egyértelműsoron a mérleg nyelve sok iránt olyan mértékben nő meg
en az áremelkedés felé a kereslet, amit nem lesz képes
hajlik majd. Aaz
kormányzat
minden
bizonnyal
árbevétel
nö- követni a piac. Az ilyen és hasonló
kérdésekre csak a következő hetek,
velésével igyekszik
1993-as év hónapok adják majd meg a választ.
költségvetési
hiányátaz
csökkenteni:

Tíz százalék fölött a munkanélküliségi ráta
Július végére 10 százalék fölé nőtt a munkanélküliségi ráta. A
Munkaügyi Minisztériumban elmondták, hogy az első félév végén
547 ezer munkanélkülit tartottak számon. Ez egy hónap alatt 24 ezres
növekedést jelent, s így a munkanélküliségi ráta 9,7 százalekról 10,1
százalékra emelkedett.
Júniusban 417 ezren részesültek munkanélküli ellátásban, s ez
egy hónap alatt 10 ezres növekedés. Ugyanakkor júniusban 28 ezer
500-an kikerültek a segélyezettek köréből.

Munkanélküli diplomások átképzése
GATE
Bevált a munkanélküli diplomások
átképzése, a gödöllői agráregyetemen szervezett oktatási forma: az
öthónapos intenzív képzésben részt
vevő 100 hallgató közül több mint
70 már újra talált állást magának. A
másoddiplomát adó újfajta képzést
a Gödöllőn életre hívott Emberi Er őforrások Fejlesztő Alapítvány indította el és a Foglalkoztatási Alap anyagi hozzájárulásával m ű ködik.
Dinnyés János az egyetem tanszékvezetője elmondta: a képzés
témáinak megválasztását széles
kör ű piackutatás elő zte meg.
Felmérték azokat a hiányszakmákat,
ahol a legtöbb új munkaerőt keresik,
s ennek alapján háromféle - marketing menedzser, vállalkozásszervez ő tanácsadó és gazdálkodási ügyvitel menedzser - szakmákban
képezték a hallgatókat, akiknek
többsége korábban gépész- vagy
építészmérnökként, agronómusként
vagy pedagógusként került az
utcára, s a képzés idején is munkanélküli segélyt kapott. Jelenleg is
többféle átképző tanfolyam zajlik az
egyetemen, egyebek mellett
kereskedelmi ügynököket képeznek
- a szakmai tananyagot kiegészítve
angol nyelvoktatással -, szeptembertől pedig újból indulnak az öthónapos tanfolyamok. Mivel a statisztikák szerint a munkanélküliek 14
százaléka diplomás, s várhatóan
közülük mind többen kívánnak elsajátítani valamilyen kelendőbb szakmát, az alapítvány olyan oktatási
csomagterveket dolgoz ki, amelyeket

más felsőfokú intézményeknek is
kész átadni, hogy a gödöllőihez
hasonló tanfolyamokat indítsanak
be, s így mind többen vehessenek
részt az átképzésekben. Szeptemberben pedig Gödöllőn a munkaerőpiac alakulásáról rendeznek
nemzetközi konferenciát, ahol egy
börze alakul majd ki különféle átképzési programok cseréjére, hazai
és külföldi szakemberek között.

Másoddiplomás
üzletemberképzés
indul
Várhatóan szeptemberben indul
először a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (BKE) a másoddiplomát adó - négy szemeszteres - üzletemberképzés. A képzési programot a BKE angol segítséggel fejleszti ki. A Know How Fund
által támogatott posztgraduális program célja a nyugat-európai normák
szerint kialakított, ám a hazai viszonyokat is figyelembe vevő Master of Business Administration (MBA)
típusú másoddiplomát adó iskola
létrehozása. A budapesti egyetem
partnere a program kidolgozásában
a London Business School (LBS),
amely igen előkelő helyet foglal el
az üzleti iskolák rangsorában. Az
egyes oktatási modulokat - többek
között a pénzügyekkel, a számvitellel és a marketinggel kapcsolatosakat - a BKE és az LBS tanárai
közösen dolgozzák ki a Price Waterhause cég közremű ködésével.
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Pisztray Géza elnök szerint
egyszerű síteni szükséges a bonyolult magyar adórendszert, másrészt olyan „vállalkozásbarát" jellegű vé kellene alakítani, ahol a
maximális adókulcs-plafon nem
haladná meg a 20 százalékot, és
a befektetést nem adóztatriák
meg. Ez az elmélet abból indul ki,
hogy elsősorban a bels ő piac - a
fizetőképes kereslet - drasztikus
sz űkülése miatt zuhant vissza a
termelés, és emiatt a recesszió
igen hosszúra nyúlhat. A jelenlegi
magyar átlagkereset ugyanis legfeljebb ötödrésze a nyugat-európainak, miközben a fogyasztói
árak már megközelítették a
világpiaci szintet. Nyugaton a
munkás, alkalmazott a béréből
meg tudja vásárolni a hazai ipar
által gyártott termékeket, vagyis a
bels ő kereslet ,eltartja" a nemzeti
termelést, a gazdasági rendszer
önszabályozó. Hogy valahonnan
lökést kapjon a magyar gazdaság,
ezt csak a belső kereslet oldaláról
lehet elképzelni - magyarázza az
elnök.
Igaz, ennek a veszélyeivel is
tisztában vannak, hiszen újra
meglódulhat az infláció és tovább
nőhet az amúgy is elviselhetetlenül magas költségvetési hiány. Ám
az AOSZ szakértő i szerint az
adórendszer „európaizálása",
azaz az adócsökkentés pozitív
hatása gyorsan érezhető lenne, és
sokkal több adózót lehetne a
körbe bevonni. Vagyis az adózók
számának és a piaci forgalom
jelent ős növekedésével a befizetend ő adó mennyisége nem
csökkenne. Másrészt az adókedvezményeket nem egyszerre, hanem ötéves átlagban húznák szét.
Azaz a gazdaságot anélkül lehetne élénkíteni, hogy újabb adókat
kellene kivetni.
k. m.
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Kétségbeesett tiltakozás. Más, tevőleges eszköz híján elkeseredett
szándék a román és a külhoni közvélemény lelkiismeretének felrázására.
Aligha lehetne másként értékelni a Kovászna és Hargita megyei magyarság elhatározását arról, hogy az ügyükkel szolidáris román lakosokkal
együtt sárga csillagot - az RMDSZ újabb javaslata szerint fehér kokárdát
- t ű znek majd ki ruhájukra, ha csak a bukaresti kormány spontán kompromisszumra hajló ötletei nem csillapítják le a kedélyeket a két megye (utolsóként meghagyott) magyar prefektusainak váratlan leváltása nyomán kialakult helyzetben...
Lidérces emlékek? Tudatos utalás a fasiszta népirtás korszakára? Hát
persze: a sárga csillag ma is a kegyetlen zsidóüldözést idézi fel. Hogy
most nem vallási alapon történik egy kisebbség alávetettségének módszeres fokozása? Ez mindegy. A sárga csillag vagy a fehér kokárda a
megalázó megkülönböztetettség szimbóluma, s azt jelzi, hogy az erdélyi
magyarok jelentős része nem lát reális módot nemzetiségi, kulturális és
általában emberi jogainak csorbítatlan érvényesítésére, a magyarellenes
intézkedések megmásítására. Marad hát a jelképes tiltakozás.
Segíthet-e egy ilyen végletes lépés? Nem vált-e ki újabb, még durvább
reakciókat Bukarestben éppúgy. mint a román jobboldal pártjai között?
Ám a másik oldalt nézve, el lehet-e szó nélkül fogadni a megkülönböztet ő
intézkedések sorozatát? Hisz akad olyan szélsőséges tömörülés, amely
máris az RMDSZ betiltását követeli, tagadván még a nemzeti kisebbségek
létét is Romániában. Mi jöhet még? Polgári engedetlenség? Vagy csekély
engedmények a Stolojan-kabinett ől? Ki tudja. Csak az biztos, hogy ha
(akár önként is) sárga csillag - vagy akár fehér kokárda - kerül a
ruhákra, az egész Európa szégyene lesz.

NÉZŐPONT
(

Átvilágítják a tudományos elitet?
Napjainkban zajlik a kutatóintézetek átvilágításának második fordulója. Most a kutatók személyes eredményességének megmérettetése
került napirendre. A tudomány és a tudományos kutatás értékelésének
igénye ma még fokozottabban jelentkezik mint bármikor, hiszen ez
nemritkán összefonódik a „tudomány piacra vitelének" hangzatos
szlogenjével, nemritkán az akadémiai kutatóhálózat létének
megkérdőjelezésével. A megmérettetést persze ugyanúgy nem volna
szabad különféle apológiák szolgálatába állítani, mint ahogyan azt
sem lehet vitatni egy demokratikus társadalomban, hogy a tudományos kutatásért felelős szervezet, vagy akár egy kormányhivatal elszámoljon a rábízott javakkal: eldönthető legyen, vajon miként sáfárkodnak az adófizetők pénzével.
A kutatási teljesítmény mérése nem triviális feladat, bár a tudománymetria elmúlt években legalább annyit fejlődött, hogy bizonyos eredményei megkérdőjelezhetetlenné váltak. Ennek ellenére még
ma is sok ellenvetés hangzik el, s legtöbbnyire a különféle szakterületek összehasonlíthatóságán tamáskodnak. A tudományos
közösségek közül elsősorban azok viseltetnek ambivalenciával a
tudománymetria iránt, akikkel szemben kellemetlen megállapítások
születnek. A tudománymetriai módszerek alkalmazásánál tehát
rendkívüli körültekintés ajánlatos.
Elsősorban a természettudományi területeken vannak kialakult
hagyományai a tudománymetriai elemzésnek. (Az MTA Könyvtára
egyszer már megjelentetett egy úgynevezett „sárga könyvet", amelyben a természettudományok mű velőinek publikációs és idézettségi
adatait foglalták össze.) Ezt a tradíciót folytatja egy nagyívű, 250 ezer
karakter terjedelmű tanulmány, amely a Magyar Tudomány című
folyóirat ez évi szeptemberi számában jelenik meg. A szerző, Bencze
Gyula elméleti fizikus (aki maga is tudományágának akadémiai doktora) nem mindennapi feladatra vállalkozott, amikor több mint egy
esztendei munkával „átvilágította" összes magyar természettudós
társának kvantifikáló teljesítményét.
A vizsgálat a természettudományok doktoraira, valamint az
akadémikusokra terjedt ki.
A tanulmány elején külön is hangsúlyt kapott: „a tudománymetria,
mint minden módszer, amely statisztikai megfontolásokat alkalmaz,
annál megbízhatóbbá válik minél nagyobb csoportra - „populációra"
- alkalmazza a vizsgálatokat, és az adatokat nem abszolút, hanem
relatív következtetések levonására használja fel." Bencze Gyula tehát
nagy fába vágta fejszéjét azzal, hogy megírta a „Számok és tények
a magyar természettudományi kutatási elitről" című esszéjét. Ars
poetikája kiderül a tanulmány elejét ékesítő mottóból (amelyet az
Impakt című folyóiratból vett át). Érdemes felidézni: Szilárd: Csak a
tényeket írom le. nem azért. hogy bárki is elolvassa. csakis a jóisten
számára: Bethe: Nem gondolod, hogy a jóisten ismeri a tényeket?
Szilárd: Lehet hogy ismeri, de a tényeknek nem ezt a változatát.
A feltehető en hosszú, fáradságos munkával összegyű jthető adattengerből a szerző a publikációs, idézettségi, illetve demográfiai adatokat gy ű jtötte össze. Igényes kísérletet tett arra, hogy egyik fontos
konklúzióként a publikációk átlagos impaktja - mint mérce - alapján a
teljesítményeket is értékelje.
A tanulmány néhány következtetését érdemes megemlíteni. Az általános hiedelemmel ellentétben az akadémiai doktorok, s az akadémikusok átlagéletkora 64, illetve 65 év. Tehát az átlagos életkor között
elhanyagolható a különbség. A szerző kimutatta: az alaptudományokat
mű velő osztályok (matematika, fizika, kémia, biológia, orvostudomány),
valamint az alkalmazott tudományok osztályai (agrár-, mű szaki, földtani, bányászati tudományok) minőségi mutatói között lényeges különbségek vannak (ami talán arra is utal, hogy az utóbbiak tevékenysége
esetleg nem vizsgálható kizárólag tudománymetriai módszerekkel).
A nemzetközi átlagos idézettségi adatokhoz viszonyítva a hazai
kutatói tevékenység megítélésekor kiküszöbölhető annak a különbségnek a hatása, amely az egyes tudományágak igen eltérő publikációs és idézettségi szokása miatt fennáll. Ismét bebizonyosodott,
hogy nemzetközi mércével mérve kiemelkedő színvonalat a matematikusaink és a fizikusaink publikálnak. A többi tudományágban a
teljesítmények igen változatosak.
Bencze Gyula tanulmánya kitüntetett figyelmet érdemel, különösen
most. amikor a kutatási támogatásokat elosztó hivatal(nok) előszeretettel dönt átvilágítási eredményre hivatkozandó. A szerző következtetéseinek levonásával szerényen a háttérben marad. nem kívánja az
olvasóra oktrojálni a saját véleményét. Ezzel lehető vé teszi, hogy az
„átvilágított" tudományos elitről mindenki kialakítsa (a szerző vel nem
feltétlenül azonos, vagy egybe csengő ) saját meggyőződését.
A tanulmány bizonyára óriási vitát vált majd ki. Az azonban elvitathatatlan, hogy egy-egy ilyen dolgozat hozzásegíthet bárkit ahhoz,
hogy ki-ki objektív képet kaphasson saját teljesítményéről.
Nagy kár, hogy a társadalomtudományok területén még ilyen
kezdeményezések sincsenek...
(dura)

