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Kísértetek, pedig
nincsenek?
Bölcs Könyves Kálmán királyunk
után, kissé szabadon korrigálva
állítását a boszorkányokról, közölte
az egyszeri plébános az aggályoskodókkal: kísértetek pedig
nincsenek. Már pedig úgy tetszik,
alighanem tévedett. A minap kísértetjárás volt a Kossuth Lajos téren.
Nem voltam egyedül, sőt, több
százezren, talán néhány millióan
voltunk, akiknek hirtelen és vészesen felszaladt a vérnyomása. Mégpedig a tévéhíradóban kimerevített
náci szimbólum, a fekete rohamosztagos, sildes sapkáról felvillanó birodalmi sas láttán.
S mindez egy magyar fiatalember
fején, akin frissen szabott fekete
egyenruha feszült. S mindez októberben, mindez a Kossuth Lajos,
egyben a magyar szabadság nevét
hirdető téren! S mindez együttesen
sokatmondó. Legalábbis a nemzet
korfáján egyre zsugorodó, de még
szép számú lombokat alkotó
nemzedéknek, amelynek izzóan fájó,
sebeket tép ő emlékezete él a közelmúlt történéseib ől.
A birodalmi sas 1944 októberében
terjesztette ki végképp nemzethalált
suhogtató szárnyait Magyarország
fölé. Százezrek a lövészárkokban,
akna-, gránát és kézi fegyverek
tüzében, a lakosság a bombák
rémületében, s messze világolt
akkor már a krematóriumok fénye a
megsemmisít ő táborokban. A Dunaparton emberek százait l őtték a
zavarosan hömpölyg ő habok
S a birodalmi sas kísértete rémlett fel ismét az idei október egy
délutánján. a nemzeti élni akarás
ünnepén, mártírokra és h ősökre
emlékezve. Azon a téren, ahol az
er őszak. a politikai er őszak mindössze harminchat éve - a szabadságot, nemzeti függetlenséget, és
semlegességet valló és vállaló hirdet ő - békés asszonyok, férfiak, fiatalok és id ősek százait gyilkos
sort űzzel terítette a kövezetre!
S nem akadt az ünnepl ő sokaságból senki, aki a kísértetjárással
szemben felkiáltson: apagos satanas! Távozz sátán! Nem akadt senki, aki a véres múltat hordozó jelképekre. a mártírok, a szenved ő.
zokogó anyák, a nemzeti gyász
fájdalmát, a szenvedettek egeket
ostromló átkait szórta volna az
ezüstösen csillogó halálmadár ellenébe!
Kísértetjárás. A kísértetek pedig
oda valók, ahonnan jöttek: penészes sírok, dohos kripták mélyére,
ahol hiányzik a bizakodó felirat: feltámadunk!
(gede)

Pomogáts Béla:

Mondjunk nemet
Ha egy emberi végtag vérellátása
akadozni kezd és az élő szövetek
lassanként elhalnak, a sebész kése
és f ű része kezd dolgozni, hogy
mentse a menthetőt, mindenekelőtt
az életet. A beteg elő ször arra
kényszerül, hogy lemondjon lábujjairól: ezt még bizonyos beletörődéssel viseli, különösen, ha elmagyarázzák neki, hogy maga az élet a
tét. Aztán következik a lábfeje, erre
minden bizonnyal kétségbeesve
reagál. Végül pedig megkezdődik az
a politikai életből is ismerős „szalámitaktika", amely végül a halálhoz
vezet.
Manapság ebben a reménytelen
helyzetben látszik lenni a magyar tudományosság, ezen belül a társadalomtudományi kutatás. Kiábrándító és mind nagyobb veszélyekhez vezető kényszerpályán haladunk. A költségvetés, vagy nevezzük nevén: a pénzügyi kormányzat
mind kevesebb vért, vagy nevezzük
nevén: költségvetési támogatást juttat a tudományos kutatás élő szervezetébe, következésképp fennáll az
a veszély, hogy az intézményi
rendszer fontos részei halnak el. A
nekrózisnak ezt a rémét időről időre
elvégzett önkéntes amputációk
próbálják elhárítani. A páciens maga
írja alá a műtéthez szükséges beleegyező nyilatkozatot, elvégre élni
akar. Az amputációknak mostanság
átszervezés a neve, és az átszervezések előbb-utóbb elérik azt a
határt vagy azt a kritikus mértéket,
amidőn az intézmények túlélésének
már egyszerűen nincsenek esélyei.
Addig amputáljuk önmagunkat, amíg
elfogy a lábunk és a karunk, s nem
leszünk jók semmire: akár meg is
szűnhetünk.
A költségvetési chirurgia mindinkább kibontakozó gyakorlatát szemlélve az emberben lassanként felvetődik egy sötét gyanú. Talán nem
is arról van szó, hogy elszorítják és
elsorvasztják vérellátásunkat a
költségvetés kétségtelenül meglévő
kényszerű ségei. Vagy nem mindig
erről van szó. Lehet, hogy ami a
pénzügyi kormányzat oldalán úgy
jelenik meg, mint költségvetési
kényszerű ség és szigorítás, és ami
a kutatási és kutatásszervezési intézményrendszerben úgy jelenik
meg, lesznek még az állomásai.

1993. március 18-a és április 2-a között

Választások lesznek
Ismeretes, hogy 1992. szeptember tonóm szakszervezetek, Értelmiségi
11-én az Érdekegyeztető Tanács Szakszervezeti Tömörülés, Liga Szakmunkavállalói oldalát alkotó hat orszá- szervezetek, Magyar Szakszervezetek
gos szakszervezeti szövetség (Au- Országos Szövetsége, Munkástaná-

WIM RAJZA

Az új választási idő számítás szerint február első hetében kell a munkahelyeken a választási bizottságok összetételét nyilvánosságra hozni, a
hírdetőtáblán kifüggeszteni. A további tennivalókról közvetlenül a választási bizottságok TUDOSZ- tagjait tájékoztatjuk.

Ebben a keserves helyzetben az
akadémia teljes intézményének
belső szolidaritást kell tanúsítania.
Vagyis úgy kell kialakítania a mind
sz ű kebb lehető ségek között is
költségvetési prioritásait, hogy ne a
kutatók és a kutatóintézeti dolgozók
legyenek a szigorító intézkedések
legfőbb kényszerű áldozatai. A magyar társadalomtudományi kutatók,
mint kitüntetett értelmiségi csoport,
az ország szellemi állományának
igen nagy értékét képezik, s nem
volna igazságos, ha annak következtében, hogy ők életüket általában az úgynevezett „nemzeti tudományok" mű velésére tették fel,
következésképp nehezebben találnának külföldi megélhetést és
érvényesülést, mint természettudományos kollégáik, nos ennek
következtében végképp háttérbe
szoruljanak és a teljes szociális ellehetetlenülés várjon rájuk.
A „nemzeti tudományok"
m ű velése különben is védelmet
kíván. Ha a magyar természettudományos kutatások akadozni
kényszerülnek, ez is jóvátehetetlen
sebet üthet a magyar kultúrán, mindazonáltal a világ tudományossága
még elvégzi a kutatás előtt álló feladatokat. Az azonban nem képzelhető el, hogy majd más, fejlettebb
országokban, mondjuk Amerikában
vagy Németországban fogják kutatni a magyar történelmet és a magyar mű velődés történetét, s mi majd
átvesszük, adaptáljuk az ottani eredményeket. A magyarság történetét,
a magyar irodalom, mű vészet és
mű velődés múltját, a magyar népi
kultúrát elsősorban és mindenekfelett itt Magyarországon: nemzeti
eszközökkel és mű helyekben kell tudományos módon feltárni és a nyilvánosság fórumain (a tudományos
könyv- és folyóiratkiadás eszközeivel) megjeleníteni, továbbá az
oktatás és a tömegtájékoztatás révén hatékony nemzetépítő erővé tenni. Következésképp a „nemzeti tudományok" kutatási központjait és
mű helyeit egyszerű en súlyos bűn
volna leépíteni vagy éppen tönkretenni.
Annál inkább, mert a diktatúra
bukása után megnyíló új korszaknak
csok Országos Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) tárgyalócsoportjai egyetértésre jutottak a
szakszervezeti vagyon megosztásáról
és a szakszervezeteket érintő választásokról. (Szeptember havi lapszámunkban erről részletesen írtunk.)
Miután a szakszervezetek tárgyalásos úton megegyeztek egymás között,
ezzel megteremtették a feltételeket
ahhoz, hogy elkerülendő lehessen
minden további politikai beavatkozás
a magyar szakszervezetek belügyeibe.
November elejéig azonban még nem
d ő lt el, hogy a szakszervezeti
szövetségek közötti megállapodás
egyúttal azt is jelenti-e, hogy nem lesz
szükség - a tavaly született törvényi
előírás megszabta - szakszervezetek
közötti szimpátiaválasztásokra. November 3-án viszont döntött a parlament arról, hogy mikor legyenek a
korábban előírt 1992. december 10éig megtartandó üzemi közalkalmazotti
tanácsválasztások, illetve az, hogy a
társadalombiztosítási önkormányzatok
munkavállalói delegáltjait mikor,
miképpen válasszák meg? A
képviselők ugyanis elfogadták a társadalombiztosítási önkormányzati
igazgatásról, a Munka Törvénykönyvéről, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények
módosítását. A módosítás lényege,
hogy a társadalombiztosítási önkormányzat, az üzemi tanácsi, valamint
a közalkalmazotti tanácsi választásokra azonos időpontban. 1993. március 18-a és április 2-a között kerüljön
sor.
(dura)

- minden politikai erő szerint - az az
egyik fontos feladata, hogy orvosolja azokat a sérüléseket, amelyek a
magyarság nemzeti tudatát érték az
elmúlt negyven, mi több, az elmúlt
hetven-nyolcvan esztendőben. Tehát
abban a korszakban, amely a kommunista hatalomátvétel, mi több, a
trianoni szerző dés, sőt az első
világháború után következett. Ezek
az évtizedek különféle frusztrációkat
okoztak vagy éppen teljes nemzeti
érdektelenséget és közönyt hoztak
létre. Nos, mindennek a módszeres
és türelmes gyógyításában és egy
korszerű európai és magyar hagyományokra és értékekre támaszkodó
nemzeti identitástudatnak a kialakításában nem lehet elég nagy
szerepet adni a „nemzeti tudományosság" mű helyeinek. Ezek pedig
- az egyetemi tanszékek mellett els ő sorban az akadémiai kutatóintézetekben találhatók.
Ezek az akadémiai kutatóintézetek
a következő esztendőben szinte végső veszélybe kerülnek. A „nemzeti
tudományok" is, és más tudományok: a szociológia vagy a
pszichológia is. Márpedig ezek is
„nemzeti tudományok", minthogy
nemzeti érdekek szólnak amellett,
hogy Magyarországon korszerű társadalomtudományi kutatások legyenek. A ránk váró költségvetési
kihívások kétféle választ kaphatnak:
vagy újra és újra átszervezésekkel
kísérletezünk és tovább amputáljuk
magunkat, vagy protestálunk a minden józan megfontolást elutasító
restrikciós politika ellen. Politikai
eszközökkel: azzal, hogy az ország
jövője érdekében az ország közvéleményéhez és élni akarásához
fellebbezünk. A nyilvánosság előtt.
Alighanem eljött az ideje annak, hogy
kimondjuk: a költségvetési műveletekbe ágyazott és rejtett mű velődéspolitika az ország jövőjét veszélyezteti.
Nemet kell rá mondani!

A jövő évi
költségvetésről
A TUDOSZ-titkárok tanácsa 1992.
november 11-i ülésén a következő
állásfoglalást fogadta el az 1993.
évi állami költségvetés törvényjavaslatáról:
1. A hat szakszervezeti tömörülés
közös állásfoglalásával egyetértésben nem tartjuk elfogadhatónak a
kétkulcsos áfa bevezetését, mert ez
nem a költségvetési törvény része
ugyan, hanem külön adótörvényeké,
de a hatásukat a költségvetési törvényben nem lehet figyelmen kívül
hagyni.
2. A TUDOSZ szintén elfogadhatatlannak tartja, hogy a kutatás
és fejlesztés szférájában a
költségvetési törvény sem bérfejlesztést, sem dologikiadás-növelést nem
tervez. Ez egyrészt indokolatlan
megkülönböztetés az e területen
dolgozókkal szemben, hiszen
bérüket „befagyasztja", másként
ténylegesen és kimutathatóan
müködésképtelenné teszi az érintett
munkahelyeket, intézményeket.
3. Nem szabad, hogy része legyen az egy évre szóló költségvetési törvénynek a központi
költségvetési szervek intézmény- és
feladat-felülvizsgálatának a törvényjavaslatban szereplő programja,
ugyanis:
a) 3 évre, 1995-ig fogalmaz meg
feladatokat;
b) semmilyen, a tudománypolitikában érdekelt intézménnyel és fórummal nem egyeztették;
c) a program olyan feladatokat
jelöl ki, amelyeket csak külön
törvények alapján lehetne végrehajtani.

Nyílt levél

Tisztelt országgy űlési képvisel ők
A tudományos élet és a vele szorosan összefügg ő
felsőoktatási és innovációs szféra iránti aggodalom
késztet arra, hogy Onhöz és Képvisel őtársaihoz forduljunk.
Már évek óta próbáljuk meggy őzni az illetékes szerveket arról. hogy e területek reformokra szorulnak.
Eme reformok elsőrend ű célja az. hogy az érintett
szférák a költségvetési és egyéb eszközöket feladataik megvalósítása érdekében és a lehet ő leghatékonyabban használják. Sajnálattal kell megállapítanunk.
hogy nem sok változás történt. Még mindig hiányzik
az az átgondolt tudománypolitikai koncepció, amely
e szférák felel ős törvényi szabályozásának alapját kell.
hogy képezze. Ezzel párhuzamosan a tudományos. a felsooktatasi és
az innovációs szféra egyre reménytelenebb helyzetbe kerül. Pedig a
nyugati demokráciák példájából nyilvánvaló. hogy éppen ezeknek a
szféráknak a fejlesztése és a nyomában kibontakozó általános kulturáltság képes kivezetni a gazdaságot válságos helyzetéből.
Különösen aggasztónak tartjuk, hogy a keletkezett problémákat a
Pénzügyminisztérium próbálja megoldani a maga prioritásait és eszközrendszerét alkalmazva. A Pénzügyminisztérium szemmel láthatóan
csupán egyetlen „gyógyírt" ismer: a költségvetési támogatás elvonását.
Minthogy a jelenlegi beteg helyzetet jelent ős részben a korábbi elvonások idézték el ő, nem világos. min alapszik a Pénzügyminisztérium gondolatmenete, amely szerint az ismételt pénzelvonás gyógyuláshoz vezet.
Tisztelt Képviselő!
Azért fordulunk Önhöz, mert a költségvetési elvonás azokat a kutatókat és oktatókat sújtja, akikre szüksége van az országnak, ha ki
akar lábalni a nehézségekből. Az évek óta ismétl őd ő költségvetéscsökkentés gazdaságunkra, kultúránkra. nemzeti létünkre kiterjedő
negatív hatása - ön jól tudja - elkerülhetetlenül be fog következni. A
képvisel ő, aki felelősnek érzi magát az ország helyzetéért, meszszebbre képes látni még olykor is, amikor a kormányzatnak a nyomasztó gazdasági gondok közepette erre nincs ereje. Kérjük tehát,
gondolja át, milyen hátrányokat jelenthet a következ ő nemzedéknek
egy eler őtlenedett tudományos, innovációs szféra, és ennek velejárójaként egy alacsony színvonalú, szegényes képzettséget nyújtó, tehát
versenyképtelen diplomásokat termel ő fels őoktatási rendszer, magyarul: egy szellemileg elnyomorodott ország.
Kérjük, emelje fel szavát annak érdekében, hogy ez ne következzen be!
Tudományos Dolgozók Szakszervezete, Tudományos Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete, Agrároktatási és Kutstási Dolgozók
Szakszervezete, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
Budapest, 1992. október 30.
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Oktatási titkárok között öt nap
Manchesterben
Az aktív európai népesség
tizenöt százaléka közszolgálati dolgozó

- Kiknek, milyen céllal szervezték a rendezvényt?
- Az első ilyen összejövetelt tavaly áprilisban. Berlinben tartották,
s a jelenvoltak közül többen azon
is részt vettek. Kifejezetten az EKtagállamok szakszervezeti tisztségviselői számára indult ez a sorozat, ahol ezuttal a huszonhárom
külföldi vendég között egy bolgár,
csehszlovák és litván kollégámmal
képviselhettem a közép-kelet-európai térséget.
- A foglalkozásokon miről volt
szó?
- Wilfried Schneider, az els ő
előadó bemutatta az EK történetét
és jelenlegi céljait; a belső határok
nélküli piacról beszélt, ahol szabadon áramlik a t ő ke, egységes a
pénznem, s politikai uniót, egységes kül- és biztonsági politikát akarnak megvalósítani. Elsorolta az EK
intézményeit. A második nap témája az egyes szakszervezetek oktatási programjait vázolta, szó volt az
egészség- és a munkavédelem, az
idegen- és fajgy ű lölet, valamint a
nők és férfiak esélyegyenlőségének
problémáiról.
- Mit említene elsőként ezekből?
- Kiderült, hogy az állami szektorban dolgozók érdekképviselete Nyugaton sem mű ködik úgy, ahogyan
kellene. Tanulságos volt, hogy a
számítógépes iroda - különösen a
terhes nő k számára - veszélyes
munkahelynek számít, mert a
statisztikai adatokból kiderült, hogy
a gép röntgenkisugárzása miatt igen
sokan nem tudták kihordani magzatukat. A fajgyű lölet Angliában is

Baloghné di Gleria Máriát, az
MTA Földrajztudományi Kutató
Intézetének munkatársát, a
TUDOSZ tagját az a megtiszteltetés érte, hogy a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége képviseletében részt vehetett az Európai Közszolgálati
Szakszervezetek Bizottsága, az
EPSC második oktatási titkári
összejövetelén, amelyet október
5. és 9. között Manchesterben,
az angol GMB szakszervezeti
kollégiumában tartottak. Tapasztalatairól az ötnapos programról érdeklődtünk.
fájó gond, mert sok a bevándorló és
gyakori a konfliktus. A szakszervezeteknek e témát be kell építeniük
oktatási programjaikba és támogatniuk a külföldiek beilleszkedését...
Mindenütt kevés a női vezető, Olaszországban például harmincszázalékos az arányuk.
- Mi volt még említésre méltó?
- Az előadások szerint az aktív
európai népesség tizenöt százaléka közszolgálati dolgozó. Maga
az EPSC 7,5 millió tagot képvisel.
A különböz ő szervezetekben
kilencven szektor dolgozik a
közszolgálatért, s igen nehéz
tevékenységüket koordinálni. Irigykedve tanulmányozhattuk a szakszervezeti oktatás angliai körülményeit: A GMB oktatás-fejlesztési menedzsere bemutatta kollégiumukat, ahol hosszabb, hathónapos
tanfolyamokat is szerveznek a
tisztségviselőknek, akik egy meghatározott idő után visszatérnek
néhány napra az intézménybe, s
beszámolnak arról, hogy tudták
hasznosítani az itt tanultakat. De
szóba kerültek a mi térségünkből is
az átalakítás, a privatizáció gondjai;
nyugati testvérszervezeteink tudják,
hogy a mi mozgalmunk most nagy
átalakuláson megy keresztül.
- Ön szerint miben segíthet
nekünk a nemzetközi szervezet?
- Ha tisztségviselőink közül minél
többen külföldön is tanulmányozhatnák az effektív szakszervezeti
munkát, s munka közben láthatnák
a gondok megoldását, ez biztosan
nagy hasznára válna a magyar szakszervezeti mozgalomnak.
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A kutatás, a kutatók helyzetér ől és a teendőkről

Állásfoglalás*
A harmadik Akadémiai Fórum állásfoglalása
A hazai tudományos közösség jelentős részét reprezentáló
kutatók 1992. évi fóruma úgy határozott, hogy - az előző
két fórumhoz hasonlóan - „Allásfoglalás" formájában nyilvánítja ki véleményét az akadémiai kutatás és a kutatók
jelenlegi helyzetével, valamint a szükséges teendő kkel
kapcsolatban. Eszerint:
Országunk gazdasági színvonalának
elmaradottsága ellenére az alkotó értelmiség, többek között a kutatók súlya,
létszáma. mű veltsége, színvonala ma
még az elit. az „első világ" része. A piacgazdaság oldaláról megítélve ez paradox helyzet; átmeneti időszakunk egyik
súlyos ellentmondása, hiszen a kulturális, tudományos felépítmény fenntartása
komoly anyagi áldozatokat követel a piaci verseny szereplőitől. A fórum résztvevőinek megítélése szerint: kulturális és
tudományos értékeink megőrzése a felzárkózás nélkülözhetetlen eleme, nem
egyedüli, de mindenképpen szükséges
feltétele a késő bbi gazdasági felemelkedésnek.
A kérdés tehát az, hogy országunkban
- értékeinket hosszú távon meg őrizve
fejlesztjük kulturális, tudományos, szellemi bázisunkat;
vagy
- rövid távú érdekekt ől vezérelve
hagyjuk, hogy a gazdaság önfejlődése a
jelenleginél lényegesen alacsonyabb
szintre kényszerítse a kultúrát és tudományt is.
Ma még ez reális döntési alternatíva,
de a halogatás napról napra csökkenti
szellemi tőkénk megőrzésének esélyeit.

akadémiai intézetekben dolgozó kollégák
közé.
A Fórum a nemzet sorskérdésének
tekintett tudomány fejlődéséért és a kutatásban elsődleges értéknek számító tudományos közösség. a kutatók sorsáért
aggódik akkor, amikor ismételten kinyilvánítja: történelmi felel ősség terheli
mindazokat, akik hibás döntéseikkel
hozzájárulnak a feltételrendszer folyamatos rosszabbodásához, a kutatóbázis
sorvasztásához, a felesleges kockázatokkal járó bizonytalanság légkörének állandósulásához. Kifejezi aggodalmát az
Akadémián kívüli kutatóhálózat jövője
miatt is.
Súlyos kormányzati döntésként értékeli, hogy az 1992-es évben összesen 796
millió forint költségvetési elvonással
tervezik sújtani az Akadémiát. A jövő évi
költségvetésben tervezett 317,6 milliós
báziscsökkentéssel együtt ez már nem
tekinthető átmeneti kényszerintézkedésnek. Az ország pénzügyi nehézségeinek
ismeretében is úgy tűnik, hogy egyre
inkább az akadémiai kutatási bázis tudatos csökkentéséről, a kutatókra és a
kutatási szervezetre vonatkozó autonóm
döntések pénzügyi oldalról történő
erőteljes befolyásolásáról van szó.

(...)
Sürgetik az Akadémiára vonatkozó
törvény elfogadását, az Akadémia köztestületként való elismerését, vagyoni
helyzetének rendezését, a tudományos
képzés. továbbképzés és min ősítés
kérdésének törvényes keretek között
történő tisztázását. Sajnálattal állapítják
meg, hogy az oktatással és a tudományos kutatással foglalkozó önálló parlamenti bizottság nem jött létre.
Kifejezik tiltakozásukat azon törekvésekkel szemben, amelyek a tudományos közösség, sőt tágabb értelemben a magyar értelmiség különböző
csoportjait igyekeznek megosztani.
egymás ellen kijátszani. A tudományos
közösség tagjai nem engedik, hogy éket
verjenek az egyetemeken és az

A Fórum résztvevői egyetértenek az
Akadémia szervezetének és tevékenységének átvilágításával, az értékelés
eredményének nyilvánosságra hozatalával. Sürgetik a minőségi kritériumok
következetes számonkérését és a
teljesítményekre alapozott szelekciós
döntések meghozatalát.
Elengedhetetlennek tartják, hogy az
Akadémia
- tanúsítson kezdeményezőbb magatartást,
- egy, az 1992 decemberi közgy űlés
által kiküldend ő munkabizottság segítésével kezdje meg - mű ködési modell
mélységig - a kutatóhálózat jöv őképének
kialakítását,
- megkülönböztetett figyelmet fordít-

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ
A TUDOSZ Titkárok Tanácsa november 10-én ülésezett.
A napirenden szerepelt témák
(állásfoglalás a 92-93 évi
költségvetésr ő l, közalkalmazotti
tanács választások, kerekasztalbeszélgetés szervezése parlamenti
képviselő k és kutatóintézet
igazgatók számára, tájékoztató
1993-as üdülési támogatásról,
tájékoztató ÉT munkájáról) más
helyen szerepelnek a Szószólóban.

Lobbyzás
Kuti László a TUDOSZ elnöke és
Blazsó Marianne TDDSZ Akadémiai
Választmányának ügyviv ő je harmincnégy országgy űlési képviselőt
és költségvetési kutatóintézetek
igazgatóit kerekasztal beszélgetésre
invitált.
Szakszervezeteínk, melyek nemcsak a tudományos kutatás területén
dolgozó munkavállalók érdekvédelmét tekintik feladatuknak, hanem felel ősséget éreznek a hazai
tudományos kutatásért, mint jelentős
nemzeti és társadalmi értékek hordozójáért is, tragikus helyzet űnek
látják ezt a szférát. amely pedig
egyik huzóágazata lehetne a
nemzetgazdaságnak - írták közösen szignált Ivelükben. Majd így
folytatták: „mostani jelentkezésünknek az a célja, hogy felkérjük Önt egy informális, kevés számú
résztvev ővel elképzelt kerekasztalbeszélgetésen való részvételre. Erre
a beszélgetésre egyrészt kutatóintézeti igazgatókat hívunk meg.
másrészt Önnel együtt olyan országgy űlési képvisel őket, akikr ől azt
feltételezzük. hogy érdekli őket a
magyar tudomány sorsa és szívesen fogadnak újabb információkat és

1992-re, de a kiadások az infláció közötti munkamegosztás. Az inmértékével és az áfa-kulcsok vál- novációban a pénz, a vállalkozó
tozása miatt tovább növekedni fog- dönti el, hova fekteti be a tőkéjét,
A szakszervezeti képviselők az államnak az ökonómiai és szaknak.
javaslatokat ebben a tárgykörben.
Azt gondoljuk, hogy a legil- egyöntet ű en tiltakoztak az ellen, mai feltételeket kell biztosítania.
letékesebbeknek, a törvényhozás hogy 1993-ra nem tervez automa- A n ők kérésére?
tagjainak kell a legsokoldalúbb in- tikus béremelést a költségvetés, ami
formációkkal rendelkezniük a kutatás egyrészt igazságtalan az infláció Nyugdíjkorhatár-emelés
és fejlesztés mai körülményeir ől. Az miatt, másrészt nehezíti Kjt. szerint
A Népjóléti Minisztérium képviselői
a célunk, hogy az eddigi, elsősor- 1994 január 1-jétől érvényes bértari- az Érdekegyeztető Tanács egyik
bevezetését.
fa
ban pénzügyi és költségvetési
szakbizottsági ülésén, de a Költmegközelítésen túl, a tudomány- Technológiapolitika
ségvetési Intézmények Érdekegyezszervezés-és -finanszírozás letető Tanácsa előtt is többször elIpari
Az Innovációs Kamara és az
hetőségeinek más, többoldalú elmondták, „a n ői munkavállalók
emzését segítsük elő, különös tekin- és Kereskedelmi Minisztérium no- nyugdíjkorhatárát az értelmiségi n ők
tettel a fejlett országok tudományos vember 3-án vitát rendezett a „gaz- határozott kérésére kívánják
tevékenységéhez való csatlakozás daságpolitikához kapcsolódó ipar- felemelni".
lehetőségeire. ugy gondoljuk, hogy politikai koncepciót alátámasztó
A TUDOSZ szeretné bebia jelenlegi holtpontról való el- technológiapolitikai koncepció zonyítani, hogy az értelmiségi nők:
mozdulásban sokat segíthetne a elkészült verziójáról". Az előterjeszmegfelelő törvények megalkotása, tés legnagyobb értékének tartották
1. Nem gondolják azt, hogy a
és mi ehhez szeretnénk közvetítő a megjelentek, hogy ez az anyag futószalag mellett, vagy bárhol máés kapcsolatteremt ő tevékeny- elkészült. Rakusz Lajos, a dokumen- sutt elfáradt. egészségileg megtum összeállítója elmondta: „az gyengült nő k nyugdíjkorhatárát
ségünkkel hozzájárulni"....
ország összlakosságának 9,9 emelni kellene.
Szolidaritás
ezrelékét foglalkoztatták néhány éve
2. Úgy gondolják. hogy jobb lenne
A Szabad Demokraták Szö- a kutatásban, a költségvetésből a népesség egészségügyi helyzetét,
vetsége Országgy ű lési Képviselő- pedig 7,2 ezreléknyi volt a ráfordítás. a jelenlegi munkanélküliséget ficsoportjának önkormányzati, költ- A-létszám az utóbbi évben 40%-kal, gyelembe véve a nyugdíjkorhatárt
ségvetési valamint kulturális és ok- a ráfordítás pedig 50%-kal csökkent. nem módosítva lehetővé tenni, hogy
tatási bizottsága november 4-én A tendenciát meg kell változtatni, aki kívánja és képes rá, az később
tanácskozást szervezett az 1993. évi mert Európához való felzárkozás menjen nyugdíjba.
költségvetés tervezetérő l. Fodor feltételeit az ipar fogja adni, és ehKérjük azokat az értelmiségi
Tamás. Soós Károly Attila, Wekler hez a szellemi feltétel adott". A szel- nő ket, akik a fentiekkel egyetFerenc és Rab Károly képviselők lemi szféra pozícióit kell erősíteni, értenek, a TUDOSZ-titkároknál meggyű jtöttek érveket a költségvetésből mert ez a célok megvalósításának található aláírásgyű jtő íven jelezzék.
m ű ködő szervezetek érdekeinek feltétele. A vita során az Ipari és Nemcsak TUDOSZ-tagokra számíKereskedelmi Minisztérium osztály- tunk!
képviseletéhez.
A megbeszélésen a TUDOSZ-t vezetője arról beszélt, hogy a tervek
Kuti László, Bürger Gábor és szerint 10 év alatt meg kell duplázni
A TUDOSZ-titkárok taRévész Márta képviselte. A tárgya- az ipari termelést, és ez csak az
felnácsa többségi szavazásló felek között egységes volt az ország szellemi potenciáljának
aggodalom a kétkulcsos áfa beve- használásával lehetséges. Orbán
sal úgy döntött, hogy
zetése miatt, hiszen óriási gondot István a Gyáriparosok Országos
szolidaritásáról biztosítja
okoz, hogy a költségvetési in- Szövetsége képviseletében elsősora bicskei éhségsztrájtézmények dologi kiadásaira ugyan- ban azt feszegetette, hogy a konannyi vagy kevesebb pénzt irányoz cepciónak azt kell tartalmaznia, mi
kolókat.
elő a költségvetés 1993-ra mint legyen a vállalkozó és az állam
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son, eszközöket biztosítson a kutatási
eredmények propagálására. Minden fórumon törekedjen annak elérésére, hogy a
közvélemény - és különösen a kormány
szint ű és parlamenti döntéshozók körében tárgyilagos kép alakuljon ki az
MTA-ról és kutatóhálózatáról.
Indokoltnak tartják a költségvetési támogatások odaítélésére vonatkozó
akadémiai döntési mechanizmus decentralizálását. Javasolják, hogy az MTA
1992 decemberében megrendezésre
kerülő közgy űlésén kerüljön megtárgyalásra három vagy négy akadémiai szakterületi kollégium (kuratórium) felállításának és m űködési modell kidolgozásának kérdése. A jövőben ezen kuratóriumok döntenének a költségvetési
támogatás differenciált elosztásáról szakterületenként, illetve intézménycsoportonként. Egyetértenek a kormánynak
azzal a szándékával, hogy fejleszteni
kívánja az egyetemi kutatást. javítva
feltételeit. Ezt célozza az MTA közgy űlésének számos döntése is a posztgraduális képzéssel, a tudományos
min ősítéssel, az Akadémia és az egyetemek együttmű ködésével kapcsolatban.
Szükségesnek tartják az akadémiai
kutatóintézetek önálló jogi személyként
való fenntartását, szervezetének korszer űsítését. ugyanakkor támogatják az
akadémiai kutatóintézetek - nem szervezeti összevonással történő - társult
tagságára (egyetemekhez, alapítványokhoz, kutatóközpontokhoz) vonatkozó,
javaslatot. Szükségesnek tartják a társulás formáinak, az egyetemekkel
történő funkcionális integrációnak alapos
elemzését, a kölcsönös előnyök és az
esetleges akadályok számbavételét - az
érintettek széles körének bevonásával.
Természetesnek tartják, hogy a társulás
önkéntes elhatározáson és a már
meglévő nem csekély szervezeti, kutatási kapcsolaton alapul majd.
Jelen körülmények között változatlanul szükségesnek tartják a jelentős szerz ődéses bevételekkel rendelkező intézetek alapfeladatainak ellátásához a
költségvetési támogatás biztosítását. A
kutatást kiegészítő tevékenység adminisztratív eszközökkel történő megszüntetését veszélyes lépésnek tartanák.
Az egyetemi kutatás er ősítésének
bevált formája az Akadémia által támogatott kutatóhelyek mű ködtetése. Ezt a
továbbiakban is fontos, indokolt megoldásnak tartják, javasolják, hogy 1994-től
a támogatások odaítélésére pályázati
formában kerüljön sor, illetve, hogy azok
meghatározásában az MTA vonja be az
érdekelt egyetemeket is.
Elengedhetetlennek tartják a munkajogi kérdések tisztázását, még a változtatásra vonatkozó döntés megszületése
előtt. Hangsúlyozzák, hogy az együttműködés során kölcsönösen tiszteletben
kell tartani a szóban forgó intézmények
autonómiáját. Az új pályázatokat 1993
elején hirdetnék meg. (...)
A Fórum résztvevői sajnálattal veszik
tudomásul, hogy mindeddig nagyon
kevés követelmény. javaslat, remény
valósult meg a II. Akadémiai Fórumon
elfogadott állásfoglalásból.(...)
Budapest, 1992. október 30.

Bemutatjuk
Kraszkó Andrást

1951-ben születtem. Református-

kovácsházán. Iskoláimat már Budapesten végeztem. Villanyszerelő
szakmát tanultam, majd 1971-ben
érettségiztem.
1969 óta - első munkahelyemen a Központi Fizikai Kutató Intézetben
dolgozom. Nős vagyok, két gyermekem van.
1992. január 1-je óta a KFKI
Üzemeltető Kft.-ben dolgozom. Az
itt dolgozó munkatársak választottak meg szakszervezeti titkárnak.
1969 óta vagyok tagja a szakszervezetnek. Nem könny ű a feladat, amire vállalkozom. hiszen azok
a komoly problémák, amelyekkel az
ország küz, - ha kisebb mértékben
is -, de nálunk is megtalálhatók. Sok
a befelé forduló, napi anyagi nehézségekkel küszködő kolléga. Úgy
gondolom, hogy az érdekvédelemnek most nagyon fontos szerepe
van.
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Mérhető-e a „mérhetetlen"?
Gorcső
„Aligha vitatható, hogy Magyarországon is indokolt a tudományos teljesítmények intézményes értékelése" olvasható az Országos
Mű szaki Fejlesztési Bizottság
(OMFB) legújabb összeállításában, amely meghonosítandó mintául a legfejlettebb EECD-országok egyetemeinek, kutatóintézeteinek
minő sítési rendszereit mutatja be. Minden bizonnyal hosszabb-rövidebb id ő táv
után - a honi tudomány
teljesítményét az OECD-i
minták - illetve ezek
kombinációja - alapján mérik
majd. Azaz a központi támogatási források csökkenésével párhuzamosan
hangsúlyossá válik a kutatást
illetően a „pénzért értéketszemlélet, a szellemi mű helyek demokratizmusának,
nyilvánosságának, „átláthatóságának - követelménye,
s az a társadalmi igény, hogy
a tudomány helyszínei változzanak át eredményorientálttá.

Só nélkül
A tudomány irányítói igen fura
helyzetben kezdenek a kutatói
teljesítmény honi értékeléséhez.
Egyes intézetekben a publikációk
külföldre postázásához sincs elegendő pénz, másutt - ha ez az abszurd példa igaz - a kutató saját
zsebéből vásárolta meg a kísérlethez szükséges konyhasót...
Só. s show nélkül kell hát Magyarországon felmérni és átalakítani
a szellemi mű helyek hálózatát.
Bár az analógia erősen sántít - a
német egyetemi piac, a kutatói konvertálhatóság, s a nyelvi átjárás jóval
szélesebb, s egy er ő s piacgazdaságú ország alakítja át
„töredékének" szellemi kapacitását
-, a volt NDK tudományos
szerkezetének eddigi átformálása

számunkra is sok tanulsággal szolgál.
A keletnémet tartományban a
Tudományos Tanács kérdő ívvel
kezdte vizsgálódását. Sok olyan
téma iránt érdeklődtek - az igazgató
és a beosztottak kpacsolatától a
rendszeres értékelés tényéig, vagy
hiányáig -, amelyet a tudományos
és a piacracionalitás alapján mű ködő
kutatási struktúrában nem is firtattak. Am tudták a szakértők, hogy a
szürkeállomány NDK-beli teljesítményét oly mértékben meghatározta a politikai, hatalmi dominancia,
hogy csak ennek korlátoltságában
érdemes a minő sítést elvégezni.
Persze a tudakozványok egy része
a tudományos reputációra is rákérdezett - pédául: mennyien kaptak
meghívást külföldi szakrendezvényre
úgy, hogy a költségeket az invitáló
fedezte? -, igazán az volt megtudandó, hogy alkalmas-e a kutatógárda,
s az infrastruktúra a magasabb
követelmények kielégítésére.
Igy - egy metszetében - mérhetővé
vált a mérhetetlen; az egykori NDK
150 kutatóintézetében 32 ezer alkalmazott dolgozott, az értékelés
130 intézetre terjedt ki, s meglepő
nagy arányban - 90 százalék körül maguk az érdekeltek elfogadták az
értékelők minősítését.
Érdemes az „elszenvedőknek" is
felfigyelniük az ex-NDK mintára.

Autonómia-primáturs
A legfejlettebb 24 OECD-országban intézményesül a tudományos
teljesítmény mérése. (Természetesen az összehasonlító indikátorkatalógusokon, a bibliometriai, az
idézettségi adatokon, az originális
közléseken, szabadalmakon, knowhow-kon alapuló belső önértékelések sem vesztik el teljesen a
jelentőségüket.) A bürokrácia eltúlzására hajlamos tájakon - Franciaés Olaszországban például - országos értékelési szervezeteket állítottak fel. Am még e helyszíneken is
vigyáznak arra, hogy a minő sít ő
grémiumokban az aktív kutatói
létszám domináló legyen, vagyis
elsődlegesen a tudományos racionalitás értékrendje érvényesülhes-

sen. Honunkban is elkezdődött a
szellemi műhelyek értékelésének intézményesülési folyamata: 1990-ben
létrejött a kormány Tudománypolitikai Bizottsága, amely ilyen feladat
koordinálására is képes lehet. A Tudománypolitikai Tanácsban pedig
túlsúlyban a tudomány mű velői foglalnak helyet, esélyt kínálva jelenlétükkel a tudományos racionalitás
érvényesülésének. Különösen akkor,
amikor a kormány tudománypolitikai
irányelveiben elkötelezte magát a
kutatás szabadságának korlátozhatatlansága mellett.

Górcső alatt az intézetek
Magyarországon már 1991-ben
megkezdődött a K+F intézmények
problémáinak feltárása. folynak a
tárcaszintű vizsgálatok is. Az OMFB
e szféra átalakításának, a Tudománypolitikai Bizottság pedig a teljes
(akadémiai - nem akadémiai) kukorszer ű sítésének
tatóhelyek
összehangolását végzi.
Mivel honunkban hiányzik az
egyetemi piac, a piacracionalitás
követelménye nem hatotta át az intézeteket, túlzottan szétszórt a szellemi tőke, a tudománymetria módszerek alkalmazásában sem teljes
a jártasság, a külső értékelések nem nélkülözve esetenként az exNDK minta elemeit - nagyobb hangsúlyt kapnak, mint az önminősítések.
A többi között például 17 ipari
kutatóintézetet helyezett górcső alá
az ismert angol tanácsadó cég, az
Arthur D. Little. E 17 magyar ipari
kutatóintézetben mintegy kétezer jól
képzett szakember 78 fontosabb
tevekenységi körben dolgozik, 256
technológiai folyamattal foglalkozva.
A nyugati szakértők értékelése szerint a 17 intézményből hét feltétlenül megtartandó, egyet mindenképpen meg kell szüntetni, hármat - ha
lehetséges - el kell adni, a többi
sorsa pedig pillanatnyilag még nem
dönthető el. Főként az energia, a
gyártástechnológia és az anyagkultúra területén dolgozó kutatóhelyek tű nnek a továbbiakban megőrizhetőknek. Eladandónak ítélik viszont az olajipari kutatóbázist.
(f)

A tudományos produktivitás anatómiája
Tavaly két közgazdász, éles vitát kezdeményezett abban a kérdésben,
hogy vajon az Egyesült Allamokban lesz-e a közeljövőben „tudóshiány",
mivel az országban szerintük túl sok doktorátussal rendelkezőt képeznek
ki (Science, 1991. március 1. 1017 old.). Paula E. Stephan (Georgia State
University) és Sharon G. Levin (University of Missouri at St. Louis egy
most megjelent könyvben fejti ki részletesen véleményét (Striking the
Mother Lode in Science: The Importance of Age. Place and Time, Oxford
University Press, 1992. Azzal érvelnek. hogy a kutatók népességrobbanását
a minőség csökkenése kíséri - amint az a tudósokat képző intézmények
típusából, valamint a munkáikat közlő folyóiratokból megállapítható.
Életkor és tudományos produktivitás
Életkor
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
Átlagérték
Médián
Esetek száma

Kémia
0,9
15,7
27,0
28,7
16,5
7,0
0,9
2.6
0,9
37,6
36,5
115

Fizika
7,4
19,9
27,2
19,9
14,7
8,1
1.5
1,5
0,0
35,7
34,5
136

Orvostudomány
0,7
10,7
24,8
23,5
25,5
6,0
6.0
1,3
1,3
39,0
38,0
149

A tudósok százalékos eloszlása a korcsoportok szerint, amelyekben
végzett munka alapján nyerték el a Nobel-díjat 1901-1989 között.
A hanyatlás egyik tényezője a tudományos szakma elöregedése - mondja
a két közgazdász. A kiemelkedő eredményeket a legnagyobb valószínű séggel 40 éves életkor alatt érik el a tudósok, de amíg az USA-ban 1973-ban
minden negyedik tudós 40 év alatti volt, most csak minden tizedik az. Az
életkori különbséget is tekintetbe véve, a mostani ifjú doktorok csoportja
egyes területeken kevesebbet publikál, mint az előző generáció. Stephan
és Levin továbbá megállapítja, hogy a „tudomány felhígult"a 60-as években az embereknek a tudományba áramlásával, és már a 70-es évek
elején a kutatási támogatás csökkenésével megkezdődött a szakma krémjének elvándorlása nem tudományos területekre. A felerősödött vetélkedés
csak rontott a dolgon - mondják a szerzők - mivel a tudósok kerülni
kezdték a kockázatot, ezáltal a kreativitás és produktivitás visszaszorult.
További következmény a cikkek inflációja és a „diszkfuncionális" - a csalás
és etikátlan magatartás. Emellett a tudományos kutatás többé nem „szórakozás".
A jövőt illetően azonban Stephan és Levi optimista. .,Az USA-ban a
tudományos közösség életkoreloszlása évekig a tudomány ellen dolgozott, most azonban el őnyös lehet" - írják. A 90-es évek végén tömegesen
fognak nyugdíjba vonulni az egyetemekről, ezáltal lehetőség nyílik arra,
hogy az intézmények újra átgondolják a kutatási stratégiájukat. Több pénzt
lehet az oktatásra költeni, a posztgraduális képzést pedig méreteiben
mérsékelni lehet. Ezáltal több új állás lesz, több pénz és nagyobb lehetőségek is: „a doktori fokozat (Ph.D.) a társadalom igazán tehetséges
(b.)
és kreatív tagjainak lesz fenntartva".
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Közel 620 ezres
munkanélküliség
Az Országos Munkaügyi Központ
legújabb adatai szerint a regisztrált
munkanélküliek száma Magyarországon 616 782 fő volt. Igy az
országos munkanélküliségi ráta 11,4
százalékos. A vizsgált térségek
közül ugyanez az arány Budapesten
a legalacsonyabb 5.6, SzabolcsSzatmár-Bereg megyében a legmagasabb, 20,5 százalékos. Összesen
472 868 munkanélküli részesült
valamilyen formájú ellátásban, és
32 745-en kerültek ki az ellátásból.

Munkanélküliség,
foglalkoztatás
Útmutató zsebkönyv
a foglalkoztatási törvényhez

elősegítéséhez
li
szükségesek. Ismerteti a munkaadók feladatait, a munkavállalók
törvényben megfogalmazott kötelességeit és az önkormányzatok
azon intézkedési lehetőségeit, amelyek a munkanélküliek speciális
előnyben részesítését jelenthetik.
A szerző elemzi a hazai munkaerőhelyzet alakulását, bemutatja
a munkaerőpiac szereplőit, a munkaerőpiaci szervezetet. Tájékoztatásul közli a fő városi és a megyei
munkaügyi központok és kirendeltségeik címlistáját. Ugyanakkor
fejezetenként nemzetközi kitekintést
is ad, miképpen alakult a munkanélküliség a fejlett ipari országokban és mit jeleznek a prognózisok
1992-re.
munmunkavállalókat,
A
kanélkülieket, pályakezdőket érintő
tudnivalók a zsebkönyv egyik legrészletesebb fejezete. Tájékoztat a
munkavállalói járulékról, a munkanélküli ellátásokról, példákkal illusztrálva a munkanélküli-járadék
kiszámítását, bemutatja az átképzésekkel, a vállalkozóvá válás
támogatásával, a korengedményes
nyugdíjazással kpacsolatos tudnivalókat. A fejezet végén az álláskereséshez kap praktikus tanácsot az
olvasó, az időbeosztástól a szakmai
önéletrajz írásáig.
A munkaadókat érintő tudnivalókat
összefoglaló fejezet ugyancsak terjedelmes. Tartalmazza a munkaadók
számára igénybe vehető támogatások formáit, a létszámleépítés szabályait. E fejezet foglalkozik a
munkaközvetítéssel, állásbejelentéssel, az igazolólap kitöltésével. A
zsebkönyvet munkahelyet, szakmát
változtatni kívánóknak vagy éppen
munka nélkül lévőknek ajánljuk, de
segítségére lehet államigazgatási,
vállalati szakembereknek, szakszervezeti tisztségviselő knek és kutatóknak is.

A Struktúra DC Könyv- és Lapkiadó munkavállalók, a munkanélküliek és a munkaadók
tájékoztatására készült, hogy
megértsék, helyesen alkalmazzák,
s éljenek az 1991. évi IV. - foglalkoztatási törvény paragrafusaiban foglaltakkal.
A Munkanélküliség, foglalkoztatás
című zsebkönyv. amely Nagy Adri- Német minta
enne munkája arra vállalkozik, hogy
indokolja azokat a szabályokat,
Az alkalmazott kutatások
eljárásokat, amelyek a foglalkoz- érdekében célszerű az eddiginél
tatásból kiszorulók ellátásához, újbó- szorosabb kapcsolatokat létrehozni

a kutatást és fejlesztést végző in- kereskedelmi miniszter november
tézetek, valamint az egyetemek közepén egy tudományos fórumon,
között. Német muntára hazánkban amelyet a Gépipari Tudományos
is meg kell teremteni a Fraunhoffer Egyesület szervezett a hazai kutípusú intézeteket, amelyek az al- tatás-fejlesztéssel foglalkozó szakkalmazott kutatást szolgálják - jelen- emberek számára. A miniszter szetette ki Szabó Iván ipari és rint, a kutató-fejlesztő cégek azért

(HADI) TUDÓSÍTÁS
Az Érdekegyeztető Tanács
munkájáról
Kuti László éppen két esztendeje vesz részt
az - Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
képviseletében - Érdekegyeztető Tanács
(ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a
Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az
érdekegyeztetés „harcmezejérő l".
Októberben kezdődött minden azzal, hogy a Liga
megelégelte az Érdekegyeztető Tanács egyre inkább
formálissá váló szerepét. Bejelentették: hogy országvilág előtt elmondhassák, hogy ezt a kérdést is
megtárgyaltuk a szociális partnerekkel." Elhatározták, hogy nem vesznek részt a plenáris üléseken.
Álláspontjuk nyilvánosságra hozatalával közel egy
időben kérték a többi szakszervezeti szövetséget is
hasonló elhatározásra; mondván csak akkor tárgyaljunk tovább a plenáris üléseken, ha áttekintjük
és megreformáljuk az érdekegyeztetés rendszerét,
s ha a kormány hajlandó a jövő év gazdasági és
szociális problémáiról komolyan, megfelelő szintű és
kompetenciával rendelkező tárgyaló delegációval
tárgyalni. A Liga tehát megbolygatta a „méhkast". A
munkavállalói oldal képviselőivel abban állapodtunk
meg - lévén a többség testületi döntés híján -, hogy
különböző szintű politikai egyeztetések után hozzuk
meg a végső döntést, de a kitű zött plenáris ülésre,
melyet a mi kérésünkre raktak át egy új időpontra,
legalább arra elmegyünk. Nem engedhetik meg
ugyanis a szakszervezetek maguknak, hogy a társadalombiztosítás kérdéseiről ne tárgyaljanak.
Alapos szakmai előkészítés, valamint a több menetben lezajló politikai tárgyalások során hat szakszervezeti szövetség vezetői (a szolidaritás távol tartotta magát az eseményektől) javaslatot készítettek
az Érdekegyeztető Tanács reformjára. Indítványozták, hogy előbb a Főszolgálati Bizottság tárgyalja
meg, majd plenáris ülésen mondják ki a döntő szót.
A javaslat lényege: kevesebb legyen a plenáris ülés,

kerültek az Állami Vagyonkezelő
Rt.fennhatósága alá, hogy korlátozott mértékben ugyan, ám megmaradjon állami felügyeletük, hiszen az
„ilyen intézmények mű ködtetésének
legjobb módja a Fraunhoffer típusú
intézményi hálózat megszervezése".

adott esetben inkább többnapos ülésszak legyen, itt
viszont komoly, átfogó megállapodások köttessenek.
Ezzel párhuzamosan növekedjen a bizottságok szerepe - amelyek közül néhányat az új rendszerhez
kell igazítani -, s bizonyos kérdésekben döntési
kompetenciát is kaphassanak.
Elkészült egy úgynevezett gazdasági és szociális
csomagterv is, mely a foglalkoztáspolitika, a nyugdíj, a minimálbér, az áfa, a költségvetés munkavállalókat érintő fontos kérdéseit tartalmazza.
Szándékunk szerint elképzeléseinket novemberben
tovább ,,csiszoljuk". Ezeket haladéktalanul eljuttattuk a kormány és a munkáltatók képviselőihez,
amelyre pozitív válaszokat kaptunk, miután ezekről
a partnerek is tárgyalni akarnak.
Az elmúlt hónapban elkészült egy harmadik,
rendkívül fontos dokumentum is. A hat szakszervezeti szövetség képviselői ugyanis megállapodnak az
együttmű ködésük minimális feltételeiben. Abban,
hogy önállóságukat megtartva ugyan, de egymás
ellen nem politizálnak. Kölcsönösen tájékoztatják
egymást döntéseikr ő l, tervezett lépéseikr ő l,
akcióikról. A közös kérdésekben együttmű ködve,
összehangolt terv alapján lépnek föl. Közös anyagokat készítenek, illetve készíttetnek.

Az 1992. október 20-ai
ÉT plenáris ülésér ő l
Az ülést a társadalombiztosítási törvény 1993-tól
érvényes módosításának megtárgyalása miatt hívták
össze, s ezen belül szó volt a nyugdíjkorhatár esetleges emeléséről.
A kormány képviselője szerint a módosítást a tb
anyagi helyzete, valamint az országgy űlés 1991. évi
LX. számú határozata indokolja. Mind a munkavállalók, mind a munkáltatók kifogásolták. hogy a
törvényjavaslat háttérszámítások, elemzések nélkül
lett előterjesztve. Nagy vita alakult ki a női nyugdíjkorhatár emelése körül. A szakszervezetek egy
rugalmas rendszer kimunkálását javasolták. Ezt a
kormányzati oldal lényegében elfogadta, valamint azt
is, hogy nem kell szankciókkal sújtani a korábban
nyugdíjba vonulókat. A nyugdíjemelés mértékében
nem történt megállapodás, mert az oldalak ragasz(Q-ti)
kodtak eredeti elképzeléseikhez.
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ha a munkanélküliek száma eléri a
kritikus nyolcszázezret.
A munkabérek legkisebb összege
Tárgyalási alapot képező követeléscsomagot készített az Erdek- 1993. január 1-jétől 9700 forint leegyeztető Tanács (ÉT) munkavál- gyen. Ne terhelje személyi jölalói oldalnak hat legnagyobb szak- vedelemadó. A bérszabályozás
szervezeti szövetsége. A csomag - megszüntetendő. A bérautomatizmuAntall József miniszterelnöknek írt sok a költségvetési területeken is
levél kíséretében - tartalmazza az érvényesítendők. A természetbeni
ÉT átalakítását szorgalmazó javas- juttatások mentesüljenek a társadalatokat, és azokat a gazdasági, szo- lombiztosítási járulék fizetésének
ciális minimumokat, amelyek elfo- kötelezettsége alól. Magas szint ű
gadtatása érdekében a szakszervejogszabály garantálja a csődbe juzetek nem riadnak vissza - az alkottott vállalatok dolgozóinak bérét, ilmányos kereteket nem sértő kényszerít ő eszközök (országos letve végkielégítését.
A női nyugdíjkorhatár 1993-ban ne
demonstrációk, sztrájkok) alkalmazásától sem - jelentették be no- emelkedjék. A nyugdíjak növekedévember elején együttes sajtótájékoz- si üteme legyen azonos a nettó
tatójukon a Liga Szakszervezetek, bérekével. A családi pótlékra fordía Szakszervezetek Együttműködési tott költségvetési kiadásokat növelni
Fóruma, az Értelmiségi Szakszer- kell. A pótlékra jogosultak köréről, a
vezeti Tömörülés, az Autonóm Szak- juttatás mértékéről, differenciálásáról
szervezetek Országos Koordináció- külön megállapodás kötendő . A
ja, a Magyar Szakszervezetek Or- munkanélküli-ellátásból kikerülők
szágos Szövetsége és a Mun- szociális támogatása a mindenkori
kástanácsok Országos Szövetsége
minimálbér hatvan százalékánál
képviselői.
nem lehet kevesebb. Az esélyA szakszervezetek követeléseit
tartalmazó csomag - többek között - egyenlőség biztosítása érdekében bármely iskolatípusban - csak úgy
leszögezi:
Kapjon elsőbbséget a kormány kerülhet sor a tandíjkötelezettség
gazdaságpolitikájában a mun- megállapítására, ha ezzel egy
kanélküliség kezelése. Ezzel kap- időben döntés születik a továbbtacsolatos stratégiai elképzeléseit a nulást lehetővé tevő ellentételezéskormány december elsejéig tegye az ről is.
A kormány által tervezett kétÉT tárgyalóasztalára. A foglalkozáspolitikai stratégia kidolgozásával kulcsos áfa a jelenlegi formájában
párhuzamosan a kormány készít- elvetendő. (Differenciált és teljes
sen egy olyan átfogó válságprog- kör ű kompenzációs rendszer kidolramot is, amely akkor lépne életbe, gozása esetén viszont a szakszer-

Követeléscsomag

Rovatunkba - mint egy középület első
kövébe helyezett urnába - hónapról
hónapra összegy ű jtünk néhány jellegzetes napi hírt.

Erzsébet királyné emlékére kórháznévadó
Hódmezővásárhelyen
1992. október 30-tól november 15-ig csaknem száz tárgyi emlék fénykép, festmény-reprodukció, szobor, érem - volt látható azon a
kiállításon, amelyet Erzsébet királyné alakjának megidézésére rendeztek Hódmező vásárhelyen, a városi kórházban abból az alkalomból. hogy az intézmény ismét felvette az 1898-tól viselt, ám időközben
..elfeledtetett" Erzsébet nevet.
A jeles esemény kapcsán a Magyar Távirati Iroda az alábbi információkat bocsátotta a médiumok rendelkezésére:
„Erzsébet, Ausztria császárnéja, Magyarország királynéja 1854.
április 24-én lett I. Ferenc József felesége. Sokat tartózkodott
Magyarországon, és jó kapcsolatot tartott fenn a magyar arisztokratákkal, politikusokkal, m űvészekkel. Személyes kapcsolatai
révén igyekezett el ősegíteni a kiegyezést. A magyarok nagy szimpátiával fordultak felé, amire rá is szolgált, mert szépsége mellett
humánus cselekedetekben is jeleskedett: gondoskodása a
betegekre, hadirokkantakra, árvákra terjedt ki."

Felmentő ítélet a Sallai-Fürst per
volt ügyészének ügyében
Felmentették a háborús bű ntett elkövetésének vádja alól azt az
ügyészt, aki 1932-ben halálbüntetést indítványozott a statáriális bíróság
előtt Sallai Imre és Fürst Sándor ügyében.
A törvényességi óvás szerint az az ügyész, aki szabályosan kihirdetett jogszabály alapján, felettesei kötelez ő erej ű utasítására elrendelt és lefolytatott rögtönítél ő bírósági eljárásban vesz részt
- amely halálbüntetés kiszabásával és a büntetés végrehajtásával
fejez ődik be -, nem követ el b űncselekményt, tudtuk meg a Magyar Távirati Iroda 1992. október 27-én kiadott közleményéből.

Vitézavatás Bicskén
Negyvennyolc év után, 1992. október 26-án ismét vitézavató ünnepség volt Magyarországon: József Árpád habsburg főherceg - József
nádor jelenleg Portugáliában élő dédunokája -, a Vitézi Rend főkapitánya 120 várományost ütött vitézzé a bicskei katolikus templomban,
ünnepi istentisztelet keretében - jelentette gyorshírként a Magyar Távirati Iroda.
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vezetek elképzelhetőnek tartják a
fokozatos bevezetését.) A személyi
jövedelemadó sávhatárai az inflációnak megfelelő en módosítandók, méghozzá úgy, hogy az
adómentesség alsó határa 116 ezer
forintra módosuljon. Az alapvető
természetbeni juttatások (üzemi étkezés, utazási kedvezmény) továbbra is élvezzenek adómentességet.
A költségvetési intézmények
mű ködési költségei az inflációval
arányosan növelendők.
Végezetül: a kormány fogadja el
és tartsa tiszteletben a szakszervezetek közötti megállapodásokat.
A hat szakszervezeti szövetség
közös sajtótájékoztatóján dr. Kuti
László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) soros elnöke hangsúlyozta: az oktatás és a
kutatás stratégiai ágazat. Sajnos, a
kormány sokkal inkább szabadulni
óhajt e ,tehertől", mint támogatást
nyújtani.

d.l.

Zöld Szószóló
Veszélyben
a Limnológiai
Intézet
Fürdőzésre ugyan alkalmas a
Balaton, de nem csökkent az
algaveszély, ső t rohamosan
pusztul a nád is. A többi között
erre hívta fel a figyelmet
Heródek Sándor. a Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi
Limnológiai Kutató Intézetének
igazgatója néhány hete Balatonfüreden a Balaton Alapítvány
Kifejtette:
tanácskozásán.
miután az 1983-as intézkedések
nyomán elt ű ntek a Balaton
partjáról a nagy állattartó telepek, a mező gazdaságban is
környezetkímél ő
m ű velési
módokat alkalmaznak, felére
csökkent a Balatonban az algaburjánzást okozó foszfor. Az
üledékben azonban még mindig olyan nagy mennyiségben
található, hogy az még bármikor
előidézheti az algaburjánzást. A
kék algák egyébként az idén
nyáron is megjelentek, szerencsére azonban csak a szezon
végén. A Limnológiai Intézet
igazgatója úgy véli, hogy meg
kellene gyorsítani a Balaton
kotrását, legalább 28 négyzetkilométeres területről 10 centiméteres réteget ki kell venni a
tóból. Szükséges továbbá a kisbalatoni véd őrendszer építésének folytatása, és több pénz
kellene a kutatásra is. Heródek
Sándor szerint ugyanis már az
intézet léte is veszélyben van,
és ezáltal természetesen a
környezetvédelemhez szükséges tudományos információszolgáltatás is.
A Balatont újabb veszélyek fenyegetik. Az építési tilalom
feloldásával, valamint a kárpótlás során a földterület felaprózódásával tovább n ő a
nyaralók és a lakosok száma,
holott az infrastruktúra a mai
lélekszámmal sem tudott lépést
tartani. Ezekkel összefüggésében Sonnevend Imre. a
Középdunántúli Természetvédelmi Igazgatóság igazgatója
arról szólt, hogy nádvédelmi
kampányt kellene indítani a tóparton, hiszen ha elt űnik ez a
biológiai víztisztító, tovább romlik a vízminőség. Figyelmeztető
jelként említette, hogy máris 12
önkormányzat jelezte, hogy saját kikötőt és üdülőfalut akar a
tó közvetlen partján, ami azt is
jelenti, hogy újabb nádas esik
áldozatul. A tanácskozáson
Papp Sándor, az Országgy űlés
Környezetvédelmi Bizottságának
alelnöke kijelentette: Magyarországon az elmúlt 25 év alatt
20 milliárd dollár érték ű
környezeti kár keletkezett, éppen annyi, mint amennyi
adósság felhalmozódott. Most
nagyon kell arra ügyelni, hogy
Magyarország ne legyen a „hulladékturizmus" színhelye, vagyis hulladékok lerakodóhelye.
Papp Sándor szerint jó lenne,
ha volna egy negatív co -comlista, amely felsorolná azokat
a környezetszennyez ő technológiákat, amelyek semminemű tőkebefektetéssel nem
kerülhetnek be az országba.
Ilyen lista egyelőre nincs...
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Autonómiát, tisztességes béreket!
Az ezer hazai professzor több mint felét tömörítő Egyetemi és F őiskolai Tanárok Egyesülete (EFTE) szerint a felsőoktatási törvénytervezet
legújabb, „immár tizennegyedik változata a korábbiakhoz képest előnyösen változott", jobban figyelembe veszi a magyar felsőoktatás tradícióit,
s közeledik az európai jogi szabályozási rendszerekhez. Ugyanakkor ez
a változat sem garantálja a teljes kör ű egyetemi autonómiát. Az
egyetemet professzorainak színvonala minősíti, így elengedhetetlennek
tartják a professzorokból álló egyetemi és kari szenátusok életre hívását.
Az EFTE szerint egyetemi tanári kinevezésekben csak a professzori
kar, és nem az ad hoc összetételű jelenlegi egyetemi tanács lehet az
illetékes.
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete és a professzori egyesület
több kérdésben közös álláspontot alakított ki: elfogadhatatlannak tartják
például, hogy a törvénytervezet szerint a jövőben az egyetemi adjunktusokat és tanársegédeket csak meghatározott időre nevezik ki. Ezzel
összefüggésben kifejtették, hogy jelenleg rájuk alapozódik szinte a teljes
egyetemi gyakorlati képzés, így ez a tervezett lépés a felsőoktatási
rendszer összeomlásához vezethet. A professzorok egyesületével közösen javasolják, hogy a jövőben a mindenkori államtitkári fizetéshez
igazítsák a fels őoktatási dolgozók bérét. A javaslat szerint az egyetemi
tanrái fizetés az államtitkári bér 80 százaléka lenne; a legalacsonyabb
bér a kezdő gyakornokot illetné, mértékét pedig az államtitkári fizetés
15 százalékában állapítanák meg.

Elkeseredett pedagógusok és egészségügyiek
Folyamatosan romlik az egész- ügyben és a közoktatásban a kétségügy és a közoktatás feltétel- kulcsos áfa hatását. A pedagógurendszere. Elképzelhető, hogy a két sok 4000 intézménytől kaptak arra
ágazat dolgozói a sztrájk esz- választ, mit tegyenek, ha követeléközéhez is nyúlnak, hogy vál- seik nem teljesülnek. A többség
ságintézkedéseket harcoljanak ki - munkabeszüntetésre szólít fel. Az
ez derült ki a két ágazati szakszer- egészségügyben idén bekövetvezet vezetőinek november elején kezett 15 százalékos reálbértartott közös budapesti sajtóérte- csökkenés miatt hasonló törekkezletén.
vések észlelhetők. Mindkét szakKonkrét követeléseik: teremtsék szervezet bőségesen talált olyan
meg a közalkalmazotti törvény tételeket az idei költségvetésben,
végrehajtásának finanszírozási ga- illetve a jöv ő évi költségvetési
ranciáját; biztosítsák a bér és do- tervezetben, amelyekből közalkallogi kiadások értékállóságát, vala- mazotti járandóságukat fedezni lemint kompenzálják az egészség- hetne.

Jogtalanul mondtak fel
A Fő városi Munkaügyi Bíróságon dolgozó bíráktól hallottuk, hogy nem
találkoztak még a TUDOSZ-szal a tárgyalótermekben. Való igaz, eddig a
munkaügyi vitákat a TUDOSZ jogsegélyszolgálatát ellátó ügyvéd, dr. Komjáthy Miklós segítségével sikerült mindig peren kívüli egyezséggel megoldani.
Sohasem a látványosság vagy a szereplés volt a cél, hanem az eredményesség és ezt eddig mindig sikerült az egyébként is túlterhelt Munkaügyi Bíróság
igénybevétele nélkül elérni.
Ebben a hónapban fordult elő viszont, hogy a bírósághoz kellett fordulni,
mert hiába volt nyilvánvaló, hogy a Történettudományi Intézet szabálytalanul
kívánta megszüntetni egyik könyvtárosának munkaviszonyát, az Intézet a
megegyezési szándékot is visszautasítva, makacsul ragaszkodott álláspontjához.
A munkavállaló határozatlan idejű szerződését az Intézet 1992. június 30ára felmondta. A felmondás teljesen szabálytalan volt, mert nem tartalmazta
a felmondási és a kötelező felmentési időt, a felmondás indoka sem volt
valós. A felmondás után az Intézet a dolgozót - helyzetének rendezése nélkül
- tovább foglalkoztatta, majd szeptemberben ez év december 31-ig szóló,
határozott idejű munkaszerződést kívánt vele aláíratni.
Ezt követően fordult a dolgozó a jogsegélyszolgálathoz. A megegyezést
keresve először az intézet vezetéséhez fordultunk és méltányos egyezségi
ajánlatot tettünk az ügy lezárására. A munkáltató ezt nem fogadta el, és a
szabálytalan felmondás határidejének lejárta után több mint három hónappal
is eredeti álláspontjához ragaszkodott. A megegyezés meghiúsulását követően
azt közölte a dolgozóval, hogy „munkájára a mai naptól nem tart igényt".
A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a jogsegélyszolgálat keresetével egyezően
megállapította, hogy a dolgozó közalkalmazotti jogviszonya jelenleg is fennáll.
ezért kötelezte az Intézetet a változatlan formában történő foglalkoztatásra,
Révész Márta
az elmaradt illetmény és a perköltség megfizetésére.

Ezópus epigoniáda

A magyar mezőgazdaság átalakításával foglalkozó külföldi elemzők, a fejlett nyugati országok szakértői, de
a Közös Piac szakemberei is elismerő véleményt fogalmaztak meg a fejlett
tőkés országokat tömörítő OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) egy Svédországban tartott konferencián. A magyarországi agrárium átalakítási terveiről elmondták: Magyarországot
példaként lehet említeni pragmatikus mezőgazdasági reformja miatt a többi kelet-európai országgal szemben. Ugyanakkor azt
javasolták, hogy Magyarország tegyen meg
mindent az élelmiszer-ipari import liberalizációjáért, és csökkentse tovább a mezőgazdaság állami támogatását.
Mondták ezt akkor, amikor a Közös
Piac országaiban a mező gazdaság átlagos támogatottsága meghaladja a 49
százalékot. Hazánkban pedig alig éri el
a 9,5 százalékot.
(dura)
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