
szószóló  
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Innováció és érdekvédelem 
Az Országos M ű szaki Fejlesztési Bizottságot (OMFB) a 
kormány határozatban kötelezte innovációs stratégia kidol-
gázására. Ennek megfelel ő en készült el egy 30 oldalas vita-
anyag, amit az OMFB a társadalmi és politikai szerveztek 
vitájára bocsátott. A TUDOSZ elnöksége 1992. augusztus 
10-i ülésén vitatta meg az „Elgondolások az innovációs straté-
gia kialakításához" címmel ellátott szöveget. A vitán részt vett 
Bottka Sándor is, az OMFB elnökhelyettese. Írásunkban össze-
foglaljuk a TUDOSZ elnökségében kialakult legfontosabb 
megállapításokat. (Az OMFB vitaanyagát és az elnökségi 
véleményt az érdekl ő dő k a TUDOSZ-irodában elolvashatják.) Szociális érzékenység - ma 

Formálódik a szociális törvény 

Nagyon régóta várt jogszabálytervezet - a Szociális Törvény 
első  fogalmazványa - érkezett meg véleményezésre a szak-
szervezetekhez, illetve az Érdekegyeztető  Tanács szociális bi-
zottságának tagjaihoz. A még minden bizonnyal sokat vál-
tozó paragrafusok teljes áttekintésére nem vállalkozhatunk, 
csupán a jogelő készítő k szociális érzékenységérő l, a felada-
tok irányairól, s költségeirő l rajzolhatunk vázlatos képet. 

1992. V. ÉVFOLYAM SZEPTEMBER Bürger Gábor: 
(a TUDOSZ-elnökség tagja) 

Ferge Zsuzsa: 

Munkanélküliek 
és segélyeik 

Nicholas Barr, a Világbank tanács-
adója, aki a London School of Eco-
nomics, közgazdaságtan tanára, a 
Világbank által júniusban rendezett 
konferencián jó néhány figyelemre 
méltó tételt megfogalmazott a szociá-
lis segélyezés módjáról. Eszerint a 
szegénységi küszöböt, amely eltérhet 
a letminimum-számításoktól, úgy kell 
meghatározni, „hogy elégséges le-
gyen a sz ű kösen értelmezett megél-
hetéshez", s ez a feln ő tteknél maga-
sabb lehet, mint a gyerekeknél, város-
ban több, mint falun. A családi segé-
lyezésnél ezt, a család egyes tagjaira 
összeadott szegénységi küszöböt kell 
alkalmazni. Ezt a segélyt (amely tehát 
a család egészét figyelembe veszi) 
már a munkanélküliseg ideje alatt is, 
annak lejárta után is nyujtani kell, 
éspedig úgy, hogy „a segelyre jogo-
sultság ne a szegénység okától, ha-
nem tényét ő l függjön." 

Ezekt ő l az elvekt ő l mind a jelenlegi 
gyakorlat, mind pedig az egyébként 
sok szempontból elórelépést jelent ő  
szociális törvény tervezete eltér. 

Ami a segély összegét illeti: jelen-
leg nagyjából a szociális törvény nor-
maszövege szerint egyértelmuen, a 
segélyezésre jogosultság alapja az, 
hogy a család egy fő re jutó jövedelme 
eleri-e a nyugdíjminimum 80 száza-
lékát. Ez ma körülbelül 4500 forint/fő / 
hónap. Ha a jövedelem ennél kisebb, 
akkor ma nevelési segély adható, a 
szociális törvény elfogadása esetén 
azonban létfenntartási segély adandó. 
Ez mindkét esetben csak a gyerekekre 
korlátozódik, számukra nyújtható ma 
tetsz ő legesen alacsony (gyerekenként 
havonta 1000 forint körüli) összeg, a 
törvény reménybeli elfogadása után 
pedig a tényleges egy f ő re jutó 
jövedelmet a nyugdíjminimum 80 
százalékáig kiegészíthet ő  összeg. 
Ehhez járulhat ez év eleje óta a mun-
kanélküli járadékból kikerül ő k számára 
maximálisan havi 4000 forint. 

Az Ujpesti Családsegít ő  Központ 
számítasai szerint egy négytagú, két-
gyermekes család létminimuma 
Budapesten 1992. április 1-jén 38 300 
forint volt. Ha feltételezzük, hogy 
Budapesten 10 százalékkal drágább 
az élet, mjnt országos átlagban, s 
hogy az Lljcsak ő  létminimumai 20 
százalékkal bő kez ű bbek, mint a mini-
mális megélhetési szint (mindkett ő  
túlzó feltételezés) akkor a 4 tagú 
család minimalizált szegénysegi 
küszöbe országosan 27 ezer forint 
körül lehet. Segélyt azonban csak 
akkor kaphatna, ha összes jövedelme 
nem éri el a 18 ezer forintot, de any-
nyit nem, hogy akár ezt a szintet is 
elérje. 

Ami a szegénység okát illeti: sem 
ma, sem a szociális törvény meg-
születése után nem kaphat segélyt az, 
aki alacsony jövedelm ű  ugyan, de 
nincs gyermeke, vagy nem beteg, és 
az sem, aki nem szerzett jogosultságot 
munkanélküli-járadékra, vagy ezt 
elvesztette a munkaközvetít ő vel való 
nem megfelel ő  együttm ű ködés miatt. 
Az utóbbi „érdemteleneknél" a törvény 
nem a szegénység tényét, hanem okát 
vizsgálja. Sajnos, egyre többen 
lesznek a jogosulatlanok. A falvakból 
sokan nem keresik föl rendszeresen 
a városi munkaközvetít ő t, mert gya-
korta nem fizetik ki nekik az 
útiköltséget (noha ez törvényileg 
kötelez ő ), és ezt a terhet nem bírják. 

A „fekete munkavállalásnak" min-
den jel szerint terjednie kell, s ezzel 
az érdemtelenek f ő  csoportjának, a 
feketén munkát vállalóknak a száma 
is n ő . Ennek legalább három oka van: 
az elégtelen munkanélküli-ellátás, ami 
önmagában nem elég a lét-
fenntartáshoz; a munkanélküli-ellátás-
ra nem jogosultak (abból kizártak) 
feltehető en növekv ő  - és az új szigo-
rító rendelkezésekkel szinte tudatosan 
növelt - száma; valamint a vállalkozók 
által fizetend ő  rendkívül magas (49 
százalékos) társadalombiztosítási 
(bér) járulék, ami nem ösztönöz mun-
kahelyteremtésre. A csapda az, hogy 
a munkanélküli-járadékból (különösen 
a segélyb ő l) megélni nem lehet. Ha 
viszont valaki „fekete" munkát vállal, 
és erre a fokozott ellenő rzés rájön, 
nemcsak a munkanélküli-ellátást 
veszíti el, hanem saját nyugdíjbiz-
tosítását, valamint az egész család 
egészségbiztosítását is. A követ-
kezményeken érdemes továbbgon-
dolkozni... 

A szociálpolitikáról ma a változtatás 
igényével gondolkodók első ként a gon-
doskodás rendszerének elválasztasát, 
megtisztítását tű zik célul. A korábbi 
évtizedekben ugyanis a szociálpolitika 
beépült az elosztás szinte valamennyi 
elemébe (bérek, árak, foglalkoztatás, in-
frastruktúra, szolgáltatás). Az évek 
múltával - s a magyar gazdaság mély-
pontra kerülésével - az elosztas szo-
ciálpolitikai elemei egyre vékonyodtak, 
így például az ártámogatások stb. Mind-
ettő l önmagában szakadozott az 
egyébként sem sű rű re sző tt szociális 
háló, s a munkanélküliek hatalmas 
serege, a szegénység erő teljes 
térhódítása egyre fenyegető bben köve-
teli, hogy a rendszerváltozást követő en 
szülessek meg egy komplex, koherens, 
távlatos szociális törvény. 

Sz ű k mozgástérben 
Tény, hogy a magyar gazdaság 

mai gyenge forrásteremt ő  ké-
pessége mellett a szociálpolitika fi-
nanszírozásának feltételei várhatóan 
csak hosszabb idő szak alatt 
teremthet ő k meg. Elodázhatatlan 
feladat azonban e folyamathoz 
hozzákezdeni, ugyanis a szociálpoli-
tika nem kevesebbre hivatott, mint 
a 	társadalmi 
béke védelmére, 
a kisebbségi cso-
portok, rétegek 
társadalmilag el-
ismert érdekeinek 
óvására, garan-
tálására. 

A most for-
málódó törvény 
egyik alapvető  cél-
ja a legrosszabb 
szociális helyzetbe 
került egyének, 
családok minimális 
megélhetésének 
biztosítása. A ter-
vezet prioritásai 
között szerepel, 
hogy első sorban 
az anyagi ellátá-
sokon keresztül -
szociális és né-
pesedéspolitikai 
indítékkal - támo-
gassa a társada-
lom gyermeket ne-
velő  rétegeit. En-
nek megfelelő en 
szabályozza a tör-
vényjavaslat a 
gondoskodás álla-
mi és önkormány-
zati feladatait, va-
lamint rögzíti a tá-
moglatás feltétele-
it, kótelzettségeit. 

A szociális ér-
zékenység mai ál-
lapota szerint az új 
szabályozásban 
meghatározóbbá 
válik a rászorultsá-
gi alapon nyúj-
tandó, célzott ta-
mogatás. Ez első -
sorban az önkor-
mányzati segít-
ségekre lesz jel-
lemző , amely gon-
doskodást a sze-
lektív normativitás 
és az egyedi el-
bírálás jellemez majd. A jogalkotók 
értékeinek megfelelő en általában is 
tovább bő vül az önkormányzatok szo-
ciálpolitikai felelő ssége, tevékenysége, 
különösen a minimális ellátásokban, a 
lakhatási támogatásokban. 

Középpontban a család 
A minden bizonnyal viták kereszt-

tüzébe kerülő  szociális törvényjavaslat 
szerint a támogatási rendszerek 
alapvető en a családra koncentrálnak. 

Ez mindenekelő tt a jövedelempótló 
támogatásokban, a dologi támogatások 
feltételrendszerében, az intézményi 
szolgáltatások beutalási, térítési díjme-
todikájában jut kifejezésre. 

A tervezet törekszik arra, hogy az új 
ellátó rendszerek erő sítsék az egyén 
aktivitását, önsegítő  képességeinek 
javítását, a helyi közösségek és a 
családok felelő sségét helyzetük ren-
dezésében. A megsegített elké-
nyelmesítése helyett a viszonylag 
rövidebb idő tartamú, relatíve alacso-
nyabb szintű  támogatások ugyanis a 
raszorulókat gyorsabb aktivitasra ser-
kenthetik - a javaslattevő k indoklása 
szerint. 

Az új szabályozásban nő  a nem ál-
lami szervezetek szociálpoltikai szerepe 
első sorban a különféle szolgáltatások 
nyújtásában. 

Ellátó rendszerek 
és támogatottak 

A mai elképzelések a részletesen 
szabályozott ellátások közül az anyasá- 
gi és a gyermekgondozási segélyt ala- 
nyi jogon kívánják nyújtani. új ellá- 
tásként - mintegy a gyes egyfajta meg- 
hoszabbításaként - bevezetni tervezik 
a gyermeknevelési támogatást, ame-

lyet a három és 
több gyermeket 
nevelő  anya ve-
hetne igénybe. 
Ezek a támogatá-
sok - a családi pót-
lékkal együtt - több 
mint 2,5 millió -
gyermekre, s csa-
ládjukra terjednek 
ki. 

A tervezet sze-
rint az önkor-
mányzatok által 
nyújtott pénzbeni 
támogatások egy-
részt az egészség-
károsodottak meg-
segítését szolgál-
nák, valamint jöve-
delempótló (kiegé-
szítő ) támogatás-
ban részesülné-
nek az idő skorúak, 
a csökkent mun-
kaképességű ek, a 
munkanélküli-ellá-
tásokra már nem 
jogosult tartós 
munkanélküliek és 
a gyermekes csa-
ládok abban az 
esetben, ha az 
egy fő re jutó csalá-
di jövedelmük nem 
éri el a mindenkori 
öregségi nyugdíj 
80 százalékát. 

A javaslat alap-
ján önkormányzati 
forrásból megújul-
hat a helyi segé-
lyezés, fennma-
radnak a korábbi 
támogatások - a 
mozgáskorlátozot-
tak gépkocsi vá-
sárlásának segíté-
sétő l az ápolási 
díjon át a közte-
metésig -, s új for-
maként jelenne 

lakásfenntartási tá- 

I. A. Schumpeter amerikai közgazdász 
1980-ban megjelent mű vében a termelési 
tényező k új kombinációjában jelöli meg az 
innováció lenyegét, és egyértelmű nek tekin-
ti, hogy az innováció elindítója a verseny-
gazdaságra jellemző  piaci kényszer. Az in-
nováció több, mint a kutatás+fejlesztés 
(K+F), az „innovációs lánc" a marketingtő l 
indul és a kutatás+fejlesztésen, a kísérleti 
gyártáson és a termelésen át az értékesítés 
szakaszában fejező dik be. A TUDOSZ által 
is képviselt realértelmiség az innovációs 
láncnak első sorban a K+F szakaszában 
érdekelt, ezért figyelmünk is efelé fordult 
első sorban. 

A nemzeti innovációs stratégia feladatai-
nak és céljainak elemzésekor véleményünk 
szerint szükséges a cél további vizsgálata 
és pontosítása: szerintünk ez egyértelmű en 
az Európa Közösség országaiban meglévő  
tudományos-technikai színvonalhoz való 
felzárkózás és a tartós együtthaladás, az 
együttmű dödés feltételeinek megteremtése. 
Maga a felzárkózás valószínű leg egy rövid 
távu, hozzávető legesen 10-15 éves sza-
kaszt igényel, a tartós együtthaladás 
feltétele viszont az, hogy már most és a 
legközelebbi idő ben folyamatosan elemez-
zük egy hosszú távú 15-50 éves idő szak 
tudományos és technikai fejlő dési irányait, 
keressük a mű szaki fejlesztes várható kap-
csolódási pontjait az innovációs láncban. 

A felzárkózási szakaszban szerintünk 
arra is figyelemmel kell lenni, hogy ez nem 
lehet részünkrő l egy egyoldalú alkalmaz-
kodási folyamat az elmaradottság hely-
zetébő l. A felzárkózás ugyanis egy piaci  

folyamat, amiben az EK országainak 
meghatározott érdekei vannak. Ezek közül 
a legmarkánsabbak: megő rizni az innováció 
adta elő nybő l származó extraprofit le-
hető ségét minél tovább, a recesszióban lévő  
nyugati gazdaságok csúcstechnikáinak 
értékesítesi lehető ségeket szerezni a kelet-
európai „tudományos-technikai piacon", és 
olcson szerezni jól képzett Ki-F munkaeröt 
a nyugat-európai K+F központokba (a ten-
gerentúliakról nem is beszélve). De látni kell, 
hogy ezek az értékesített csúcstechnikák a 
tegnapi és mai végpontját jelentik az in-
novációs láncnak, ugyanakkor a mi szak-
embereink nem az elejére kerülnek a fejlett 
országok innovációs folyamatának, a való-
ban újra irányuló kutatómunkához, hanem 
a végrehajtás rutinfeledataihoz. 

Ezért a magyar K+F szférának az az 
érdeke - és egy ehhez kapcsolódó szak-
szervezetnek is ezt kell képviselnie -, hogy 
a magyar innovációs stratégia intézménye-
sen törekedjen a fejlett országokbeli teljes 
innovácós folyamatokkal való olyan 
kölcsönösen elő nyös együttm ű ködésre, 
amelyekben a magyar kezdeményezés és 
szellemi potenciál is meghatározó szerepet 
kaphat. Ezt kifejezetten azzal a céllal kellene 
kezdeményezni, hogy minimális késéssel, 
illetve egyidejű leg jelenjenek meg a mi gaz-
daságunkban az EK-országok innovációs 
eredményei. Valószín ű , hogy ezt in-
tézményesen kezdeményezett, szervezett 
és támogatott kétoldalú innovációs célprog-
ramok keretében lehet csak kezdetben elér-
ni. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

A feladat ok 
forintokb an 

A szakértő k számításai szerint -
jelenlegi árszinten - a törvény teljes 
körű  bevezetése a pénzbeni és a do-
logi ellátások körében mintegy 30 mil-
liárd forint többletkiadást igényelne. A 
hiányzó intézmények fejlesztesi szük-
séglete pedig kb. 10 milliárd, a 
múködési költségtöbbletük 5 milliárd 
forintra tehető . Mindemiatt javasolják 
a jogszabály-elő készítő k, hogy a beve-
zetés szakaszosan, több ütemre oszt-
va történjék. 

Az 1993-ban bevezetendő  intéz-
kedések finanszírozási igénye 12-13 
milliárd forint. 

A szakértő k azt javallják, hogy a 
Társadalombiztosítási Alapból harom 
év alatt mintegy 10 milliárd forint 
kerüljön át a költségvetésbe. Az 
önkormányzati ilyen kiadási tételekhez 
a költségvetés - a szociális nor-
matívákon át - hozzájárul majd. 

Többletforrásokat követel a pénzbeli 
ellátásoknál az ellátotti kör bő vülése, 
amelynek összes többletköltség-kihatá-
sa 1993-ban 12,3 milliárd forintra, 
1994-ben 8,3 milliárdra, 1995-ben 
pedig 10 milliárd forintra becsülhető . E 
hároméves program teljes ilyen for-
rásigénye 30,6 milliárdban som-
mázható. 

Érdemes illusztrációként szemléltet-
ni, hogy a szociális háló egy-egy új 
eleme önmagában mekkora kiadá-
sokat indukál. Az anyasági segély 
anyagi vonzata 1993-ban 220 millió 
forint. A munkanélküliek jöve-
delempótló támogatása összesen 4,8 
milliárdba kerül, a lakásfenntartáshoz 
nyújtandó anyagi segítség 3,8 milliárd 
forintot tehet ki. 

Az idő skorúak jövedelempótló tá-
mogatására 6,7 milliárd forintot kellene 
fordítani, amelybő l 1,2-t a rendszeres 
szociális kiadások fedeznek. Kb. 700 
millió forinttal nő ne a megváltozott 
munkaképesség ű ek segítésének 
költsége. Szintén milliárd forint feletti 
az az összeg, amely a gyermekek 
jövedelempótló támogatásának 
megvalósítasához szükséges. 

meg a családok 
mogatása. 

Hasonlóan részletes szabályokat tar-
talmaz a törvényjavaslat az intézményi 
szolgáltatások biztosítására, így - a 
többi között - a gyermekellátasra, a 
szociális étkeztetésre, a házi gondozás-
ra, a családi tanácsadásra-segítésre. A 
törvénytervezet megfogalmazza az in-
tézmények létesítesével és fenntar-
tásával összefüggő  szakmai követ-
elményrendszer kidolgozásának szük- 
ségszerű ségét is. 	 (f) 

Értelmét vesztett 

Szakszervezetek közötti választások 
A huszonnegyedik órában a szakszervezeti szövetségek között 

megállapodás született a vagyonmegosztásról. Ez egyúttal azt is 
jelentheti, hogy nem lesz szükség - a tavaly született törvényi elő írás 
megszabta  -  szakszervezetek közötti szimpátiaválasztásokra sem. 
Miután a szakszervezetek tárgyalásos úton megegyeztek egymás 
között, ezzel megteremtették a feltételeket ahhoz, hogy elkerülendő  
lehessen minden további politikai beavatkozás a magyar szakszer-
vezetek belügyeibe. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az elmúlt 
két hét legfontosabb történéseit. 

A kormány még szeptember elején benyújtotta a Parlamentnek a 
szakszervezetek közötti választásokról és a vagyonmegosztásról 
szóló törvénytervezetét, amelyben az Országgy ű lésnek azt ajánlotta, 
hogy a szakszervezeti választások résztvev ő i állampolgári jogon 
léphessenek az urnák elé. A szakszervezetek ezzel szemben csak a 
munkavállalóknak, a nyugdíjasoknak és a munkanélkülieknek adtak 
volna szavazati jogot. Szinte minden pontja az elő terjesztésnek fi-
gyelmen kívül hagyta a szakszervezetek kéréseit. A vitatott kérdések 
közül a legnagyobb tétje annak volt: miként lehet megvalósítani a 
vagyonmegosztást. A kabinet javaslata szerint - a választási pro-
cedúra hosszan tartó, „erő ltetett menetelés" lenne - a hároméven-
kénti sorra kerülő  három szavazás során minden esetben a vagyon 
egyharmadát osztanák fel, így a hatodik év végén fejező dhetne be 
a szakszervezeti vagyon megosztása. 

A kormány-elő terjesztéssel egyetlen szakszervezeti konföderáció 
sem értett egyet. A törvényjavaslat alig-alig vette figyelembe azokat 
a kompromisszumokat, amelyeket pedig az Érdekegyeztető  Tanács 
ülésén a kormány képviselő i már-már elfogadtak. 

1992. szeptember 11-én az Erdekegyeztető  Tanács munkavállalói olda-
lát alkotó hat országos szakszervezeti szövetség (Autonóm Szakszerve-
zetek, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, LIGA Szakszervezetek, Ma-
gyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Munkástanácsok Országos 
Szövetsége, Szakszervezetek Együttmű ködési Fóruma) tárgyalócsoport-
jai egyetértésre jutottak a szakszervezeti vagyon megosztásáról és a szak-
szervezeteket érintő  választásokról. 

A konföderációk közösen kérték a kormánytól, hogy - az eredeti törvény-
javaslat visszavonásával, illetve módosításával - tegye lehető vé, hogy az 
Országgy ű lés szentesítse a szakszervezetek egymás közötti megál-
lapodásának végrehajtásához a szükséges törvényi garanciális feltétele-
ket. Javasolták: az 1991. évi LXXXIV. számú törvényben megjelölt tár-
sadalombiztosítási önkormányzati választásokat még ebben az évben 
lehessen lebonyolítani. Indítványozták, hogy a Munka Törvénykönyvében 
és a közalkalmazotti törvényben foglalt üzemi, illetve közalkalmazotti taná-
csi választásokra másodszor 1994-ben kerüljön sor. Végezetül pedig 
kezdeményezték az ominózus XXVIII-as törvény módosítását is. 

A szakszervezeti konföderációk vezető i elő bb egymás között egyez-
tek meg, azután testületeik demokratikus felhatalmazásával, írásban 
is megállapodtak a volt SZOT-vagyon megosztásának alapelveirő l. 
Az egyezségr ő l szóló dokumentum - többek között - kimondja: a 
mintegy 4,2 milliárd forintos vagyon „az országos szakszervezeti 
szövetségek m ű ködési feltételeit és infrastruktúráját kell hogy szol-
gálja-. A szakszervezeti ágazatok vagyonmegosztásának legf ő bb 
vezérelve viszont az, hogy ezt a vagyont az adott ágazatban, szak-
mában mű ködő  szakszervezetek között, az üzemi tanácsi választá-
sok eredménye alapján kell majd megosztani, két lépcső ben. 

A megegyezésnek igen fontos eleme az úgynevezett „makro-
szint ű " (azaz országos) érdekegyeztet ő  fórumok munkavállalói ol-
dalának kialakításáról szóló passzus. E szerint „újragondolni, majd 
pedig módosítani" kellene az Erdekegyeztet ő  Tanács munkavállalói 
oldalának összetételét (amelynek részbeni alapja a társadalombiz-
tosítási önkormányzati választások eredménye lehetne). 

Végezetül, a hat országos szakszervezeti szövetség képviseletében, 
a tárgyaló delegációvezet ő k Antall József miniszterelnökhöz fordultak. 
Levelükben arra hivatkoztak, hogy „a szakszervezeteknek nem célja 
az ellentétek további élezése, az értelmetlen konfrontáció fenntartá-
sa", soron kívüli, személyes találkozót kértek a miniszterelnökt ő l... 

(A találkozón - ha létrejön - valószínű leg arról lesz szó, hogy a szak-
szervezeti vagyonmegállapodás megkötése után értelmét veszítette a szak-
szervezetek közötti választás - tudtuk meg - a szakszervezeti konföderációk 
szeptember 14-én, délel ő tt 10 órakor rendezett sajtótájékoztatóján, amely 
lapzártánk utolsó órájával egybeesett. A további fejleményekr ő l követ- 
kez ő  havi lapszámunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.) 	 (dura) 



2  
Életben 

- Kecskeméti vagyok, ezen a 
vidéken születtem, itt élek, dolgo-
zom - mondja Kiss Sándor. -
Szüleim földmű veléssel foglalkoztak, 
s én is mindig kötő dtem a mező -
gazdasághoz. Fizikai munka mellett 
végeztem el valamennyi iskolám, s 
bár így kétszeresen nehéz volt, de 
elmondhatom, hogy kijárt?m a gya-
korlati élet egyetemeit. Erdekelt a 
közgazdaság, ezért akartam mind 
többet és többet tanulni. A pénzügyi 
és számviteli fő iskolán Medgyessy 
Péter volt a tanárom, akit kiváló 
szakembernek, gerinces embernek 
tartok. Sok hozzá hasonlóra lenne 
szükség a mai pénzügyi vezető k 
között. 

- Nincs könny ű  dolga egy gaz-
dasági tanácsadónak, ha mező gaz-
daságban dolgozik, s fő ként, ha 
mező gazdasági kutatóintézetben. 
Ugy tű nik, mintha az agrárágazat 
iranyításáért felelő sök félretennék a 
józan ész legalapvető bb intelmeit. 
Csak a pillanatnyi felszínen maradás 
a cél, mintha holnapok nem is len-
nének. Pedig a kertészeti kutatás-
ban csak hosszú évek múlva térül 
meg a befektetett energia. De 
megtérül! S amit ma elmulasztanak, 
csak késő bb bosszulja meg magát, 
de akkor már késő  bánat. A vad 
piaci viszonyok közé kényszerített 
rablógazdálkodás, a kertészeti ku-
tatás halálát jelenti. Ha nincs ga-
rantált fajtavédelem, ha a termelő k 
önellátó módon, úgynevezett fekete 
szaporításokkal igyekeznek piac-
képes produktumot elő állítani, akkor 
néhány év múlva egész biztosan 
tönkremennek. Jaj annak a mező gaz-
daságnak, amely nem képes saját 
biológiai alapját megteremteni. 

- Hosszú évek óta tart a kertésze-
ti kutatás visszafejlesztése, s ím 
elértünk a mélypontra. Ennél már 
aligha lehet alább adni. Az életben 
maradásunk a tét. Most a pályáza-
tok elnyerésével igyekszünk 
hozzájutni a megélhetéshez szük-
séges pénzekhez. Sajnos, a legtöbb 

Szavaiból nyugalom, magabiz-
tosság sugárzik. Mint aki viszi 
magával a földmű velő  ő sök 
évszázadokon át megszenvedett 
tapasztalatait, bölcsességét. 
Kiss Sándor, a Kertészeti Kutató 
Intézet, gazdasági tanácsadója, 
aki az Ertelmiségi Szakszerveze-
ti Tömörülés delegáltjaként az 
igazgatósági tanács tagja a 
Vagyont Ideiglenesen Kezelő  
Szervezetben. Munkahelyén, s a 
szakszervezeti beosztásában is 
nagy szükség van a józan meg-
fontoltságra. 

kertészeti kutatás 3-4 év alatt nem 
térül meg látványosan, pedig a pá-
lyázati feltételek ennyi határidő t 
szabnak. A természeti törvényeken 
nem lehet erő szakot tenni. Ilyenkor 
kell a tisztességes, hozzáértő  szak-
embernek megszólalni, akár az erő s 
szakszervezeti fórumokon is. 

- Erő s szakszervezet! Ez is csak 
álom csupán, egészen addig, amíg 
az emberek fel nem ismerik az 
érdekvédelem jelentő ségét. Magam 
is, mint a kétkezi dolgozók közt élő , 
és velük szót értő  ember, kezdet-
ben azt hittem, a szakszervezet 
abból áll, hogy segélyeket meg 
üdülő i beutalókat adjon. Késő bb 
döbbentem csak rá, hogy a szociá-
lis bajok orvosolgatása helyett - de 
azt se elhanyagolva -, fő ként a kór 
megelő zése a feladatunk. Bizony, ha 
a megszüntetett munkahelyekrő l 
utcára került emberek megkérdezik, 
hol itt az erő s szakszervezet, mit 
tudunk felelni? 

- Vagyont Ideiglenesen Kezelő  
Szakszervezetben látom, hogy 
mennyire hatalmi kérdés a szak-
szervezeti vagyon. Milyen könnyen 
kijátszhatók egymás ellen a szak-
szervezetek! Elképesztő , hogy poli-
tikai megfontolásból, a tagságra 
próbálnak erő ltetni olyan választá-
sokat, ahol szólamok, be nem 
váltható ígéretek dönthetnek a 
jövő nkrő l. Keserves idő knek nézünk 
elébe. 

- Néha úgy érzem magam, mint a 
fölm ű ves, aki diófát ültet, de a 
gyümölcsöt csak az unokája élvezi 
majd. Nem szabad csupán gyors 
eredményeket várni a szakszer-
vezettő l, mégis dolgoznunk kell, 
teljes hittel, rendületlenül. Sok pici 
forrás, ha felbuzog, nem tudni, me-
lyik duzzad patakká, folyóvá, és jut 
el a nagy óceánba. Igy vagyunk 
most a szakszervezeti mozgalommal 
is: mindent újra kell tanulnunk, 
fáradozásunk talán nem látványos, 
de a mi kötelességünk vigyázni, 
hogy el ne apadjon a forrás. 

Szószóló körtelefon 

„Légüres térben a tudományos élet" 
A közelmúlt átalakulásai, átalakításai (olykor ezeknek csupán 
eredménytelen kísérletei) a tudomány világát sem hagyták érin-
tetlenül. A tudományos élet szereplő i ezeket a változásokat eltérő  
módon élik meg, más és másképpen értékelik, különböző ek az 
ezekkel kapcsolatos elvárásaik. A Szószóló nevében telefonon 
feltett kérdésre kapott válaszokat olvasóinknak közreadjuk. 

Böhm Editnek, a Bajai Tanítóképz ő  F ő iskola tanárának és TUDOSZ-
titkárnak személy szerint, mivel érintett benne, a kandidatúra jelenlegi 
rendszerével vannak gondjai. 

- Nagy elbizonytalanodás tapasztalható a tudományos minő sítések 
területén. Jelenleg értelmezhetetlen magának a Minő sítő  Bizottságnak a 
szerepe is. - mondja. A korábbi rendszer már nem mű ködik, de úgy t ű nik, 
hogy még nem is alakult ki egy másik. Ezt az átmeneti állapotot pedig a 
nagyfokú zavarodottság jellemzi. Egy kollégám most írta meg doktori 
disszertációját, és azt sem tudja, hogy kell benyújtani. Nem a valtoztatás 
ellen vagyok, de mindenképpen egyértelmű  lépések megtételére lenne 
szükség. 

A már megszerzett tudományos fokozattal rendelkező k számára az jelent 
bizonytalanságot, hogy egyes hírek szerint ezek érvényessége, elfoga-
dottsága is megkérdő jelezhető , ső t, esetleg még további vizsgák letételére 
is kötelezhető ek lennének. Ezek a hírek felesleges félelmeket keltenek. 

- Egyáltalán nem láthatók a körvonalai olyan jövő nek, amely például 
biztosítaná az oktatási intézményeken belül a tudományos élet felpezs-
dülését. Egy tudományos munka elkészítésének szinte minden terhe a 
kutató vállára nehezedik (utazás, könyvbeszerzés, másolás stb.). 
Maguknak az intézményeknek a költségvetési támogatását nagymérték-
ben csökkentik. Gyakorlatilag semmiféle segítséget a kutatóknak ezen a 
téren nem tudnak nyújtani. 

A nő k esetében a tudományos munkával való foglalkozás esetenként 
könyebb terhet jelent, mint a hagyományos munkahelyi és otthoni munka 
kettő ssége. Fő leg akkor, ha a munkahelyi idő beosztás rugalmasabban 
kezelhető . Ennek a gyakorlata azonban - mivel munkahelyenként más és 
más szabályozási forma jöhet létre - egyelő re kialakulatlan." 

Csatkó Katalin, a Közgazdaságtudományi Intézet munkatársa más ol-
dalról közelíti meg a problémát. 

- Köztudott, hogy a rendszerváltozás után a tudományos életben is 
megsz ű nt az a központi irányítás, amelyet itt első sorban Aczél György 
befolyása jelentett. Ugyanakkor a kutatás helyzete anyagi és szervezeti 
szempontból még bizonytalanabbá vált. Ugy t ű nik, veszélyhelyzetbe 
kerültek az intézetek, a kutatók. Az anyagi nehézségek már az elmúlt 10 
év alatt állandóan növekedtek. Késnek a szükséges, meghozandó új jog-
szabályok is, mint például a felső oktatásra, a tudományos minő sítésre, az 
Akadémiára vonatkozó törvények. Sajnálatos, hogy az akadémiai in-
tézményrendszer fennmaradását nem szakmai kérdésként kezelik, ha-
nem politikai csatározások tárgyává vált. 

A tudományos élet egyszerre kapott szabad kezet, nagyobb autonómiát 
és került egyben légüres térbe. Erre leginkább az jellemző , hogy a jelen-
legi kormányzat tartózkodik attól, hogy a tudományos eredményeket fel-
használja. Korábban például a mi intézetünk munkájához hozzátartozott 
az is, hogy az éves, a közép- és a hosszú távú gazdasági elképzeléseket 
véleményezte. Kialakult egy szakértő i gárda. Tagjai szívesen kapcsolód-
nak bizonyos, a kormány altal fontosnak ítélt gazdasági koncepciók kidol-
gozásába, azok megvalósulásának értékelésébe, elemzésébe. Ugy t ű nik, 
a kormányzat nem nagyon vesz arról tudomást, hogy létezik ilyen 
akadémiai intézethálózat, elég jól felszerelt infrastruktúrával, jó kutató 
gárdával. Csak a kormányzat hasznára lenne a véleményük kikérése még 
akkor is, ha kritikusan néznék a kormány döntéseit. 

Ami a kutató nő k helyzetét illeti, alapvető en nem látok eltérést a férfi 
kutatókétól. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a gazdasági helyzet 
általános romlásával a nő k helyzete fokozottan rosszabbodott. Számta-
lan, korábban „társadalmasított" feladat, szolgáltatás, most a háztartásra 
hárul, és ez napjainkban első sorban a nő k feladata. Igy a kutató nő knek 
a tudományos közéletben való részvételük is nehezebb. 

Hogyan pihentünk 
a nyáron? 

A TUDOSZ a nyári hónapokra, júli-
us és augusztusra összesen 33 be-
utalót kaptunk ott az Üdülési és Sza-
natóriumi Fő igazgatóságtól, amelybő l 
25 volt családos. Szerencsések vol-
tunk, mert 4 olyan beutalóhoz is 
hozzájutottunk, amellyel három-
gyerekes család pihenhetett. 

A TUDOSZ-iroda az idén Szarvason, 
Sopronban, Pécsett, Szombathelyen és 
Baján bérelt kollégiumi szobákat. Osz-
szesen 53 család (157 fő ) tudott így 
nyaralni, az önköltségi árnál olcsóbban. 

Az eddigi ismereteink szerint 
kollégáink jól érezték magukat, jövő re 
is szeretnénk ezeket a lehető ségeket 
megtartani. 

Üdül ő vagyon 

`95-tő l támogatás 
nélkül 
A Szószóló elmúlt havi számában 
megírtuk, hogy „üdültető  elő kuratóri-
um" alakult. Ezt akkor Szénássy 
Évától (aki a TUDOSZ-elnökség tag-
ja és a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány; (MNUA) kuratóriumában 
az Értelmiségi Szakszervezeti 
Tömörülést képviseli) tudtuk meg. Az 
MNÜA elő kuratóriuma 1992. augusz-
tus 13-án ülésezett, s körvonalazta 
elképzeléseit. 

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány elő kuratóriuma augusztus 
közepére felmérte, hogy miként képes 
átvenni általános jogutódként a szep-
tember végén megsz ű n ő  üdülési 
és Szanatóriumi Fő igazgatóság sze-
repkörét. Miután bíróság bejegyezte az 
alapítványt tényleges kuratóriumként, 
joger ő s döntéseket hozhat. Az 
üdülő vagyon könyv szerint 5 milliárd 
forintos, becsléssel 25 milliárd forintos 
értéket képvisel. A 362 ingatlanban 20 
ezer üdülési hely található. Idén mint-
egy 180 ezren veszik igénybe a ked-
vezményes üdültetést. A kuratóriumnak 
1995-re kell önfinanszírozóvá tenni a 
kedvezményes üdültetést. Múlt évben 
1,1 milliárd forinttal, idén 800 millió 
forinttal járult hozzá a költségvetés a 
kedvezményes üdültetéshez. 1993-
ban, illetve 1994-ben még hasonló 
nagyságrendű  támogatásra lenne szük-
ség a kedvezményes üdültetéshez. 
Ahhoz, hogy 1995-t ő l támogatás nélkül 
önállóan gazdálkodjanak, az ingatlanok 
eladásán, illetve több száz millió forin-
tos egyszeri forgóalap-juttatáson túl az 
üdülési helyek nagyobb arányú - for-
galmi értéken törtenő  - értékesítésére 
is szükség lesz. 

maradásunk a tét 

SZÓSZÓLÓ HÍRESZTELŐ  
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1992. SZEPTEMBER 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

1992. szeptember 2-i ülésén a TUDOSZ elnöksége egy évre ismét dr. Kut.  
Lászlót (a MAFI TUDOSZ-elnökét) választotta meg elnöknek. (A szavazás 
eredménye: Pomogáts Béla külföldön tartózkodik, ezért távollétében hét igen 
és egy tartózkodás volt). 

Az 1992. évi XLII. törvény módósította a közalkalmazotti tanácsok válasz-
tásának idő pontját, a választás határidejének december 10-ét jelöli meg. Az 
elnökség megbeszélte a választási elő készületek menetrendjét és az ezzel 
kapcsolatos feladatokat. Az elnökségi tagokat tájékoztatták a VIKSZ munkájáról, 
valamint a közalkalmazotti törvényhez kapcsolódó kormányrendelet-tervezetrő l 
és az ÉSZT tárgyalásairól. Az elnökség ezzel kapcsolatban úgy döntött, hogy 
az 1993. évi költségvetési tervezet vitája során minden lehető séget fel kell 
használni, hogy az oktatás-kutatás stratégiai fontossága ne csökkenjen, ha-
nem éppen ellenkező leg, az oktatás illetve kutatás költségvetési támogatása 
a jövő ben számottevő en növekedjen. 

Ismét felhívjuk a TUDOSZ-alapszervezetek gazdasági felelő seinek figyelmét 
arra, hogy az ajándékként juttatott utalványok adómentesek: 

„A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény 7. 
paragrafusának 32. pontja értelmében adómentes az egyéb (tehát nem magán-
személyt ő l kapott) ajándék értékének alkalmanként 500 Ft-ot meg nem ha-
ladó része. A hivatkozott pont csak az ajándék értékét határozta meg, ezért 
annak formája (tárgy, utalvány, pénz stb.) a mentesség szempontjából nem 
bír jelent ő sséggel. Ezért (pld.) a vállalat által nő napi ajándékként juttatott 500 
Ft érték ű  utalvány mentes a magánszemélyek jövedelemadója 

(PM 36 106/91.-APEH 12 129/91.-MEVA)" (Adó és Ellenő rzési Értesítő , 2. 
szám) 

Felhívjuk olvasóink figyelmét a Munka Törvénykönyve szakszervezeteket 
érintő  következő  paragrafusaira: 

MT. 21. § 
(1) Az állami szervek és a munkáltatók kötelesek a szakszervezetekkel 

együttmű ködni, ennek keretében az érdekképviseleti tevékenységüket az ehhez 
szükséges információk biztosításával elő segíteni, valamint észrevételeikre, 
javaslataikra vonatkozó álláspontjukat és ennek indokait velük közölni. 

(2) A munkáltatónak intézkedése megtétele elő tt, ha az a munkavállalóknak 
legalább huszonöt százalékát vagy több mint ötven fő t közvetlenül érinti, a 
szakszervezet munkahelyi képviselő jét tájékoztatni kell. 

MT. 22. § 
(2) A szakszervezet - az illetékes szakhatóság tájékoztatása mellett - jo-

gosult ellenő rizni a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását. 
Ennek keretében a munkaviszonyra vonatkozó szabályok végrehajtásáról az 
érintett szervtő l tájékoztatást kérhet, és a szükséges felvilágosítást, adatot 
rendelkezésére kell bocsátani.  

„Az ifjúság ismerje meg a magyar tudományos és mű szaki hagyo-
mányokat, az itthon és külföldön élt és élő  magyar tudósok sze-
repét a világ természettudományos és mű szaki haladásában." En-
nek a gondolatnak a jegyében született a Magyarok a természet-
tudomány és a technika történetében című  életrajzi lexikon -
mondták a kötet sajtótájékoztatóján. 

A Magyar Tudományos Akadémia gondozásában készült több mint 
félezer tudóst bemutató lexikon mintegy kétszáz szerz ő  munkája. Az egyes 
szócikkek a természet-, a m ű szaki és az orvostudomány kiemelked ő  
személyiségeinek életrajzi adatait és kutatási eredményeit ismertetik. A 
tájékozódást segíti a szócikkeket záró rövid bibliográfia, amiben az illető  
tudós fontosabb mű vei, illetve a róla szóló szakirodalom szerepel. A kötet 
további része tartalmaz egy összefoglaló bibliográfiát, valamint egy sze-
mélynévmutatót mind a születési idő  alapján, mind ABC szerinti sorrenden. 

A Magyar Filmintézet terveirő l 
A Magyar Filmintézet olyan filmek bemutatására törekszik, amelyek 

filmtörténeti jelentő ségükkel, m ű vészi értékükkel kivívták a nemzetközi film-
szakma elismerését - summázta a Magyar Filmintézet részérő l Horvát 
György, az Örökmozgó Filmmúzeum nyári szünet utáni ünnepélyes megnyitó-
ja alkalmából. Az évadot Kuroszava Akira 12 millió dollárért forgatott Ran 
(Káosz) című  szuperprodukciójának bemutatójával kezdik. Ezután sorra kerül 
Claude Lanzman: Shoah címú, 9 órás filmjének vetítése, amelyet a rendező  
jelenlétében mutatnak be. A Budapesti Oszi Fesztivál keretében Flamand 
Hetet tartanak, amelyet Greenaway táncfilmjeivel nyitnak meg. Filmtörténeti 
kuriózumként bemutatják Deésy Alfréd Alfroditee című  1918-ban készült magyar 
némafilmjét. A már elveszettnek hitt kópiára a londoni filmarchívumban akad-
tak rá. Megtudtuk még: a Francia Intézettel közös szervezésben Jean-Luc 
Godard filmjeit vetítik. 

Bérrabszolgaság Makón 
A rendő rség minden erő feszítése ellenére virágzik a bérrabszolgaság 

Makón és térségében. Fő ként Romániából ezrével érkeznek a mun-
kanélküliek, akik első sorban a mező gazdaságban szinte mindenféle ten-
nivalót elvállalnak. A munkaadó kistermelő k - kevés kivételtő l eltekintve -
csak feleannyi bért fizetnek a külföldieknek, mint a magyaroknak, ám 
azok ezzel is elégedettek. Mint ahogy szó nélkül tudomásul veszik, hogy 
a szállásuk az árokpart, jobb esetben ólak, fóliasátrak. Az ismét felvirágzó 
bérrabszolgaság a múlt évben kezdő dött a határmenti területen. A 
rendő rség az idén a mező gazdasági munkák megnövekedése óta folya-
matos akciókkal szeretné visszaszorítani ezt a jelenséget, de megállítani 
nem tudja. Néhány hete például egy ilyen hatósági eljárás, rendő ri köz-
belépés során például 142 embert allítottak elő , közülük 131-et köteleztek 
arra, hogy 24 órán belül hagyja el az országot. 

Könyv a legális 
adótrükkökrő l 

A Contractor Kft. idén októberre ígéri 
a Legális adótrükkök az adórendszer-
ben című  könyv megjelentetését. A 
kiadó szerint e kiadvány rendkívüli 
érdeklő désre tarthat számot, hiszen 
várhatóan benne lesz az összes 
olyan „kiskapu", aminek felhaszná-
lásával az adófizető  állampolgárok 
csökkenthetik adóalapjukat, s ezáltal 
tényleges adójukat is. A könyv szer-
ző je és lektorai az APEH-ben edző dött 
szakemberek, akik alaposan ismerik 
az adózás rejtelmeit - ígéri a Contrac-
tor. 

Szolnoki olajkutatók 
Szíriában 

Sikeresen pályáztak a szolnoki 
székhely ű  k ő olajkutatók a Szíria által 
meghirdetett kő olajfúrási és rétegvizs-
gálati munkára. A szolnoki olajkutatók, 
- akik már eddig is számos szakmai 
sikert vívtak ki külföldön - két korsze-
r ű  fúróberendezéssel, hatvan jól 
felkészült szakemberrel vesznek részt 
a vállalkozásban és két évig tevé-
kenykednek a közel-keleti országban. 
A 12 millió dollár érték ű  kutató, fúró 
munkát neves amerikai, arab és egyéb 
külföldi cégek elő l hódították el. A 
fúrásokat a kijelölt pontokon szeptem-
berben kezdik meg. 

A TUDOSZ-iroda 
telefonszámai: 

közvetlen 
telefon+fax+üzenetrögzítő : 

138-4287 
telefonközponton keresztül: 

118-8900/407, 408, 409. 
Címünk: 1088 Budapest, 
Puskin u. 4. II. em. 83. 

Az iroda 8 és 16,30 óra között 
a tagság rendelkezésére áll. 
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(Hadi)TUDÓSÍTÁS 
Az ÉT augusztus havi munkájáról 

Kuti László idestova két esztendeje részt vesz az Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés képviseletében az Érdekegyeztető  
Tanács (ET) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban 
rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejérő l". 

, Szaharai levegő tő l felforrósodott augusztusunk és indulatoktól túlf ű tött 
Érdekegyeztető  Tanács (ET)-ülések voltak a nyár utolsó hónapjában. Az 
elő bbi természetes, hiszen nyár volt, s ez idő  tájt nem szokatlan a nagy 
meleg hazánk területén. Az utóbbi pedig érthető , hiszen két rendkívüli fon-
tos tema került a plenáris ülés elé, s a hosszú elő készület ellenére ritkán 
volt ekkora különbség a kormány- és a munkavállalói oldal nézetei között. 

Kezdő dött az egész a szociális törvény tervezetével. Ugyanis ezt kellett volna 
egyik témaként tárgyalnunk, de már az elő készületek rosszat sejtettek. Az elő zetes 
bizottsági tárgyalásokon semmiképpen sem akart kialakulni a megfelelő  elő terjesz-
tés, ezért a kormány vissza is vonta a tervezetet, melyet csak a tárgyalás elő tti 
napon kaptunk meg. Ez még nem lett volna baj, ha tényleg a szociális törvény 
tervezete kerül elénk, de a végeredmény nem ez volt. Ugyanis a régóta formálódó 
szociális koncepció helyett két dokumentumot kaptunk. Az egyik egy törvényszöveg 
az 1993. évi szociális ellátásokról, illetve igazgatási szabályokról, a másik egy 
igérvény arról, hogy 1993 ő szén - a nagy ellátó rendszerek reformjával együtt -
dolgozzák ki a szociális törvényt. Ezt nem lehetett tárgyalási alapnak elfogadni, s 
ezért a szakszervezetek az elő zetes oldalegyeztetésen úgy döntöttek, hogy nem 
tárgyalják a benyújtott tervezeteket, hanem követelik az „igazi" szociális törvény 
megfogalmazásat. A kormánydelegáció több tagjának erő teljes győ zködése el-
lenere mi „keményen" tartottuk magunkat - s ebben a munkáltatók is támogattak 
bennünket -, hogy a szerintünk „tárgyalhatatlan anyagot ne tárgyaljunk". Nem 
adhattuk a nevünket hozzá. Végül abban állapodtunk meg, hogy a kormány a 
törvénytervezeteket a tárcaegyeztetés után ugyan még bemutatja az ET-nek, de 
szeptemberben mindenféle képpen Parlament elé viszi a törvénytervezetet. 

A kedélyek átmeneti lecsillapodása után egyre hevesebben folytatódott a 
„harc" a két oldal között. Ekkor kezdtünk neki ugyanis a szakszervezeti 
választásokról szóló törvény tárgyalásának, amely törvénytervezetet a 
munkavállalói oldal egyöntet ű en tárgyalhatatlannak ítélt, s helyette a válasz-
tások fő  szempontjait rögzítendő  úgynevezett a sarokpontok koncepcionális 
megtárgyalását javasolta. A munkáltatók, bár több konstruktív - a szakszer-
vezetekével egyező  vagy ahhoz hasonló - észrevételük volt, közölték, hogy 
munkavállalókról szóló törvénytervezetet azok képviselő inek egyetértése és 
együttmű ködése nélkül nem tudnak támogatni és tárgyalni. A kormányoldal 
természetesen nem adta meg ilyen könnyen magát. Érthető en tárgyalni akar-
ta saját tervezetét. Ennek érdekében több ügyes csapda felállításával (pl. az 
alapszabály ellenére szakszervezetenként mondjunk véleményt stb.) igyekezett 
megosztani sorainkat, s be kell vallani, eleinte be is sétáltunk ebbe a csap-
dába, majd kisebb-nagyobb sérülések árán kimászva belő le, rendeztük so-
rainkat. A mintegy négyórás ügyrendi vita lezárását nagymértékben elő se-
gítette a hét szakszervezeti szövetség egységes fellépése, s így a tárgyalás 
ötödik órájában megkezdő dött a konzultáció a sarokpontokról, a koncepcionális 
kérdésekrő l. Ez a többórás konzultáció végül nem eredménytelenül zárult. Több 
ponton egyetértés alakult ki a tárgyaló felek között (még többön nem), s megál-
lapodtunk: a következő  napokban szakértő i bizottság kísérli meg rendezni a nyi-
tott kérdéseket, s az egyetértés alapján új törvénytervezet készül. 

Mindhárom oldal egyetértett abban is, hogy a TB önkormányzatok tagjait 
- fő ként költségkímélesi szempontok miatt - választás helyett a szakszerve-
zetek delegáljak. 

Késő  délután a tárgyalás menetét kellemetlen incidens zavarta meg. A 
kormányzati oldal vezető jénél, Schamschula Györgynél a nagyfeszültségű  
vita során - amikor is arról volt szó, hogy ki állja a választás költségeit -
elpattant a húr, és az éppen hozzá szóló Kalmár Bélát, a Liga képviselő jét 
elkülde a fenébe. Sajnos, az ülés levezető  elnöke nem reagálta le meg-
felelő en az eseményeket, így Kalmár Béla elhagyta a termet. 

Az esemény mindenképp sajnálatos, hiszen nemcsak szakszervezeti 
képviselő , nemcsak a munkavállalói oldal lett megsértve, hanem az ET 
egész szellemisége sérült meg. 

Harmadik témaként a Gazdasági és Szociális Fórum negyedik csomagját, 
a szakszervezeti jogok kérdését targyaltuk. A jól elő készített anyagról hamar 
megegyezés született. 

Az ET-t követő  napokban aztán kemény munkával elkészült az új törvény-
tervezet, amelyet - ezen már nem lehet csodálkozni - az utolsó pillanatban 
kaptunk meg. De azt most már felvállaltuk, mivel az anyagról kaptunk elő zetes 
tájékoztatót a MüM helyettes államtitkárától. Elolvasva az anyagot persze már 
nem is tű nt olyan szépnek (ső t nem az volt). Ezért, és a témában meglévő  
felfogásbeli különbségek miatt úgy döntöttünk az oldalegyeztetésen, hogy töm-
bökként külön-külön mondjuk el röviden észrevételeinket. 

29-én - a nyár legmelegebb napján - aztán össze is ült az ÉT, amely be-
jelentésekkel kezdő dött. Elő ször Nagy Sándor, az MSZOSZ képviselő je,  jelen-
tette be, hogy az üdülési ügyek intézesét szeptember elsejétő l átadják az eldülé-
si Alapítvány kuratóriuma által elfogadott üdülesi biztosnak, majd az oldal nevében 
Kuti László jelentette be, hogy a szakszervezetek levelet intéztek Antall József 
miniszterelnök úrhoz, melyben az ET munkájának koncepcionális és gyakorlati 
jobbítását javasolták, illetve kérték (felhívva a figyelmet az elmúlt idő szak 
eseményeire) a szükséges konzekvenciák levonását. 

Ezek után kezdő dött az érdemi vita, amelynek során - a megállapodás 
értelmében - a szakszervezetek külön-külön mondták el véleményüket a 
törvénytervezetrő l. Ezen külön elmondott véleményekben az volt a legfi-
gyelemreméltóbb, hogy több ponton is összecsengtek. A szakszervezeti 
álláspontok ismertetése után a kör befejezésekor az ET egy pillanatig 
elbizonytalanodott. A helyzetet az oldotta meg, hogy a szakszervezetek 
szünetet kértek, s a több mint másfél órásra sikeredett tizenöt perces 
szünetben példátlan egyetértésben fogalmazták meg, hogy az anyagot 
bár tárgyalási alapul elfogadják, a Parlament elé történi) benyújtásara 
alkalmatlannak ítélik. Ezek után kilenc pontban ismertették módósító javas-
lataikat, követeléseiket. Ezek lényege, hogy a választások fő  színtere a 
munkahely legyen, a választásokon konföderációk induljanak, de nevük 
mögött legyen feltüntetve a hozzájuk tartozó szakszervezet neve is. Az 
üzemi tanács választások külön eljárásban, de a szakszervezeti választá-
sokkal egy idő ben történjenek. A választások alapján a volt SZOT-vagyon 
osztódjon, az ágazati vagyon elosztására megkülönböztetett eljárásban, 
kényszer tárgyalások útján kerüljön sor. A választás az érdekegyeztetés 
országos fórumain való részvételre is kihasson. A választásra egy alka-
lommal kerüljön sor, s ez alapján végleges vagyonelosztás szülessen. A 
választás költségeit a költségvetés állja. 

Ezek ismeretében megindulhatott a tárgyalás, hiszen volt min vitatkozni. 
Az eredmény vegyes, a kormányoldal több javaslatot elfogadott, de nem 
mindent. Megígérték, hogy a tárgyalások eredményét figyelembe véve 
módósítják a tervezetet és kormányülésre való vitel elő tt megkapjuk 
véleményezésre. Ső t, Schamschula György államtitkár úr arra is igéretet 
tett, hogy az idő ben megfogalmazott és hozzá eljuttatott közös szakszer-
vezeti véleményt elő terjesztéséhez csatolva beviszi a kormány elé. Ennek 
azonban semmi nyoma nem látszott a kormány (szeptember 3-án hozott) 
törvénytervezetében, amelyet a Parlament elé kíván terjeszteni. 

(Felhívjuk Olvasóink figyelmét - a Szószóló első  oldalán - az „Értelmét 
vesztett Szakszervezetek közötti választások" című  írásunkra, amelyben a 
további fejleményekrő l tudósítunk.) 	 Q-ti 

1992. SZEPTEMBER 
	

SZÓSZÓLÓ 
	

3 
Mit kell tudni? 

A közalkalmazotti tanácsok megválasztásáról 
Ismeretes, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló - július 1-jétő l hatályba lépett - 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) értelmében a 
közalkalmazottak részvételi jogait az általuk választott közalkalmazotti tanács, illető leg közalkalmazotti képviselő  gyakorolja. Az említett választásokat 
még ebben az évben meg kell tartani. Alábbi összeállításunkkal e munkához kívánunk segítséget nyújtani, hiszen a közalkalmazotti tanácsok létrehozásá-
ban a munkahelyeken mű ködő  szakszervezeteknek részt kell venni. 

Melyek a pontos elő írások a választás idő pontjaira? 
A Kjt. eredeti rendelkezése értelmében az első  közalkalmazotti tanácsválasztást 1992. novem-

ber 2. és 6. között kellett volna tartani. Idő közben azonban egy késő bbi, az 1992. évi XLVII. 
törvény a választás idő pontját módosította és az új rendelkezés szerint azt az 1991. évi XXVIII. 
törvényben megjelölt szakszervezetek közötti választásokkal azonos idő ben, de legkéső bb 1992. 
december 10-ig meg kell tartani. 

Hol és milyen létszámú közalkalmazotti tanácsot kell választani? 
Közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan - a közalkalmazotti törvény hatálya alá 

tartozó - munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a 15 fő t eléri. A 15 fő nél kevesebb 
közalkalmazottat foglalkoztatónál közalkalmazotti képviselő t kell választani. (A közalkalmazotti 
képviselő re a közalkalmazotti tanácsra, illető leg a közalkalmazotti tanács tagjára vonatkozó sza-
bályokat kell megfelelő en alkalmazni.) 

A közalkalmazotti tanács tagjainak száma, ha a munkavállalók száma a munkahelyen a válasz-
tás idő pontjában: 

- a száz fő t nem haladja meg, három; a kétszáz fő t nem haladja meg, hét; az ötszáz fő t nem 
haladja meg, kilenc; az ezer fő t nem haladja meg, tizenegy; az ezer fő t meghaladja, tizenhárom. 

Ha a munkavállalók és a közalkalmazotti tanács tagjainak létszáma legalabb hat hónapon át a 
munkavállalók létszámnövekedése miatt nincs összhangban az említett arányokkal, megfelelő  
létszámú új közalkalmazotti tanácsot kell választani. 

Melyek a választással összefüggő  közvetlen feladatok? 
A törvény értelmében a jelölés és a választás lebonyolítására - ennél az első  választásnál - a 

munkáltatónál képviselettel rendelkező  szakszervezetek, illetve a nem szervezett munkavállalók 
képviselő ibő l álló választási bizottságot kell alakítani, legkéső bb a választást nyolc héttel 
megelő ző en. (Az egy év elteltével sorra kerülő  újabb közalkalmazotti tanácsi választáskor már a 
választásra jogosult munkavállalók közül a közalkalmazotti tanácsnak kell választási bizottságot 
kialakítani.) A választási bizottság munkájában a munkáltató nem vehet részt, azt nem befolyá-
solhatja. 

Milyen feladatai vannak a választási bizottságnak? 
A választási bizottság gondoskodik a szavazás megszervezésérő l és ezzel összefüggésben: 

összeállítja a jelöltállítás határidejét, elkészíti a jelölő listát, illetve - a törvényes elő írások figyelem-
bevételével - a választás idő pontját; gondoskodik a jelölés és a választás törvényes rendjének 
megő rzésérő l; a szavazatszedő  bizottságok összeállításáról; a szavazóurnák felbontásáról; a 
szavazatok összeszámolásáról; a választási eredmény megállapításáról és közzétételérő l. Az 
eredményrő l a munkáltatót tájékoztja. 

A választásról a választási bizottság jegyző könyvet köteles készíteni. Ennek tartalmaznia kell: 
a) a szavazóurnák felbontását, 
b) a választás helyét és idő pontját, 
c) az összes leadott szavazatok számát, 
d) az érvényes és az érvénytelen szavazatok számát, 
e) az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, 
f) a megválasztott közalkalmazotti tanácstagok nevét, 
g) a választással összefüggő  esetleges vitás ügyet, illetve az ezzel kapcsolatos döntést. 
A választási jegyző könyvet a választási bizottság tagjainak alá kell írniuk és közzé kell tenni. 

Ki választható a közalkalmazotti tanács tagjává? 
A közalkalmazotti tanács tagjává az a cselekvő képes munkavállaló választható, aki az adott 

munkáltatónál áll munkaviszonyban. [Megjegyzendő , hogy az első  választásnál még nem feltétele 
a megválaszhatóságnak (az az 1993-tól ervenyes feltétel), hogy az érintett személy legalább hat 
hónapja az adott munkáltatónál munkaviszonyban álljon.] 

Nem választható közalkalmazotti tanácstaggá az, aki munkáltatói jogokat gyakorol, aki a munkál-
tató, illetve a munkáltató vezető jének közeli hozzátartozója (házastársa, egyeneságbeli rokona, 
az örökbe fogadott, a mostoha, és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelő szülő , 
a testvér, valamint az élettárs), továbbá aki a választási bizottság tagja. 

Az említett szempontból munkáltatói jognak minő sül a munkaviszony létesítésére, megszün-
tetésére, a munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén jogkövet-
kezmények alkalmazására, illető leg kártérítési felelő sség megállapítására vonatkozó jogosultság. 

Ki jogosult jelölt állítására? 
A munkáltatónál képviselettel rendelkező  szakszervezet tagjai közül önállóan állíthat jelöltet. 
Jelöltet állíthat a választásra jogosult munkavállalók legalább 10%-a, vagy legalább 50, válasz-

tásra jogosult munkavállaló is. A jelölést a támogató munkavállalók aláírásával irásba kell foglalni 
és el kell juttatni a választási bizottsághoz. 

A választási bizottság a választást megelő ző en legalább három héttel összeállítja és közzéteszi 
a jelöltek listáját. A jelölteknek írásban kell nyilatkozniuk, hogy elfogadják-e a jelölést. 

A jelölő lista akkor tehető  közzé, ha a jelöltállítás érvényes volt. A jelöltállítás érvényesnek akkor 
tekinthető , ,ha a jelöltek száma legalább a közalkalmazotti tanácsba választható tagok számának 
megfelel. Ervénytelen jelölés eseten a jelöltállítási idő szakot meg kell hosszabbítani. 

Kik jogosultak a közalkalmazotti tanács tagjainak választására? 
A közalkalmazotti tanács tagjának választására minden, a munkáltatóval munkaviszonyban álló 

munkavállaló jogosult. A választásra jogosult, valamint a választható munkavállalók jegyzékét a 
munkáltatónak a választási bizottság kérésére öt napon belül rendelkezésre bocsátott adatai 
alapján a választási bizottság állapítja meg és teszi közzé. 

Hogyan kell lefolytatni a választást? 
A közalkalmazotti tanács tagjait titkos és közvetlen szavazással választják. 

szavazólapon a választani kívánt jelölt nevét egyértelm ű en meg kell jelölni. 
Ervénytelen a szavazat, ha nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták vagy, ha a 

választható tagok számánál több jelöltet jelöltek meg. 
A közalkalmazotti tanács megvalasztott tagjának azokat kell tekinteni, akik a leadott érvényes 

szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30%-át megszerezték. Szavazategyen-
lő ség esetén az adott munkáltatónál fennálló hosszabb munkaviszonyt kell figyelembe venni. 

A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint a fele részt vett. Ebbő l 
a szempontból nem kell figyelembe venni azt a választásra jogosult munkavállalót, aki a választás 
idő pontjában kereső képtelen beteg, szülési, az MT. 138-140. §-ban meghatározott okból fizetés-
nélküli szabadságon van, sor- vagy tartalékos katonai, illetve polgári szolgálati idejét tölti, egy 
hetet meghaladó idő tartamú tartós kiküldetésben van. 

Ervénytelen választás esetén a választást kilencven napon belül meg kell ismételni. Új válasz-
tást harminc napon belül tartani nem lehet. 

A megismételt választást - az általános szabályoktól eltérő en - akkor kell érvényesnek tekin-
teni, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada részt vett; megválasztottnak azokat 
a jelölteket kell tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták. Ha a megismételt választás érvény-
telen, újabb közalkalmazotti tanácsi választást egy év múlva kell tartani. 

Ha a választással kapcsolatban vita merül fel, ki jogosult abban dönteni? 
Ha a jelöléssel, a választás lebonyolításával vagy eredményével kapcsolatban vita merül fel, a 

választasi bizottság és a munkáltatónál képviselettel rendelkező  szakszervezetek közösen 
határoznak. Ez ellen nyolc napon belül bírósághoz lehet fordulni. Ez a jogosultság megilleti a 
munkáltatót is. A bíróság három napon belül, nem peres eljárásban határoz. 

Ki viseli a választás költségeit? 
A választásokkal kapcsolatos költaségeket a munkáltató köteles biztosítani (MT. 63. §). 

Innováció 
és érdekvédelem 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Kézenfekv ő , 	hogy 	szorosan 

összefüggenek a K+F tevékenység prio-
ritásai a gazdaság prioritásaival, ez utób-
biak azonban recesszió idején nehe-
zebben ismerhető k fel. Mégsem szabad 
lemondani ezek feltárásáról, hiszen ép-
pen a sikeres kis országok példája mu-
tatja, hogy a nemzetgazdaságot nem ön-
magában kell vizsgálni, rövid távú 
érdekek alapján, hanem mint az euró-
pai, tágabban pedig, mint a globális gaz-
daság részét, - és éppen ezért a világ-
gazdasági prioritásokat kell megcéloz-
ni! Még akkor is ezt kell tenni, ha ez 
hosszabb idő t is igényel annál, mint amit 
„gazdasági türelmetlenségünk" diktál. A 
lehetséges legfejlettebb technikát kell 
igényelni és az élre kell törekedni néhány 
tudomány- és technikaág mű velésében, 
azaz: el ő nyt kell szerezni. Ebbő l a szem-
pontból vizsgálva az OMFB-tanulmány 
függelékében szerepl ő  prioritásokat, 
ezek mintha inkább csak alacsonyabb 
szint ű , ágazati jelleg ű  prioritásokat 
tükröznének. 

Elismerésre méltóan fogalmazza meg 
az OMFB tanulmánya az alkotó értelmi-
ség anyagi és erkölcsi megbecsü-
lésének szükségességét: „... Az oktatók, 
kutatók, innovációs szakemberek hely-
zetének rendezése nemcsak politikai 
kérdés, hanem jól felfogott gazdasági 
érdek is. ... A magyar kormánynak ki kell 
alakítania egy olyan humán politikát, 
amely egyértem ű vé teszi, hogy az 
egyetemeken és a kutatóközpontokban 
dolgozó tudósokat és mérnököket 
megvédik a drámai jövedelem-
csökkenést ő l súlyos infláció, vagy egyéb 
gazdasági nehézségek közepette." 
Köszönet a jó szándékért, de a gazdasá-
gi tapasztalat és a szolidaritás azt mon-
datja velünk, hogy ennek a „védelem-
nek" minden munkavállalóra ki kell ter-
jednie. 

Befejezésül azt a véleményünket 
hangsúlyoznánk, hogy az ország in-
novációs stratégiájának az OMFB által 
megfogalmazott vitaanyaga reális le-
het ő séget kínál az alkotó értelmiség 
szellemi energiájának hasznosítására, 
ezért az „ Elgondolásokat" valóban a 
legszélesebb körben javasoljuk vitára 
bocsátani, beleértve az írott és elektro-
nikus sajtó nyilvánosságát is. 



 

NÉZŐ PONT 
Kollaboráció 

 

Valaki megkérdezte Arisztotelészt: mirő l lehet megállapítani, hogy egy 
írásmű  jó vagy rossz. Három dolgot kell figyelembe vennünk - hangzott 
a felelet. 

- El ő ször: elmondta-e a szerz ő  mindazt, amit el kellett mondania. 
- Másodszor: pontosan annyit mondott-e, amennyit kellett mondania. 
- Harmadszor: úgy mondta-e el, amit mondott, ahogyan azt mondani kellett. 
A Néző pont rovatban közreadunk két pontosan megfogalmazott szókimon-

dást. Az elmúlt hetek nyilatkozatáradatától élesen elkülönülő  tudósi gondolatok 
interpretátorai Kosáry Domokos és Bauer Tamás voltak. Az Akadémia elnöke 
a rádió 168 óra (augusztus 8.) című  mű sorában beszélt, a másik interjúalany 
(az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos fő munkatársa, a 
Frankfurti Egyetem tanara) pedig a NAPI című  független hírlap (augusztus 17.) 
lapszámában szerepelt. A nyilatkozatok nem csak az arisztoteleszi szigorú 
követelmények mércéjének tesznek eleget (hiszen elmondják azt, amit el kellett 
mondaniuk), hanem úgy mondták el véleményüket az elmúlt évtizedek tudomá-
nyosságáról, ahogyan azt mondani kellett. 

Kosáry Domokos 
Kosáry Domokos, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke - többek 

között - arra hívta fel a figyelmet, hogy manapság sokan és fő ként 
azok támadják a let ű nt rendszerben is alkotni képes szellemi munká-
sokat, akik maguk nem voltak képesek idő tálló mű vekkel gyarapítani 
a magyar mű velő dést. 

„Milyen alapon mondják azt, hogy ami eredmény volt (a tudományos 
életben az elmúlt évtizedekben) az kollaboráció? Minden szakmán belül 
nagyon pontosan tudjuk - ha akarják, név szerint -, hogy kik voltak kol-
laboránsok. A szakmai mű ködés, az értelmi mű ködés, a szakismeret 
ápolása és megtanulása nem volt kollaboráció, ez hazugság. Ez ön-
mentése azoknak, akik valóban kollaboráltak, másrészt azoknak, akik 
nem tudtak vagy nem akartak dolgozni, mert nem volt hozzá tehetségük 
vagy nem volt akaraterejük, mert egyszerű en lusták voltak. Amíg mi élünk, 
addig Magyarországon a lustaságból és a tehetségtelenségbő l nem lehet 
politikai érdemet kovácsolni. A mi területünkön legalábbis nem lesz ilyen." 

Bauer Tamás 
Bauer Tamás napjaink gazdasági és politikai lehető ségeirő l, illetve le-

hetetlenségeirő l beszélt, miközben azt is elmondta, hogy a kutatómű he-
lyekben a tudományos munkán kívül kénytelenek voltak mással is fog-
lalkozni. 

„Magyarországon a 60-70-80-as évtizedekben valóságos, normális, tehát 
legális, nyugati értelemben vett politikai élet nem létezett. Ezért a poli-
tikatudomány különböző  m ű helyei politikahelyettesítő  funkciót töltöttek be. 
Ilyen volt szinte minden kutatóintézet, az egyetemek, bizonyos szempont-
ból még az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete is." 

Szegény Arisztotelész 
Annak idején (i. e. 384-322) szegény Arisztotelész valószínű leg ugyanúgy 

nem sejthette azt, hogy egyszer csak eljő  az idő , amikor a polgarok nem a 
poliszban, hanem a tudományok szentélyeiben politizálnak, mint ahogyan ma 
sem képes néhány politikus felfogni: a mögöttünk hagyott évtizedekben a 
politizálás mellett a kutatók (mellesleg?) tudományos eredményeket is 
produkáltak. 	 (dura) , 
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A legjobbak maradnak felszínen 

	
Malomk ő  vagy fogaskerék? 

Soha nem látott szellemi fel-
virágzásnak néznénk elébe, 
ha a „teher alatt nő  a pál-
ma" mintájára, a tudo-
mányok is a zord viszo-
nyokat kedvelnék. Sajnos, 
nem így van. Modern, 
nagyérték ű  mű szerek, a hol-
napot is elképzelni tudó, jól 
szervezett kutatóintézetek 
és anyagilag is megbecsült, 
kiváló tudósok sokasága 
szükséges, hogy lépést tart-
sunk a világgal, önmagunkat 
pedig utóférjük. Valójában 
mindenki éredekelt a tu-
dományok jöv ő jét illet ő en, 
ország fejlő dését, ám a legin 
tudományért felelő s politiku 
gyelemre méltó. Bittsánszky 
Tudománypolitikai Titkárság 
közé tartozik. 

- Senki nem vitatja, hogy a tu-
dományok állapota mennyire 
meghatározza az ország jövő jét -
mondja Bittsánszky Géza. - A kormány 
is teljes felelő sséggel áll a tudomány 
melle, sajnos az anyagi lehető ségeink 
távolról sem kielégít ő ek. Nálunk 
évtizedeken át, az ország teherbíró 
képességét meghaladó modon költöt-
tek a tudományokra, de a visszafej-
l ő dés már a 80-as évek elején 
megkezdő dött. 

- Es mára elérte a kritikus szin-
tet. 

- Igen. Ezután csak fellendülésnek 
kell következnie. Persze, az örökös 
panaszt is nagy visszahúzó erő nek tar-
tom. Fel kell mutatni az értékeinket, 
az embereknek ismerni kell a tu-
dományos eredményeket is, hogy 
amikor a képviselő ik a tudományos 
célra juttatott forintokról döntenek, 
tájékozottak legyenek. 

- A legfő bb végrehajtó hatalom, 
a kormány, feltehető en jól 
tájékozott. Milyen intez-
kedéseket tesznek a tudomány 
érdekében? 

- A törvényalkotásban lényegében 
megvalósultak azok a tudománypoliti-
kai célkitű zések, amelyeket annak ide-
jén a kormányprogram rögzített. 
Elkészült a Magyar Tudományos 
Akadémiáról és az Országos Tu-
dományos Kutatási Alaprol szóló 
törvényjavaslat. Bár még nincs a Par-
lament elé terjesztve, de készen van a 
felső oktatásról szóló törvény tervezete 
is. A magyar tudománypolitika egyik 
legsúlyosabb dilemmája, hogy az 
elmúlt évtizedekben létrejött egy 
értékes kutatási potenciál, amely az 
egyetemeken, a kutatóintézetekben, 
illetve a vállalati fejlesztő  intézetekben 
található. Ezen értékek megő rzése és 
hatékony mű ködtetése a legfő bb gon-
dunk. Ha a makroökonómia adataihoz 
viszonyítjuk a ráfordításokat, kiderül, 
hogy nálunk a GDP mintegy másfél 
szazalékát fordítják kutatásra, illetve 
fejlesztésre, a hozzánk képest jobb 
gazdasági teljesítményt nyújtó 
Görögországban ez az arány 0,33%, 
Ausztriában is csak 1,32%. Tízezer 
munkavállalóból nálunk 39 kutató van, 
Görögországban 8, Ausztriában 23. 
Ezek nagyon komolyan veendő  szá-
mok, s ezért kell megvizsgálni, hogy 
mennyire hatékonyak az intézetek. Ha 
a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet-
ben a nemzeti össztermek másfél 
százalékát kutatásra és fejlesztésre 
költjük, súlyos felelő sség, hogy ezt 
hatekonyan tegyük. Ez is az értékek 
megő rzeséhez tartozik. 

- A mű ködéshez azonban 
mégiscsak pénz kell, s úgy 
t ű nik, a költségvetés egyre 
inkább „kivonul a ku- 
tatóintézetek finanszírozásából. 

- Egyelő re éppen az ellenkező je 
történik, és kell is hogy történjen! A 
központi források aránya növekedett, 
már csak azért is, mert korábban ku-
tatásra-fejlesztésre jelent ő s ösz-
szegeket költő  nagyvállalatok nap mint 
nap a puszta túlelésért küzdenek és 
nem fordítanak pénzt a fejlesztésre. 
Eppen ezért, amíg a gazdaság fel-
lendülő  ágba nem jut, a költségvetés-
nek legalább kétharmad részt kell 
vállalnia a kutatás és fejlesztés 
számára szükséges pénzekbő l. Ez 
súlyos terhet jelent akkor, amikor a 
költségvetés tehermentesítése van 
napirenden, s eltér a kiegyenlítetten 
fejlő dő  országok gyakorlatatól is, ahol 
a költségvetes még felerészben sem 
állja a kutatás és fejlesztés költségeit, 
azonban ezt a terhet éppen a jövő  
érdekében mindenképpen vállalni kell. 
De szeretném megismételni: a ren 

TUDOSZ-titkárból 

Pekingi nagykövet 
Mészáros Klára közgazdász, sinoló-

gust pekingi nagykövetté nevezte ki a 
köztársasági elnök. A Világgazdasági 
Kutatóintézet egykori tudományos fo-
munkatársa, rövid ideig, a helyi 
TUDOSZ-alapszervezet titkára is volt. 
Diplomata karrierjéhez sok sikert kívá-
nunk...  

delkezésre álló erő források célszerű  
elosztása ma mindennél fontosabb. Itt 
kiemelném például a magyar tu-
dománypolitika sikerágazatát, az 
OTKA-t, amelynek pénzforrásai három 
év alatt megháromszorozódtak, s 
amely a teljesítményelv ű  pályázati 
rendszer kimunkálásával jelentő sen 
hozzájárult a tudományos kutatások 
életben maradásához. Cél, hogy az 
kapja a pénzt, aki a legjobb pályáza-
tokat adja be, s a jövő ben az intézetek 
létét is az biztosítja, ha a pályázatok 
elnyerésével bizonyítják az élet-
képességüket. Tehát a m ű ködési 
költségeket - általában - ott kell 
növelni, ahol eredményes pályázatok 
vannak, nem pedig fordítva. 

- Sok szó esik ma a ku-
tatóhálózat átszervezésérő l, itt 
nem valamilyen divatos kam-
pányról van szó? 

- A kormányzat pénzforrásokkal is 
ösztönzi az univerzitások létrejöttét, az 
egyetemek és kutatóintézetek tár-
sulását, de nem sérti meg az in-
tézmények autonómiáját. Az erő forrá-
sok szükségszerű  koncentrálása során 
lesznek nyilvánvaló átszervezések, de 
ezek célja a hatékonyabb m ű ködés, a 
tényleges értékek védelme kell le-
gyen, nem pedig a l'art pour l'art vál-
toztatás. 

- Nagyon várták a kutatók a 
közalkalmazotti törvény meg-
születését, és most ahány in-
tézet, annyi fő hatóság, s mind 
másként ertelmezi a törvényt. 
Mikor, és hogyan lesz egységes 
szemlélet? 

- Az egyetemek esetében miniszteri 
rendelet készül, és rövidesen 
kormányrendelet fog intézkedni arról, 
hogy a közalkalmazotti törvényt miként 
kell alkalmazni az akadémiai és a 
különböz ő  fő hatóságok alá rendelt 
költségvetési kutatóintézetekben. Az 
alapítványi kutatóintézetek dolgozói és 
a vállalati kutató nem tartoznak a 
közalkalmazottak közé. 

- Alighanem feszültséget okoz 
majd, hogy kit, milyen szempon-
tok szerint ítélnek meg. Hiszen a 
kutatók eddig csak várták a vala-
melyes biztonságot ígérő  közalkal-
mazotti besorolást, s ha alapítvá-
nyi keretek közt dolgoznak, a biz-
tonság szertefoszlik. 

- Feszültség akkor van, amikor vala-
ki eldönti - vagy az élet döntés elé 
kényszeríti -, hogy milyen formában 
dolgozzon tovább. Nem várható a 
költségvetést ő l, hogy az esetleg 
ráfizetéses vállakozások kutatóhelyeit 
is fenntartsa. Tudomásul kell venni, 
hogy a tudományos életben is a 
kínalati piac minő ségi törvényei 
érvényesülnek. A jók és a legjobbak 
maradnak felszínen, de rájuk nagy 
szükség van. 

- Mit gondol, ha egy fiatalember 
ma tudományos palyára adja a 
fejét, tud itthon boldogulni? 

- Aki alkata szerint alkalmas, feltétle-
nül megtalálja az örömét, számítását. 
Különösen a pályakezdő  te-
hetségeseknek kell tudniuk, hogy a 
meginduló gazdasági fejlő dés minden-
képpen igényli, feltételezi a kutatást 
és fejlesztést. Nagyon szükséges is 
az utánpótlás, hiszen a kutatók át-
lagéletkora rohamosan növekszik. A 
tudományos diákkörökben és az in-
novációs versenyeken kell felfigyelni 
azokra a tehetségekre, akikben van 
kutatói véna. Nekik például az 
Akadémia jelentő s összegeket biztosít 
a pályakezdéshez. Minő ségi em-
berekre van szükség, akik öregbítik a 
magyar tudomány meglévő  jo hírét, 
akik részt vesznek az ország fel- 
virágoztatásában. 	 A. T. 
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telefonon. 

- Valóban, már a rómaiak is 
bányásztak aranyat a Kárpát me-
dencében - mondja Dr. Komlóssy 
György. - Az államalapítást és az Ár-
pad-házi királyok tekintélyét erő sen 
meghatározta, hogy a magyar föld 
mélyéb ő l felszínre hozott aranyból 
verették pénzeiket. Ahogy telt az idő , 
úgy lettek mind fontosabbak az ásvá-
nyi nyersanyagok, a vas, a kő szén, a 
szénhidrogén, a bauxit és még 
hosszan sorolhatnám. 

- S fejlő dött, a magyar tu-
dományok élvonalában járva, a 
földtani kutatás. 

- 1869-ben, harmadikként a világon, 
megalakították a Magyar Királyi Földtani 
Intezetet. Ferenc Jozsef rendeletére 
született meg az intézet, így aztán eny-
hén szólva groteszk a manapság néha 
elhangzó vád, hogy ez egy „pártállami 
intézmény" rOsze. Az Eötvös Loránd 
nevét viselő  Allami Geofizikai Intézet is 
1919 óta mű ködik (ám ezt se Kun Béláék 
alapították). A magyar földtani in-
tézményrendszer sajátossága volt, hogy 
két intézmény látta el az állami felada-
tokat, egymastól elkülönülve, részben 
saját útjaikat is járva. 

- Egészen a rendszerváltozásig, 
amikor az átszervezések elérték 
a földtani intézményredszert is. 

- Szeretném hangsúlyozni, hogy en-
gem a rendszerváltozás után bíztak meg 
mostani feladatom ellátásával. A 
kormányzat és a szakma érdekeit 
egyaránt képviselnem kell; elvileg az 
egymáshoz illeszkedő  fogaskerekeket 
kellene csak olajoznom, de néha úgy 
érzem, mint aki két malomkő  között ór-
lő dik. Az általunk korábban kidolgozott 
szervezeti koncepciók „kritikájában" szak-
mai kifogások helyett sokszor kaptam 
személyt sértő  minő sítést, mint pl., hogy 
csak a hivatalt - mint régi pártallami in-
tézményt - akarom átmenteni, vagy a 
személyes pozíciómat védeni. Munkatár-
saimmal együtt felelő sséggel kezdtünk 
hozzá az intézményrendszer korsze-
rű sítéséhez. A két kutatóintézetet közös 
munkáik által közelítettük egymáshoz. 
Gazdasági kényszer diktálta, de ésszerű  
is volt az intézeti létszámok csökkentése. 
Két évvel ezelő tt 1400 ember dolgozott a 

Interpelláció 
Sasvári Szilárd fideszes 

honatya az Országgy ű lés 
szeptember 8-i ülésén azt 
sérelmezte, hogy májusban 35 
százalékkal csökkentették a 
Tudományos Akadémia in-
tézeteit megillet ő  költségveté-
si támogatást. A képviselő  
szerint a Pénzügyminisztéri-
um ezen rendelkezésével 
veszélybe sodorta az in-
tézmények m ű ködését. (Ezzel 
a témával már 1992. májusi és 
júniusi számaiban többször is 
foglalkozott a Szószóló.) Kupa 
Mihály pénzügyminiszter az 
interpelláló 	képvisel ő  
állításával szemben kijelen-
tette: a szóban forgó elvonás, 
éves kihatását tekintve 
háromszázalékos költségveté-
si támogatáscsökkentésének 
felel meg. Kupa Mihály túlzott-
nak tartotta, hogy ezzel veszé-
lyeztetnék az intézmények 
m ű ködését, hiszen az érin-
tettek „élenjáróak voltak a 
kötvényvásárlásokban", s 
jelent ő s pénzmaradványokkal 
rendelkeznek. (Úgy gon-
doljuk: erre a témára a 
Szószólóban ismét vissza kell 
térnünk.) 
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két intézetben, mára kb. 900-an vannak. 
Az adminisztratív létszám csökkent, s a 
kutatók közül aki elérte a nyugdíjkorhatárt, 
nyugdíjba ment. Egy-egy feladathoz 
továbbra is igényt tartanak a munkájukra. 
A valós, országos, társadalmi igenyek 
hatékonyabb kielégítése érdekében hoz-
tuk létre a Földtani Tudományos Taná-
csot, melyben a szakma jeles képviselő i, 
az egyetemek tudósai és az illetékes 
tárcák képviselő i vesznek ré2t'. In-
tézeteink kutatási programját ez a tanács 
hagyja jóvá, így a személyi felelő sségvál-
lalas mellett érvényesül a kollektív böl-
csesség is. Dolgozunk, vitatkozunk, s a 
nehéz idő kben is keressük a legjobb 
megoldást. Kérdés továbbiakban az, hogy 
kell-e, és ha igen, akkor miként lehet in-
tézményesen különválasztani az állami 
feladatokat a vállalkozásban megoldható 
munkáktól. E gond megoldására merült 
fel a javaslat, hogy az egész földtani in-
tézményrendszert vigyük egy alapítvány-
ba. 

- Milyen érvek szólnak az 
alapítvány mellett és mit hoznak 
fel ellene? 

- Az alapítvány gondolatát leginkább 
azzal lehet megindokolni, hogy általa 
megszű nik az ellentmondás az állami 
intézmény és a vállalkozás között. In-
dokként jelenik meg, hogy ezáltal 
csökkennek az állami költségvetés ter-
hei. Eppen csak az nem világos, hogy 
miért csökkenne a költségvetés kiadása. 
Hiszen olyan alapítványt kell létrehozni, 
amelyet az állami költségvetés támogat. 
Feltéve, ha kormánygarancia tudja biz-
tosítani az ellátandó országos érdekű  fel-
adatok finanszírozását, így világviszony-
latban is egyedülállóan kedvezó helyzet-
be kerülhet a földtan. A hosszú távú ku-
tatási programokat a szű külő  költségvetés 
miatt így nem kell felhagyni, és a koráb-
ban befektetett költségek sem vesznek 
el. A kuratórium felügyelete viszont tisz-
tázatlan, éppen a kollektív vezetés 40 
éven át megtapasztalt káros hatásai, a 
felelő s személy hiánya miatt. 

- Önnek mi az álláspontja az 
alapítványról szóló vitában? 

- Nem ellenzem a jól megszervezett 
alapítványt. Jól körülírt, s a 
költségvetés által biztosított állami  

feladatok mellett, az intézetek is 
hozhatnak létre alapítványokat. De 
ezek munkája semmiképp se veszé-
lyeztetheti az állami feladatok hitele, 
tisztességét. 

- Es akkor még nem is 
beszéltünk az átszervezések ide-
jén a földtani kutatók, a tudós 
szakemberek egzisztenciális 
félelmérő l. 

- Ha fontosnak érzik ezt a kérdést 
vessék fel a szakszervezetek, én inkább 
a dolgok szakmai részéért érzek 
felelő sséget. Bár az tény, hogy pl. a 
Központi Földtani Hivatal munkatársai 
köztisztviselő knek minő sülnek, a két in-
tézmény kutatói most közalkalmazottak. 
Egész addig a pillanatig, amíg a magyar 
földtani alapítvany létre nem jön. 

- A parlamenti vitára kerülő  bá-
nyatörvényrő l érkezett hírek sem 
nyugtatják meg a kutatókat. 
Megvan az elvi lehető sége an-
nak, hogy a hosszú távú állami 
(földtani) érdekeket esetleg 
alárendelik a rövid távú 
bányászati (termelési) érde-
keknek? 

- Az ipari nyersanyagkutatások kon-
cessziós szerző dés formájában folynak. 
A szerző dés betartását ugyanaz a fél 
ellenő rzi, aki megkötötte (Magyar 
Bányászati Hivatal). Ezért - bár többen 
ellenzik - mégis megfontolandó, hogy 
legyenek-e a földtan új szervezetének is 
bizonyos korlátozott szakhatósági jogai 
(az országos ásványvagyon-gazdalkodás 
és a nagyértékű  földtani adatabank fel-
ügyelete felett), mert ez mindenképpen 
nemzeti érdeket szolgál. 

- Lát esélyt e tervek megvaló-
sulására? 

- Az érvek és ellenérvek mérlegelése 
után Dr. Szabó Iván miniszter ur úgy 
döntött, hogy a földtani intézményrend-
szer mű ködését alapítványi formában 
kívánja a kormány elé terjeszteni. De 
hangsúlyozta, hogy a kuratorium a szer-
vezeti s mű ködési szabályzatát úgy állít-
sa össze, hogy az intézmény folyamatos 
mű ködése magas színvonalon biztosítva 
legyen, ugyanakkor a nemzetközi fóru-
mokon a képviselet feleljen meg az eu-
rópai elvárásoknak. 	 Andódi 

Nemcsak jó legelő t, vadat, halat találtak ezen a tájon honfog-
laló ő seink, de ásványi anyagokban is gazdag földre jöttek. 
Évszázadokon át, ha bajban volt a kincstár, egy-egy új érc-
lelő hely vagy a dús erdélyi sóbányák jövedelmei, gyakorta 
segítettek a gondokon. Bár a történelem viharai megtépázták, 
körbeszabdalták e hazát, s a felvirágzás is örök ígéret csupán, 
ám a maradék kincseink, ha felszínre kerülnek, mindig adnak 
egy kis reményt: lesznek még boldogabb holnapok. Persze, 
az értékekkel gazdálkodni kell, okosan, tisztességgel, jó haza-
fiak módjára. S aki - divatos szóval - döntési helyzetben van, 
jó, ha meghallgat többféle véleményt, hogy a legbölcsebb 
döntést hozza. E gondolatok jegyében beszélgettünk Dr. 
Komlóssy Györggyel, a Központi Földtani Hivatal elnökével. 

 

hiszen ez meghatározhatja az 
kább érintettek - a tudósok és a 
sok - véleménye különösen fi-
Géza, a Miniszterelnöki Hivatal 

vezet ő je, ma a legilletékesebbek 
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