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Pomogáts Béla:

Új kulturális
stratégiát!
A modern társadalmakban
általában szerves munkamegosztás alakul ki a különféle foglalkozási vagy szakértő i ágazatok és testületek között. A gazdasági élet menedzserei, a politikai vezet ők és a kulturális
alkotó elit többé-kevésbé olajozottan képes együttm ű ködni:
ennek a három „alrendszernek"
a képviselő i igazából egészen
jól megértik egymast, közös
nyelvet beszélnek. Eppen a jól
felfogott saját érdekeik érvényesítése kedvéért képesek
együttm űködésre, ezáltal az
egész társadalom javának szolgálatára. Nálunk azonban: egy
posztkommunista társadalomban és egy tulajdonképpen premodern gazdasági rendszerben
az érdekeknek ez a pontos
összecsiszolása és illeszkedése
még nem következett be, és az
egész szerkezet sem a svájci
órákra jellemző tökéletességgel
működik.
Annak idején nálunk széles
kör ű reményeket keltett az, hogy
a hatalomba kerülő új politikai
elit — a kormánykoalíció és az
ellenzék emberei egyaránt —
jobban kötődött a kulturális „alrendszerhez", mint a gazdaságihoz, amely inkább a korábbi
politikai elit menedéke és bázisa volt. Mára a helyzet nagymértékben átalakult: az új politikai elit általában eredményesen vágta el a kulturális élethez
f űződő szálait, adta fel eredeti
kulturális elkötelezettségét, és
kötött nagyon is előnyös kapcsolatokat a gazdasági érdekszövetségekkel, illetve épült be
a különféle állami vállalatok,
holdingok, pénzintézetek igazgatótanácsaiba, felügyelő bizottságaiba.
A politikai átalakulás idején a
jellegzetes magyar politikusnak
irodalmi, szerkesztőségi, kutatóintézeti, múzeumi háttere
volt, a jelen jellegzetes magyar
politikusa viszont arra törekszik, hogy jelen legyen az új
gazdasági elit körében. Az elit
világában kirajzolódó társadalmi
státusszimbólumok is megváltoztak: a választások idején a
jelöltek, olykor mosolyra késztet ő ügybuzgósággal, tudományos vagy irodalmi babéraikra
hivatkoztak, könyveiket és cikkeiket emlegették, ma inkább a
vállalkozók bálján, az üzletemberek összejövetelein, a szállodák meghitt különtermeiben, a
Rózsadombon és Pasaréten
kívánnak személyes sikereket
aratni.
Az, hogy a politikai elit igen
látványosan elmozdult a kulturális társadalmi „alrendszer" irányából a gazdasági „alrendszer" felé, sokatmondó tanulságokkal járt a magyar nemzeti
kultúra sorsának további alakulását tekintve. Részben talán
ezzel magyarázható az a gazdasági-materiális érdekekre és
szükségszerűségekre hivatkozó
közönyös magatartás, amely
számos politikai vezetőnél a
kulturális alkotó tevékenységgel
szemben már hosszabb ideje
megmutatkozik. A gazdaság
valóban igen fontos, nélküle a
kultúra támogatása sem képzelhet ő el, a kulturális „alrendszer" kezelésének és támogatásának stratégiáját mindazonáltal át kell alakítani, mégpedig
a kultúra javára. Most talán lehető ség van a kulturális politika
áthangolására, ideje volna tehát
annak, hogy közös munkával: a
politikai, a gazdasági és a kulturális elit termékeny párbeszéde révén körvonalazódjék
egy új kulturális stratégia.

Intézetvezetői értekezlet

Kutatók túlélési küzdelme
Megtartották a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá
tartozó kutatóintézetek vezet őinek szokásos évi értekezletét.
Az igazgatókhoz szólt Kosáry Domokos, az MTA elnöke,
el őadást tartott az akadémiai kutatóhelyek differenciált
költségvetési támogatásáról Láng István főtitkár, s Vizi E.
Szilveszter a kutatóhálózat albizottságának a munkájáról
tájékoztatta a résztvevőket.
Kosáry Domokos arról számolt be 6131-re, 25 százalékkal csökkent. (Az
az Intézményvezet őknek, hogy feb- intézeteket elhagyók fele vállalkozáruár 8-án a kormány elfogadta az sokban kamatoztatja tudását, s kb.
akadémiai törvényt, amelyet azon- 1000 fő került az elbocsátás sorsára.)
ban a felső oktatási törvénnyel Különösen erő teljes a létszámegyütt kíván a Parlament elé terjesz- kisebbedés az ATOMKI-ban, a KFKIteni. Az MTA elnöke a háromne- ban, a Mezőgazdasági Kutatóintézetgyedéves késést a kultuszminisz- ben, a SZTAKI-ban, illetve az Államtérium folyamatos szövegvissza- és Jogtudományi, a Közgazdaság-, a
állítási manővereivel magyarázta. Nyelv-, és a Történettudományi InPrognózisa szerint áprills-májusban tézetben.
elkezdődhet a két torvény országSzintén megfontolandó feladatok
gy űlési vitája.
adódnak az MTA ingatlanvagyona
Láng István tájékoztatójában kritiku- körül. Ezek összességének bruttó
san állapította meg, hogy az elmúlt területe 400 ezer négyzetméter, ebből
években az akadémiai kutatóbázis egy természettudományi kutatóra 195
egyre nehezebb helyzetbe került, az négyzetméter, egy társadalomtudósra
intézményi túlélés Is súlyos erő- 48 négyzetméter jut. Az intézetek
feszítéseket kíván. Az Idén 6 száza- dologi kiadásainak 80 százalékát ellékos költségviszi az üzemeltetés. Az intézetek
vetési elvonást
kellett lineárisan
ki sem tudják fiTámadás
„leosztani" az
zetni ezeket a kia köztestületi
egyes intézetekadásokat, csak tonek. A differenvábbi bevételek
autonómia ellen
ciálás módszeszerzése árán.
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hogy első dlegekodást. Vizi E.
sen az iskolát teSzilveszter akaremtő, kiemelkedő eredményességű démikus elmondotta az értekezleten,
kutatóhelyeket kell támogatni, no meg hogy a májusi közgyűlésre leteszik a
azokat az alapkutatásokat — a nemze- javaslatot az akadémiai intézetek
ti szükségletekkel összefüggésben —, szerkezetének átalakításáról, továbbamelyeket helyettünk más nem végez fejlesztéséről. Már ma a költségvetési
el.
támogatás a bérekre sem elég, s az
Láng István az intézeti belső forrá- intézetek termelik meg költségeik
sok feltárását szorgalmazta. Vannak másik felét.
ugyanis olyan statisztikák, amelyek
(A 15 százalékos infláció, s a plusz
ezek létét sejtetik. Az intézetekben 6 százalékos áfa ez évben 500 millió
például a kutatók aránya 45,9 száza- forintos többletkiadást visz el a kulék, a kutatást segítőké 21,3%, az tatóintézeti támogatásból.)
egyéb segéderőé (gazdasági apparáAz albizottság szakértői úgy látják,
tus, mérnök stb.) 21,9%. Vagy például el kell érni: a költségvetés az intézeti
a természettudományi intézetekben az alapellátást (bér+üzemeltetés) gaúgynevezett „egyéb" foglalkoztatottak rantálja. Javasolják továbbá egy válszáma 998, a társadalomtudományi ságkezelő alap létrehozását, vagyonkutatóhálózatban 205. A főtitkár szerint kezelő szervezet megalapítását, s az
ezen abszolút számok nem különben intézetek vállalkozói bevételeinek
analízis alá veendők.
növelését, belső forrásaik feltárását
1989 és 1993 között az MTA ku- szorgalmazzák.
tatóhálózatának létszáma 8190-ről

A TUDOSZ elnöksége felkéréssel fordult a Magyar Tudományos
Akadémia elnökéhez és főtitkárához.
Szakszervezetünk elnökségének az MTA intézeteinek és az
Intézetekben foglalkoztatottaknak jelenlegi anyagi helyzetével kapcsolatban az a véleménye, hogy az 1993-ra jóváhagyott költségvetésen
belül a dologi és bérköltségek év eleji növekedésének elmaradása
tarthatatlan helyzetet teremtett: az intézetek a működőképesség
határán vannak, munkavállalóink nagy része a létminimumon vagy
az alatt tartja fenn magát.
Azonnali kezdeményezéseket Javasolunk ezért, még az MTA májusi
közgy ű lése előtt. Ezekben fontos erkölcsi támaszként szolgálhatnak
az intézetek felülvizsgálatának eredményei, amelyek semmiképpen
nem adhatnak érvelési alapot a tudományos tevékenység korlátozására, ellenkező leg, azt bizonyítják, hogy az államnak érdemes,
Indokolt és szükséges az Intézeteket az állami költségvetésből az
európai színvonalhoz Inkább közeledően, mint távolódóan, finanszíroznia. Minden lehetséges fórumon világossá kell tenni, hogy az
MTA és Intézetei az egyetemekkel együtt az ország jövőjén dolgozó
értelmiség legfontosabb műhelyet. Ezek visszafejlesztéséhez semmilyen erkölcsi, politikai és gazdasági indoka nem lehet.
Ezzel kapcsolatban arra is rá kívánunk mutatni, hogy társadalmllag helytelen, anyagilag nem célravezető, az intézetek munkavállalóival szemben igen méltánytalan dolognak tartanánk, ha az MTA
vagy az Intézetek a gazdasági gondok kezelése során a létszámcsökkentés eszközéhez nyúlnának. A profitorientált tevékenységek
leválasztása után most már a nonprofit-tevékenységek bővítésével
és a tulajdon lehetséges hasznosítása útján kellene inkább további
bevételekhez jutni.
Szakszervezetünk az Intézmények és a munkavállalók érdekében a
következőket kéri az Akadémiától:
1. Az MTA hozza nyilvánosságra az Intézetek felülvizsgálatának
dokumentumait, tegye ezzel lehetővé, hogy az Intézetek, a kutatói
közösségek és a társadalmi szervezetek még a közgy űlés előtt
kezdeményezéseket és javaslatokat tehessenek saját Jövőjük lehetséges alakítása érdekében.
2. Tekintse át az MTA az 1993. évi költségvetését és a célok újragondolásával, további bevételi lehetőségek felkutatásával tegyen kísérletet az Intézetek hiányzó dologi és bérköltségeinek biztosítására.
3. Az MTA már most kezdeményezze, hogy az Érdekegyeztető
Tanács 1992. november 20-21-1 ülésén egyebek között a kutatóintézmények dolgozóinak Is 1993. május 1-jétől elő irányzott közalkalmazotti béremelés végrehajtása az előkészületi munkák és tárgyalások megkezdésével valóban realizálódjon. [Jóváhagyta az
Országgy ű lés az 1993. évi költségvetésről szóló törvény 4. § (2) bek.
b) pontja szerint.]
4. Az előző két pont lehetőségeinek összegzésével törekedjen az
Akadémia arra, hogy
a) Intézeteiben a bérszínvonal 1993-ban legalább 18%-kal növekedjen, összhangban az Érdekegyeztető Tanácsnak az ez évi bérekre
vonatkozó ajánlásával,
b) a 13. havi fizetés központilag külön biztosított keretként jelenjen
meg az intézetekben és még 1993-ban kifizetésre kerüljön.
5. Állapítsa meg az MTA az 1994. költségvetési évre azokat a pénzügyi előirányzatokat, melyek lehetővé teszik a közalkalmazotti törvény
által előírt minimális bérszínvonal és a pótlékok kifizethetőségét. Szakszervezetünk kéri, hogy erről tájékoztatást kapjon, hogy azt megfelelően támogathassa.
Végezetül ismételten kifejezzük legteljesebb megértésünket a magyar tudomány és intézetei érdekei iránt. Ezen alapon szeretnénk
elérni az általunk is képviselt munkavállalók élet- és munkakörülményeinek észrevehet ő javulását a közeli jövőben.
Budapest, 1993. február 12.

Az OTKA túlélte a nehéz éveket
A költségvetésbő l kapott támogatás a továbbiakban is lehetővé teszi a
tudományos kutatások folytatását, szerény összegű pályázatok kiírását —
jelentette be Andorka Rudolf, az Országos Tudományos Kutatási Alap
(OTKA) elnöke. Allami forrásokból idén 2,44 milliárd forintot fordíthatnak
alapkutatások finanszírozására. Andorka Rudolf szerint ez az összeg
kevesebb ugyan, mint a hasonló fejlettségű országok tudományra fordított
költségei, de az is eredmény, hogy „túlélte az alap a nehéz éveket, nem
kellett bezárni a boltot". A tájékoztatón elhangzott: az OTKA a kormánytól
és a tárcáktól függetlenül muködik. A testületben jelen vannak az egyetemek, az MTA, a minisztériumok, a Rektori Konferencia, a közgyű jtemények
képviselői. Legfontosabb feladata az alapkutatások támogatása. Az alap
jövő jérő l szólva Andorka Rudolf elmondta: egy világbanki kölcsönegyezmény lehető séget biztosít fiatal kutatók támogatására, műszerek
beszerzésére, a számítógépes infrastruktúra fejlesztésére. Az állami forrásokból idén 200 millió forintot kívánnak könyvtárak, tudományos publikációk rendkívüli támogatására fordítani. Az alap 1993. májusi határidővel
tematikus és ifjúsági pályázatokat hirdet meg. A pályázatok értékelése
ettől az évtől kezdve a nyugati országokéhoz hasonlóan történik. Az OTKA
működését meghatározó törvénytervezetről várhatóan március 31-éig dönt
a parlament.
Lapzárta után értesültünk arról, hogy kivételes eljárással tárgyalta meg
és fogadta el március 16-án az Országgyűlés az Országos Tudományos
Kutatási Alapról szóló törvényjavaslatot.
A döntést megelőző képviselő i. hozzászólások rendkívül érdekes
tükörképét adták annak, hogy miként vélekednek egyes pártok, s
képviselőik ma a tudományos életről. A Szószóló szerkesztosége elhatározta: lapunk következő számában a vitáról szemelvényeket tallózunk a
parlamenti jegyzőkönyv alapján.

Havat görget a szél a Rákóczi úton. Jön, vágtat a Dunáról, a budai
Ma még csak a falakra írják, s onnan olvassák az emberek: munkát,
hegyekb ől. Tépi, cibálja a járókelők kabátját. Bolond kedvében az kenyeret! Még csendesen lapulnak a külvárosok, az új lakótelepek és a
aluljárónál kéreget ő koldus kalapját
munkanélküliek már közelítenek a millióhoz —
messzire penderíti. Ki az úttestre, a
számolják számolatlan gondjaikat, és a munszáguldó járm űvek közé. Túl a Guttmankanélküli-segélyt, a perg ő napokat, minden
sarkon (ha valaki nem tudná: a Verseny
remény nélkül. Ám az id ős nyugdíjas álmában
Áruház helyén valaha Guttmann úrék
megjelenik a gyermekkor, látja az Andrássy utat,
árulták az elnyűhetetlen nadrágot), ma
a komoran vonuló tömeget és hallja az egyre
kissé „srévizavé" Kleider-Bauerék, előtte
er ősödő, ütemes kiáltást: munkát, kenyeret! S
szendvicsember küszködik a kavargó
ebbe beleremegnek a paloták és a fényes kirakalégáramlattal. A járókel ők unottan,
tokon az üveg, miután sietve lehúzták a bolközömbösen kerülgetik.
tosok a súlyos vasred őnyöket...
Egy dologra azonban felfigyelnek, a
A Deák téri aluljáróban csődület állja körül
valamikori Dégenfeld báró bérpaloa fiatalembert, aki angolul prédikál, és szavait
tájának (homlokzatán címer díszük, még
egy ifjú lány fordítja. Kezében mikrofon, lábuknál
az „átkosban" renoválták!) falán két
hordozható er ősít ő. S a mikrofonhang túlhararaszos bet űkkel komor figyelmezsogja a nyüzsgés zsivaját. A prédikátorok balján
tetésként felirat. Mi több, kiáltásnak is
állványos tábla a következőkkel: „Meguntad a
beillik: Munkát, kenyeret! Az első szót
rossz híreket hallgatni? Krisztus jó híreket üzen.
fekete, a másodikat vörös sprével fesTéged is vár a Szól a Biblia Gyülekezet."
tették ,fel...
Egy időre meg-megállnak az emberek. Hallván,
A két szín önmagában és külön-külön
hogy túlvilági üdvöt és boldogságot kínálnak,
is fenyeget ő, de így együtt hatványozott a hatás. Az egyik a gyász, vagy hamarost tovább mennek. Talán úgy vannak vele, e világon szeretnének
ha úgy tetszik, a kilátástalanság, a másik a lázadás, a harag jelképe. inkább boldogulást, munkával és nagyobb darab kenyérrel.
(gede)
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Munkatársunk felkereste a Nyugdíjbiztosítási Felügyel ő
Bizottság elnökét

Generációk közötti társadalmi szerződés
Fehér füst száll az egekbe! Halleluja, halleluja. Vajúdtak a hegyek, és ... szültek egy törvényt. Sok rossz huzavona, furfangos
taktikázások után, megszületett végre a parlamenti döntés: májusban lesz a társadalombiztosítási önkormányzatok választása.
Vivát! Kérdés persze, hogy kinek jelent győzelmet, s egyáltalán
van-e győztese az eddigi szócsatáknak? Am az bizonyos, hogy
a választásokig hátralévő Időben főként a társadalombiztosítás
ónkormányzatainak megalakulásáról „szól a dal". Errő l
beszélgetünk Bod Péterrel, a Nyugdíjbiztosítási Felügyelőbizottság elnökével, aki „civilben" az MTA Matematikai Kutatóintézet
Igazgatóhelyettese.
— Nem ma kezdődött a társadalombiztosítás kettéválási folyamata —
mondja Bod Péter. — 1991-ben
születtek azok a törvények, amelyek
a korábban egységes szervezetben
m ű ködő társadalombiztosítást két
ágazatra bontották, nevezetesen az
egészségbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási ágazatra. Döntöttek arról is,
hogy a társadalombiztosítás igazgatásának jellege megváltozzék.
Ezek szerint visszatérnénk a nálunk
korábban már nagy hagyományokkal
bíró irányítási rendszerhez, az úgynevezett önkormányzati irányításhoz.
— Ml az önkormányzati Irányítás
lényege?
— Az, hogy a társadalombiztosítás
működését olyan köztestület irányítja, amelynek tagjait azok választják,
akik a befizetéseikkel tulajdonképpen
a társadalombiztosítást működtetik.
Részint a munkavállalók, részint a
munkáltatók. Az a pénz, amelyből a
társadalombiztosítás működik, idén
már több mint 600 milliárd forint, az
1Iami költségvetésnek durván a fele.
4sszer ű, ha ennek az óriási pénznek
a felhasználását közvetlenül azok
irányítják, akik azt befizették. A parlament a közelmúltban elfogadta a
társadalombiztosítási választásokról
szóló törvényt, s ezek szerint a két
önkormányzat élén közgyűlések állnak. A munkavállalók képviselőit a
választásra jogosult állampolgárok —
országos listás szavazással — fogják
megválasztani. A munkaadói képviselőket és a nyugdíjasok képviselőit
az érdekképviseletek delegálják.
— Milyen változás várható, ha az
önkormányzatok lrányítanak majd?
— Valójában csak lehetőség nyílik
arra, hogy a társadalombiztosítás
rendelkezésére álló sz űkös eszközökkel, egy, a tb ügyeiben érdekelt,
szakmai testület gazdálkodjék. Hatékonyabb, célra orientáltabb az önkormányzati irányítás, tehát sokkal eredményesebb, mint amikor egy állami
hivatal fennhatósága alá tartozik a

szervezet. Természetesen az önkormányzatok se irányíthatnak önkényesen, hiszen a társadalombiztosítással kapcsolatos jogok és kötelességek törvényben vannak rögzítve.
Nem arról van szó, hogy ha az
önkormányzat gondol egyet, akkor
duplájára emelheti a nyugdíjat, meri
ez a parlament hatáskörébe tartozik.
— Mekkora mozgástere lesz az
önkormányzatoknak?
— Egyrészt a társadalombiztosítási rendszerek továbbfejlesztésén kell
munkálkodni, másrészt működtetni
kell a meglévő rendszert. A működés
belső szabályait az önkormányzat
határozza meg, s 6 fog gazdálkodni
a társadalombiztosítás vagyonával,
ha egyáltalán lesz ilyen vagyon.
— Pénzsz űke időkben hálátlan
feladat vár az új szerveződésre.
— Sajnos, így van, hiszen a társadalombiztosítás és ezen belül a
nyugdíjbiztosítás is nagyon nehéz
helyzetben van. Ennek okai a gazdaság általános állapotában keresendok. Ugy gondolom, hogy ezek a
problémák átmeneti jellegűek, s a
társadalmi-gazdasági rendszerünk
átalakulásával,kapcsolatos, egyszeri
nehézségek. Am a nyugdíjrendszer
átalakítása hosszú lejáratú, stratégiai
feladat, amelyet nem szabad csupán
a kezdeti nehézségek függvényében
nézni. Aki ma áll munkába, csak 40
év múlva lesz nyugdíjas, és akkor
teljesen más gazdasági feltételek
lesznek. Ezért a nyugdíjrendszer
kidolgozásakor figyelembe kell venni
a most élő, két és félmillió nyugdíjast, s azokat, akik a közeli években
mennek nyugállományba, valamint a
fiatalokat, akik még évtizedeken át
fizetik a járulékot.
— Az a nyugdíjas, aki évtizedeken át fizette a járulékot, ma joggal kérdi: Ilyen ő regséget
érdemeltem? Hová lett a befizetett pénzem?
— Igen, ezekiogos kérdések. Persze, a korszeru nyugdíjrendszerek-

ben a finanszírozás nem úgy történik,
hogy valaki aktív korában befizet, azt
félreteszik, kamatoztatják, és amikor
eljön az ideje, abból fizetik a nyugdíjat. Válság és infláció ellen semmiféle
megtakarításnak nincs védelme.
Csupán az örök a társadalomban,
hogy mindig vannak aktív dolgozók,
és ezért nagyobb biztonságot jelent,
ha a mindenkori aktívak fizetik a mindenkori nyugdíjasokat. Ez egy generációk közötti társadalmi szerződés,
amelyet sajnos könnyen fel lehet
borítani, és mindig a nyugdíjasok
rovására. Az önkormányzat egyik
alapvető feladata lesz, hogy szembeszegüljön ezekkel a káros tendenciákkal, amelyek mindig újraélednek.
— Vajon a májusi választások
mennyire képesek megmozgatni
az embereket?
— Attól félek, nem eléggé ismert,
hogy itt miről van szó. Kérdés, hogy
sikerül-e az érdekképviseleteknek
egy érvényes választást elérni.
Ugyanis a törvény azt mondja, hogy
amennyiben a választásra jogosultak
25 százaléka nem vesz részt, akkor
csak 1994 második felében kerülhet
sor a választások megismétlésére.
Ezért a különböző szakszervezeti
szövetségeknek jól kellene kihasználni a rendelkezésre álló időt. Legalább a saját tagságuk körében
végezzenek szervező munkát, hogy
az emberek vegyék maguknak a
fáradságot, és elmenjenek szavazni.
— Nem Is olyan régen még arról
volt szó, haogy nem korlátozzák
a részvételi arányt, mégis 25
százalék lett az alsó határ. Kinek
volt érdeke ez a szigorítás?
— Nehéz pontos választ adni erre
a kérdésre. Azt gondolom, hogy a
jelenlegi helyzetünk egyik kóros
tünete, hogy mindenki valamiféle legitimitási komplexussal küzd. Sokan
előszeretettel vonják kétségbe mások legitimitását. Ezen zavaros viszonyok következménye lett a megszavazott törvény. Azt hiszem, ha majd
létrejön az önkormányzat, akkor a
folyamatos működésével fogja magát
elismertetni.
— Lát esélyt, hogy eredményes
legyen a májusi választás?
— Ha abból indulok ki, hogy az
érdekképviseleti szövetségeknek
mekkora a tagsága, akkor azt mondom, nem lehet eleve kudarcra ítélni
a választásokat. Ha csupán a tagdíjat fizető munkavállalókat rá tudják
venni, hogy vegyenek részt saját
ügyeik alakításában, akkor érvényes
lesz a választás. Persze, önmaguktól nem mennek a dolgok, most kell
az embereket megszólító tömegszervezeti munka.
A. T.

Hogyan pihenhetünk a Nemzeti Üdülési
Alapítvány üdülőiben (volt SZOT-üdülőkben)?
Az I. negyedéves tapasztalatok alapján módosult a beutalókhoz jutás
módja. Budapesten áprilistól új iroda nyílik, melynek címe: Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55. Továbbra is működik a Dózsa Gy. út 84/B. sz. alatti
iroda, ahol hosszú sor várakozik a beutalólisták megtekintésére is.
Az üdülési támogatás állampolgári jogon jár mindenkinek (tanuló illetve
eltartott gyermeknek, nyugdíjasoknak is természetesen), és a névérték
feléért vásárolt bonok formájában juthat hozzá az, aki üdülni kíván. A 2000
Ft érték ű bonokat 1000 Ft-ért lehet kapni
— a munkáltatótól (ha a munkahely tudott vásárolni) a szakszervezeteken keresztül,
— a TUDOSZ üdülési felelősök sgítségével a TUDOSZ-irodáról,
— szakszervezeti meghatalmazással közvetlenül a Dózsa György úti, a
Bajcsy-Zsilinszky úti, illetve a kijelölt területi irodákban. (A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a szakszervezeti tag jövedelmét is, az irodában az
alapján döntik el, mennyi bont kaphat az igénylő). A bonokat fizetési
eszközként lehet használni, 2000 Ft-tot ér darabja.
A beutalókat a Nemzeti Udülési Alapítvány irodáiban lehet kiválasztani
és megvásárolni.
A TUDOSZ-irodán keresztül is lehet néhány beutalót kapni, amelyeket
kooperációs szerző déssel rendelkező szakszervezetek ajánlanak fel, viszszamondott beutalóként. (A kooperációs szerződéssel kapnak határozott
számú beutalót azon szakszervezetek, akik az adott üdülő felépítéséhez
hozzájárultak.)
A nyugdíjasok és a munkanélküli-segélyben részesülők a Nemzeti
Üdültetési és Vagyonkezelői Kft. értékesítési irodájának valamelyikében
kérhetik az utalványt. A szociális helyzetet természetesen a nyugdíjasoknál is figyelembe veszik, akinek például 10 000 forintnál kisebb a nyugdíja
az 4000, akié 20 000 forintnál több, az csak 1000 forintos támogatásban
részesülhet, hiszen az új elosztási koncepció szerint itt nem egy
járandóságról, hanem pusztán lehetőségrő l beszélünk csupán.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az üdülő helyi díj adómentes, ezért befizetéskor célszerű adószámot és pecsétet tartalmazó befizetési igazolást kérni,
mert az adóbevalláskor ez az összeg az adóalapból leírható.
1993-ban a szakszervezetektől kapott szociális segély adómentes, ha a
kedvezményezett szociálisan rászorult, és az alapszervezet segélyezési
szabályzattal rendelkezik. Ajánlatos tehát ilyen szabályzatot készíteni,
amelyben rögzítik, ki tekinthető szociális segélyre jogosultnak.
A Nemzeti Üdülési Alapítvány üdülőinek címjegyzékéről, hozzávetőleges
árairól, az üdülők egyéb szolgáltatásairól, valamint az értékesítési irodahálózat
telefonszámairól, a félfogadási időkről az érdeklődőknek információt adnak a
TUDOSZ üdülési felelősei és a TUDOSZ-iroda munkatársai. A Szószóló következő havi laíic.7ámában a legfontosabb tudnivalókat mi is megjelentetjük.

A TUDOSZ tagjainak

Tíz százalékkal olcsóbban
Régen elmúltak azok az idők, amikor arról folyt a vita, hogy a kultúra
áru vagy nem áru. Bizony, piacon értékesítik a szellemi termékeket, de
nagyon kockázatos dolog forgalmazni, mert nincs elég fizet őképes vevő
rá, s az „elő állítás" költségei is csak bajosan térülnek meg. Ha egyáltalán
mérni lehet például egy regény vagy egy festmény „önköltségét". Bátor
ember, aki belevág a kulturális üzletbe, különösen, ha könyvkiadásra vagy
könyvterjesztére adja a fejét. A Balassi Kiadó gazdái kétszeresen bátrak,
hiszen a könyvek árusítása mellett könyvkiadással is foglalkoznak. És
még valami mással is.
Budán, a Margit utca 1. szám alatti, hegyoldal aljában épült házban,
évtizedek óta könyvesbolt működött. Valójában afféle raktárhelyiség volt,
ahonnan f őként az üzemi könyvterjesztőket látták el. Amikor a Balassi
Kiadó megnyerte az üzlet bérleti jogát, elhatározták, hogy az igényes
könyvbarátok ízlése szerint alakítják át. S az „igényesség" ez alkalommal
nem a nagypénzű emberek finom megjelölése, sokkal inkább azoké, akik
igazi kulturális értékekre vágynak. Az üzlet egyik részében a Cambridge
University Press magyarországi mintaboltját rendezték be. A Macenas
Könyvkiadó gondozásában megjelent Cambridge Enciklopédiának itt tartották a bemutatóját, alkalmanként pedig Cambridge-napokat is tartanak
a szép könyvek között.
A könyvesbolt középső traktusa képzőmű vészeti kiállításoknak ad otthont, ezenkívül baráti társaságoknak biztosítanak kulturált találkozóhelyet. S a hagyományos könyvesbolti részen is főként értékes szépirodalmi
alkotások, filozófiai és történelmi munkák, irodalomtörténeti könyvek, lexikonok és ragyogó képzőművészeti alkotások találhatók.
Évente 20-25 új könyv megjelenését gondozza a Balassi Kiadó. Igényességükre jellemző, hogy néhány m űvet az Akadémiai Kiadótól vettek át. A
hazai könyvkiadás tavalyi nagy sikere, a Miért fáj ma is című munka,
amely az ismeretlen József Attilát tárja az olvasó elé, a Közgazdasági és
Jogi Kiadóval közösen, a Balassi Kiadó gondozásában jelent meg. A
Kortársaink című sorozatban legutóbb Mándy Iván életmű vét mutatták be,
az ínyenceknek bizonyára örömöt okoz a II. Rákóczi Ferenc fohászai
című kötet.
Aki itt szeretne könyvet vásárolni, nem csalódik, hiszen gazdag a választék. És egy szép gesztus a könyvesbolt részéről: a Balassi Kiadó könyveit
a TUDOSZ tagjainak 10 százalékkal olcsóbban adják. Végre egy hely,
ahol - a lehetőségeikhez mérten - megbecsülik a tudományok embereit.

Pályázati felhívás[

A Pro Renovan Cultura Hungariae
Diákcsere-mozgalomért szakaga ítvány •ál zatot hirdet
Pályázatot lehet benyújtani adatlapon:
1. Résztanulmányok, intenzív kurzusok, szakmai gyakorlatok támogatására. Pályázatot nyújthatnak be azok a főiskolai vagy egyetemi hallgatók, akik egyénileg vagy csoportosan, diákcsere keretein
belül külföldi felsőoktatási intezményben legalább három hónapos résztanulmányon, vagy tanulmányaikhoz kapcsolódó rövid, intenzív kurzuson, vagy tanulmányaik szerves részét képező szakmai gyakorlaton vesznek részt.
Pályázati határidő: 1993. május 15.
2. Onerőből folytatott külföldi tanulmányok útiköltség-támogatására.
Az alapítvány részfinanszírozást vállal.
3. Hallgatói nemzetközi szervezetek támogatására. Pályázhatnak a
felső oktatási intézmények hallgatóit képviselő szervezetek.
A 2-3. pályázat beadási határideje folyamatos.
Cím: TEMPUS Magyarországi Iroda
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

Optimizmus '93

Csomó István írta dolgozatának utolsó mondataként a Magyar Tudomány 1993. 1. számában: Ha optimista vagyok, bízom abban, hogy az
MTA 1993-as költségvetése nem lesz kevesebb, mint amennyit a parlament decemberben elfogadott.
Csurgat Árpád, az MTA főtitkára zárómondata így hangzott az MTA
igazgatóinak értekezletén: Azzal búcsúzom, hogy optimista vagyok abElnökségi ülés
ban, hogy jövőre is találkozunk még ebben a körben.
Aradi Zsolt, a Pénzügyminisztérium főosztályvezet ő je az alábbiakat
A Tudományos Dolgozók Szakmondta
az MTA igazgatóinak értekezletén: A kormány most dolgozik a
szervezete (TUDOSZ) elnöksége
négyéves konszolidációs programon, amit rövidesen a parlament elé bomárcius 3-án áttekintette a kutacsátanak és 1994-tál kerül bevezetésre.
tóintézetek helyzetét, különös tekintettel a kutatást és felsőoktatást
szabályozó törvényekre, valamint az
MTA testületeinek közelgő ülésére.
mrNe -7 v'II
Kilenc hónap várakozás után az
elnökség halaszthatatlannak tartja a
Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Szövetségének elnöke, Nagy Zoltán
Törvény hatáskörébe utalt kutató- ad a 112-38-35 telefonon.
TUDOSZ ELLA
intézetek működéséhez szükséges
(A TUDOSZ-fiatalok a KSZSZ-tagkormányrendelet megszületését. ságon keresztül automatikusan a
szárnitóapes kapcsolat
Ennek érthetetlen késlekedése KFSZSZ tagjai is!)
Februártól a TUDOSZ Puskin utugyanis elbizonytalanítja az incai irodája is elérhető számítógépes
tézetek alapvető szervezeti viszoadathálózati rend-szeren keresztül.
nyait, szabályzatlanul hagyva többek
A hálózatban postafiókkal renTUDOSZ-elnökség,
közt a kinevezés, besorolás és a
delkező kollégáinkkal gyorsabb lesz
pótlékok rendjét. Ez pedig - páro- MDF Szakmai Kollégium
a kap-solatunk, a külföldön dolgozó
sulva a pénzügyi elvonásokkal -, a
kollégáinknak pedig jogi és esetenkutatóintézetek működésképtelenként adótanácsokat tudunk küldeni,
ségéhez vezet.
élő kapcsolatot tudunk kialakítani.
1993. március 11-én a TudomáELLA számunk: 2979
Az elnökség sürgette továbbá a nyos Dolgozók Szakszervezete
EMAIL számunk:
felkészülést a törvényhozás által a (TUDOSZ) Elnökségének és az
h2979tud@ella.hu
kutatóintézetek számára megsza- MDF Országos Szakmai Kollégium
Várjuk leveleiket, minden
vazott béremelési keretek lebon- Tudományos és Oktatási Testüesetben megpróbálunk segíteni.
tására.
letének tagjai megvitatták a hazai
a TUDOSZ-iroda munkatársai
kutatás és fejlesztés helyzetét
különös tekintettel a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törÁlláskereső
Ingyenes
vény előkészítésére. Ez utóbbitól azt
A Közszolgálati Fiatalok Szak- várják, hogy egy demokratikus
jogsegélyszolgálat
felszervezeti Szövetsége (KFSZSZ) építésű önigazgatáson alapuló
inés adótanácsadás
1993-ra vitasorozatot indít klub tézményhálózat
kialakulását és
a TUDOSZ-irodában
formájában a közszolgálati fiatalokat fenntartását segítse
elő.
minden szerdán
érintő kérdéskörökrő l. Szolgáltatást
Kihangsúlyozták, hogy az inkívánnak nyújtani a közszolgálati fi- tézetek kritikus helyzetére tekintet16 és 19 óra között.
atal álláskeresők számára, és se- tel - az esetleges változtatások egy
Elő zetes
gélyalapot hoznak létre a súlyos ésszerű átállási periódus biztosíléthelyzetbe került fiatal tagtársak tásával menjen végbe, megőrizve
'bejelentkezés
számára, részben pályázatok útján ezzel az eredményes kutatómun138-4287-es
elnyert összegek biztosításával. kához szükséges stabilitást. KifejezFelvilágosítást mindezekről a Köz- ték további szándékukat a konszolgálati Fiatalok Szakszervezeti zultációk jövőbeli folytatására.

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

1993. MÁRCIUS

SZÓSZÓLÓ

1993. MÁRCIUS
Tudományos konferencia

Magyar tudományosság a környező
országokban
A sérült magyar nemzettudat egyik legsajgóbb pontja a határokon túl élő
magyar kisebbségek sorsa.
A kérdés kezelésében még nem tanultuk meg az összhangzattan szabályait. A társadalom egészét átfogó szolidaritási megnyilvánulások (mint pl.
1989-1990 fordulóján a romániai, erdélyi segélyakció volt), a polgári és
egyházi közösségek tiszteletre méltó karitatív tevékenysége mellett bornírt
politikai akciózásoknak, a demagógiának Is kedvenc színtere az anyaország
és a szomszédba élő magyar népcsoportok kapcsolata.
A problémakör megközelítésében ma még az érzelmi tényezők dominálnak, kevés a tudatosság és a távlatosság.
Önértéke mellett ez utóbbiak miatt Is fontos esemény volt az a tudományos konferencia, amelyet az MTA Határainkon Kívüli Magyar Tudományossá9ot Koordináló Albizottság rendezett 1993. február 11-én és 12-én.
Az elmult évtizedekben — néhány személyi kivételtől eltekintve — a magyar kutatótársadalom számára „terra Incognita" maradt a szellemi és
tudományos értékeknek az a köre, amelyet a környező országok magyar
tudományossága, általában rendkívül nehéz körülmények és feltétekel
között, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban létrehozott.
A fehér foltok megszüntetése érdekében az MTA Elnöksége már 1989-ben
megbízást adott egy olyan adatbank kialakítására, amely a határokon túl
— Nyugaton és Keleten — élő és tevékenykedő magyar származású szakemberek, kutatók legfontosabb adatait tartalmazza.
A történelmi jóvátételt és rehabilitációt eredményezte az új akadémiai
Alapszabály, amely bevezette a „külső tag" státust a külföldön élő magyar
kutatók számára.
Majd megalakult a fentebb említett — kissé körmönfont nevű — bizottság,
amely arra hivatott, hogy kidolgozza a magyar nyelvű tudományossággal
kapcsolatos stratégiát; a támogatás és az együttműködés lehetséges
területeit és eszközeit.
A konferencia alapvető célja egyfelől a környező országok magyar
tudománymű velésének bemutatása

kezetéről és kutatási terveiről adott
számot. Kifejtette, hogy a hajdan
virágzó erdélyi magyar tudományos-

Kolozsvári tiltakozás
95 kolozsvári magyar értelmiségi szerdán nyilatkozatot adott közre
a kolozsvári Szabadság napilapban, tiltakozva Gheorghe Funar egy
éve tartó kolozsvári polgármesteri tevékenysége ellen. A politikai
tisztséget nem viselő aláírók között van Csép Sándor, a román televízió
kolozsvári magyar adásának főszerkesztője, Cs. Gyimesi Éva egyetemi tanár, Csiha Kálmán református püspök, író és költő, Kányádi
Sándor és Lászlóffy Aladár költő, Páll Árpád színháztörténész, Senkálszky Endre színművész, Tompa Gábor, a kolozsvári állami magyar
színház igazgatója, Tibori Szabó Zoltán, a Szabadság főszerkesztője.
volt, másfelől pedig az azonnali
egyeztetés a lehetőségek és feladatok közös meghatározása. Éppen ezért, némi fellengzőséggel
magyar-magyar tudományos csúcstalálkozónak is jelölhetjük a tanácskozást, mivel az MTA-t Kosáry Domokos elnök, valamint Láng István
f őtitkár képviselte, míg a környező
országokból ottani vezető magyar
tudósok érkeztek.
Jakó Zsigmond, az MTA külső tagja a romániai, erdélyi magyar tudományosság viszonyairól, szer-

ság megszűnőben van; nemcsak
azért, mert a diktatúra szinte teljes
mértékben felszámolta a magyar
intézményrendszert, hanem azért
mert: „...elfogyóban van, több szakterületen már el is fogyott a teljes
érték ű szakemberállomány..."
Az erdélyi magyarság egyetlen
esélye, hogy fiatal és versenyképes
értelmiségiekkel pótolja a kihullott
generációkat, ehhez azonban a
magyar oktatásügy — odaértve a
Bólyai Egyetemet is — újraszervezésére van szükség.

A romániai magyar tudománym ű velés szervezete, az Erdélyi
Múzeum Egyesület (EME) átfogó
vizsgálat keretében mérte fel az
ottani magyar tudományos kapacitást és terveket készített.
Az elszenvedett csapások ellenére
a nyelvtudományi, néprajzi és történettudományi kutatások szférájában
aránylag kedvezőbb a helyzet. A
művelődéstörténész professzor elsősorban a humaniorák szempontjából
fejtette ki a terveket, ill. az anyaországgal szembeni igényeket:
1. A látszólagosan erdélyi, ám
valójában nemzeti jelentőségű kutatási témák épüljenek be a magyar
nemzeti kutatási tervbe és kapjanak
OTKA-támogatást.
2. Bizonyos szakterületeken, diszciplinákban Erdélyben hiányoznak a
megfelelő képzettség ű szakemberek. A kisebbségi jog, a statisztika/demográfia és közgazdaságtan
területén a magyarországi kutatóintézeteknek arra kellene törekedniük, hogy erdélyi szakembereket is
bevonjanak a kutatásokba, biztosítva ezzel a továbbképzést és a szakosodást.
3. A magyar kutatási programok
kidolgozásánál figyelembe kellene
venni azokat a szakterületeket, amelyek kutatása Erdélyben megoldható,
kívánatos volna ezeket az ottani
szakemberekkel elvégeztetni, és
ezek a kutatások részesüljenek
arányos támogatásban.
4. A műszaki, az orvos- és természettudományi kutatásokat nem
nemzetiségi, hanem állam-, vagy
intézetközi alapon érdemes koordinálni, amennyiben ezt a politikai
légkör megengedi. Ugyanakkor
ezekben az esetekben a kutatók
magyarországi tanulmányútjai segíthetnek a korszerűbb módszerek
megismerését.
A szlovákiai, felvidéki magyar tudománym ű velés eredményeit és
problémáit Bauer Gy őz ő gyógyszerkutató, a Szlovák Tudományos
Akadémia tagja, a CSEMADOK elnöke mutatta be.
Előadásában több fontos distinkciót tett; így kifejtette, hogy a
kisebbségi szellemi élet nem tévesztendő össze a kisebbségi tudományossággal, valamint vázolta, hogy
a reáltudományokban a nemzeti
kultúrát meghaladó általános értékek
feltárása a feladat.
A kisebbségi tudományosság feladata: a saját helyzet, múlt és jövő
feltárása, amely inkább humán és
társadalomtudományi eszközökkel
történik és magába foglalja a tudományos ismeretterjesztést is.
"•-•

(Hadi) tudósítás
Az ÉT februári üléseiről
Kuti László Idestova két esztendeje részt vesz
az — Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács
(ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadl)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Amennyire rövid hónap a február, oly sűrűn tele
lett szórva ÉT-programokkal. S még az oktatási
törvények vitája is e hónapra volt tervezve. Ez utóbbi
később egy hetet tolódott, s így átkerült márciusra.
(De minek... Szerintem az oktatáspolitika, az oktatási rendszer koncepcionális, stratégiai kérdéseit már
hónapokkal ezelőtt, de mindenesetre a törvénytervezetek elkészülte előtt meg kellett volna az ÉTn tárgyalni, s utána csak ellenőrizni, hogy minden a
megállapodás szerint halad-e. És természetesen teret
adni az ágazati-szakmai fórumokon az érintett szakszervezeteknek, hogy a szakmai-munkajogi érdekekben folyamatosan egyeztessenek.)
No, de térjünk vissza februárra. Az 1993. évi
béremelés ajánlott mértékéről az ágazatközi besorolási rendszer bértételeiről tárgyaltunk 12-én. A jól
felkészült partnerek között zajló vita olyan heves volt,
mintha még mindig kötelező bérszabályozás lenne.
(Az utasításos bérszabályozás pedig az elmúlt évben
megszűnt. Mi lesz ezután velünk? Ha nem mondják
meg felülről, hogy mit kell csinálni? Nem jön a végrehajtási utasítás, amit viszont megszoktunk. Magunknak kell dönteni...) Az ajánlások azonban segítségül szolgálhatnak. A munkavállalók és a munkáltatók számára. Nem véletlen, hogy a javasolt
határértékek és átlagok között hatalmas különbségek
voltak, amelyek sehogy sem akartak közeledni
egymáshoz. Több órás vita után — amikor már úgy
látszott eredménytelen lesz az egyezkedés — megszületett a kompromisszum. Az ajánlások a költségvetési intézményeket nem érintik. El kell azonban gondolkozni azon, hogy amíg a vállalkozói szférában arról folyt a vita, hogy a minimális emelés mértéke
10 vagy 13 százalék, az átlagos emelés pedig 18
vagy 20 százalékos legyen, addig a költségvetési

területen a béremelés átlagos nagysága alig éri el a
3 százalékot. Ezen azért is el kell gondolkoznunk,
mert e tűrhetetlen helyzettel szemben előbb-utóbb
tennünk kellene valamit...
A másik napirend vitája egyszerűbb volt. A szakszervezetek a kötelező bértételek elfogadását javasolták, a munkáltatók képviselői pedig ezzel nem
értettek egyet.
Szó volt még arról is, hogy a lakossági civil szervező dések és különféle egyesületek kérték felvételüket — mint negyedik oldal — az ÉT-re. Ezt a
kérglmet a három oldal egyöntetűen elutasította, mivel
az ET — hasonlóan a nemzetközi gyakorlathoz —, a
munka világának kérdéseivel foglalkozik. A civil szerveződések munkája pedig lényegesen eltér ettől.
A következő ÉT plenáris ülés napirendjén az úgynevezett XXVIII-as törvénnyel, valamint az üzemiközalkalmazotti tanácsi, és a tb-önkormányzati választásokkal kapcsolatos problémák tisztázása szerepelt,
amelyekről — a Szószóló szerkesztőségének kérésére — a következő havi lapszámunkban fogok
beszámolni.
A kormány foglalkoztatáspolitikai koncepciójának
megvitatása február 26-án szerepelt az ÉT napirendjén. A témakör azért is érdekes, mert korábban a munkáltatók és a munkavállalók közösen kérték
a munkaügyi minisztert, hogy halassza el ennek parlamenti benyújtását. Az esedékes gazdaságpolitikai
ET-fórum után — amikor már minden részlet tisztázódott —, akkor tárgyaljuk meg, s csak ezután
kerüljön ez az országgyulés elé. A miniszter válasza
elutasító volt: „a témát sürgősen meg kellett tárgyalnunk" — mondta. A meglepetés csak az ülés
megkezdése után érte a munkavállalókat. A téma
előterjesztője — a foglalkoztatáspolitikáért felelős helyettes államtitkár — bejelentette: az előterjesztés
munkaanyagnak tekintendő, amely generális átdolgozás után kerül ismét az ÉT, illetve a parlament
elé. Ezután a szakszervezetek — ragaszkodva eredeti koncepciójukhoz — nem is óhajtottak tárgyalni
erről az előterjesztésről. Az így „kétoldalúvá" alakult
fórumon a munkáltatók képviselői elmondták véleményüket, melynek végeredménye az a megállapítás volt, hogy az anyag nem tekinthető kormányzati koncepciónak, hiszen láthatóan a kormány a
Munkaügyi Minisztériumot magára hagyta. A továbbiakban mást nem lehetett tenni, lezártuk a „vitát", s
várjuk a folytatást. Remélve, hogy a kormánynak
előbb-utóbb lesz foglalkoztatáspolitikai koncepciója.
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Szlovákiában az elkövetkező időszakban az intézményhálózat kialakítására törekednek: A Kisebbségi Magyar Intézet végezné a nyelvtudományi, irodalomtudományi, néprajzi, pszichológiai és szociológiai
kutatásokat. Az intézet természetesen anyagi támogatásra szorul.
Szükséges egy felsőoktatási intézmény létrehozása (pedagógiai,
hittudományi, népm ű velő -könyvtáros, valamint agrárszakkal).
A Komensky Egyetem magyar tanszékéhez Hungarológiai Intézet
kapcsolódhatna; a szlovákiai magyar tudományosság „infrastruktúrájához" szervesen hozzá tartozna a Szlovákiai Magyar Múzeum,
valamint a már működő, Varga Sándor vezette „egyszemélyes" Nemzetiségi Dokumentációs Központ.
Tudományos ismeretterjesztő lapok
létrehozása is elengedhetetlen volna.

képzett szakemberek hiánya; ezért
hatékony magyarországi ösztöndíjpolitikát kell kialakítani.
Nagyon fontos volna az eddigieknél sokkal jobban bevonni a
régió kutatóit a nemzetközi tudományos információs rendszerbe.
Létfontosságú volna, ha Kárpátalja
hozzájuthatna a magyarországi tudományos publikációk, egyetemi
jegyzetek egy-egy tiszteletpéldányához.
A kutatási támogatásokat illetően
az egyéni kutatások céltámogatása
t űnik ésszer űnek, de felmerült egy,
a határon túli magyar tudományosság támogatását szolgáló pályázat
megalkotásának ötlete is.
Szükséges volna bizonyos személyi kérdések intézményes rendezése
is. Lehető vé kell tenni a tudományos minősítés anyaországi megszerzését az arra érdemes kárpátaljai kutatók számára, növelni kell a

Örömhír Erdélyből
A sok gonosz és kétségbeejtő hír után végre egy, ami örömet szerez. Egyik este felhívott telefonon a kolozsvári Báthori Líceum
igazgatónő je — írta néhány hete a Magyar Nemzet hasábjain Pomogáts Béla —, s boldogan adta hírül, hogy az ősszel megnyílik
Kolozsvárott az első római katolikus középiskola. Méghozzá a Farkas
utcai hírneves épületben, ahol majd kétszáz esztendőn keresztül tanítottak a piarista atyák. Remélem, így is lesz, mondom, s ha e
reményeket nem csalja meg, mint már annyiszor tette, a bukaresti
kormánypolitika, akkor ennek az iskolaalapításnak valóban történelmi
jelentősége lehet...
Az ukrajnai, kárpátaljaí magyar
tudományosságról Soós Kálmán, az
ungvári Hungarológiai Intézet igazgatóhelyettese adott számot.
Amíg Erdélyben és Felvidéken a
tudományművelésnek évszázados
hagyományai vannak, addig Kárpátalján, ahol a környező ország
közül a legkisebb a magyarság száma és részaránya; ilyen hagyomány
alig mutatható ki.
Kárpátalján kettős megosztottság
alakult ki: a műszaki-, az orvos- és
természettudományi kutatással foglalkozó szakemberek munkássága
az ukrán tudományos élethez illeszkedik; a két magyar központ, a Hungarológiai Intézet, ill. az Ungvári
Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke
végez irodalom- és nyelvtudományi,
valamint néprajzi kutatást, így a két
intézmény tevekenysége messze a
lehetséges és a kívánatos szint alatt
marad.
Az alapvető cél természetesen a
két tudományos intézmény életképessé tétele, emellett azonban a
kárpátaljai magyar tudományosságnak létfontosságú az anyaország
szakmai és anyagi támogatása.
Kárpátalján egyik probléma a

vendégtanárok számát, főleg olyan
szakterületeken, amelyekből Kárpátalján hiány van (néprajz, irodalomtörténet). A nyugati nyelvek nem
kielégít ő ismerete miatt intenzív
nyelvtanfolyamok indítása is kívánatos lenne.
A gyenge technikai ellátottság
miatt nagy szükség volna korszer ű
kutatási infrastrukturára.
A kölcsönös nacionalizmusok elkerülése érdekében magyar-ukrán
történész vegyesbizottságot érdemes felállítani.
A konferencián több korreferátum
tájékoztatott a jugoszláviai, vajdasági magyar tudománymű velés gyorsan romló helyzetéről is.
A tanácskozás hasznosan járult
hozzá a magyar tudományos közösségek közötti együttműködés előmozdításához, valamint ahhoz, hogy
az érdekelt magyarországi kormányzati és tudományos szervezetek
pontosabban felmérhessék teendőiket.
A konferencia megszervezését és
a kisebbségi magyar tudománymű velést bemutató kötet összeállítását az MTA Kutatás- és Szervezetelemző Intézete vállalta.

Posztprecizitás

Posztjóindulat?
Némi megütközéssel olvastam a 2000 című lap február) számában
Desewffy Tibor „G ulyásposztmodern?" c. cikkének egy passzusát,
amelyet érdemes szó szerint idézni: „Az nem meglepő, hogy Magyarországon átlagban hetente látnak ufót, Illetve találják meg nyomaikat. Az sem meglep ő, hogy ezek a hírek rendszeresen helyet
kapnak a sajtóban, azonban az, hogy ezekhez a gyanús gyakorisággal jelentkez ő és érdekesen szabályos méreteket mutató nyomokhoz
a Központi Fizikai Kutató Intézet szakemberei, a technicista racionalitás bajnokai elemzés céljából kivonulnak, már figyelemre méltó".
Az alábbi írásnak a Szószólóban azért Is adunk teret, mert ennek
közlésére a 2000 című folyóirat szerkesztősége — mondván nincs
„levelezési rovatuk", és csak „bizonyos esztétikai minőséget" publikálnak — nem vállalkozott.
Az említett szakemberek minősítése arra enged következtetni, hogy a
cikk szerző je a maga idejében a matematika és a természettudományok
terén kiemelkedő tehetséget árul el, ezért is választotta talán az egzakt
tudományoknak azt a műfaját, amelyet jelenleg mű vel. Nem tudom,
nevezhetem-e őt újságírónak, mivel nem kenyerem a hízelgés/rágalmazás
(nem kívánt törlendő ). Talán egy elfogadható kompromisszum, ha „övön
aluli filosz" elnevezéssel illetem.
A precíz (posztprecíz?) filosz a cikkéhez mellékelt jegyzetekben minden
forrást megjelöl, kivéve azt, amelynek információjára alapozva elmarasztalja a KFKI „bajnokait". Rajta kívül talán csak keveseket lep meg az a
tény, hogy a Központi Fizikai Kutató Intézet szakemberei egyetlen ufóhelyszínre sem vonultak ki elemzés céljából. Erről csupán egyes, esti
szakosított liftkezelői képzettségüket „átmentő" „szakírók" ejtettek szót a
napi sajtóban. Az már csupán szőrszálhasogatás, hogy 1991. december
31-e óta a KFKI megszű nt, helyét öt független kutatóintézet vette át,
amely a KFKI prefixet nevében csupán a hagyományok megőrzése céljából
tartotta meg.
A posztjóindulattal teli álhírterjesztést tovább minősíti az a körülmény
is, hogy Desewffy az 1992 augusztusában a Pennsylvania állambeli Seven Springsben, egy konferencián igyekezett öregbíteni a hazai fizikusok,
„a technicista racionalitás bajnokainak" hírnevét.
Szerencsére „bajnokaink" szakmai megbecsülését tudományos publikációik é a nemzetközi szakmai körök értékítélete alapozta meg, és
ezen egy övön aluli filosz posztprecíz eszmefutatása bakfittyet sem változtat. Mindenesetre helyénvalónak érzem a KFKI fizikusainak megkövetését. Az hiszem az érintettek a szerző mentegetőzésére nem tartanak igényt, inkább beérnék azzal a békülékeny gesztussal, ha folyóiratuk
címét önkritikus módon egy 8-10 éves átmeneti időszakra „1993"-ra változtatnák.
Dr. Bencze Gyula
KFKI Részecske és Magfizikal Kutató Intézet

SZÓSZÓLÓ
Hova jutnánk

Választások

1993. MÁRCIUS

ÉSZT nélkül?

ÉSZT-tel él az ember

Milyen tennivalói vannak
a közalkalmazotti tanács
választásokat el őkészít ő
választási
bizottságoknak?

Két évig tartó vita zárult le azzal, hogy a parlament február
23-ai ülésén döntött a szakszervezeteket érintö választásokról. A megalkotott törvények alapján május 21-t%r. kell
megtartani a társadalombiztosítás önkormányzatainak,
május 21. és 28. között pedig az els ő üzemi és közalkalmazotti tanácsok választását. A tb-önkormányzatok létrejöttével a biztosító pénzalapjai fölött már nem kizárólag a
kormány és a költségvetés, hanem a tb-járulékot fizet ő
munkáltatók és munkavállalók képviselöi rendelkeznek. A
munkahelyi tanácsok megalakitásával létrejön az az intézmény, amely minden munkavállalónak képviseletet
teremt arra, hogy véleménye tükrözödjék a munkahely
gazdasági, szociális és munkaügyi döntéseiben.

Módosították

A szakszervezeti vagyon védelmér ől
szóló törvényt
Az Országgyűlés (219 igen, 7 nem szavazat, 12 tartózkodás
mellett) elfogadta a szakszervezeti vagyon védelmére, a

munkavállalók szer-vezkedési és szervezeteik m űködési
esélyegyenl őségér ől szóló 1991. évi XXVIII-as számú törvényt
módosító törvényt. Eszerint a volt SZOT-vagyon végleges
megosztása nem a választási eljárást követően, hanem a múlt
év szeptemberében, az előzetes megállapodást aláíró hat
országos szövetség, valamint a szövetségen kívüli szakszervezetek által december közepén megkötött egyezség alapján
történjen. Az idén megtartandó választásokon elért eredmény
alapján kell az ágazati vagyon használatát megosztani, és az
1995. évi választásokon elért eredmény alapján osztják meg
véglegesen az ágazati vagyon tulajdonjogát, valamint a
használati jogot.
A törvénymódosítás két leglényegesebb pontja — a szakszervezeti konföderációk közötti megállapodásnak megfelelően —, hogy a szakszervezett
vagyon egy része 1995-ig elidegeníthetetlen, illetve a VIKSZ a szakszervezetek közötti megállapodásokat fogja végrehajtani.
A most elfogadott törvénymódosítás szerint elszámolás hatálya alá tartozó vagyon összességét a szakszervezetek közötti felosztandó vagyonnak kell tekinteni. A volt SZOT tulajdonában 1990. március 2. előtt volt,
és a megállapodásban szereplő egyéb vagyon tulajdonának végleges
megosztásáról a szakszervezeti szövetségek megállapodtak. Az ingatlanok, valamint a szakszervezet által alapított vállalat, vagy a szakszervezet részvételével működő gazdasági társaságban a szakszervezeteket
megillető tagsági, illetve tulajdonosi részesedések 1995-ig elidegeníthetetlenek, illetve az ingatlanokat megterhelni sem lehet, kivéve azokat, amelyek sorsáról a konföderációk megállapodtak.
A VIKSZ feladatköre is megváltozik: ezentúl nem kezeli a szakszervezeti
vagyont, hanem a szakszervezetek közötti megállapodások végrehajtásáról
jogosult rendelkezni. A határozat érvényességéhez kétharmados többség
elegendő lesz, az eddigi konszenzus helyett.
Az üzemi tanácsi, illetve a közalkalmazotti tanácsi választások eredményének közzétételétől számított 15 napon belül az érintett szakszervezetek kötelesek a vagyonmegosztási tárgyalásokat megkezdeni, és további
60 napon belül a megállapodás létrehozását megkísérelni, amelyet a VIKSZ
Igazgató Tanácsa ellenjegyez. Ha ez eredménytelen, akkor a VIKSZ
Igazgató Tanácsának 30 napon belül meghozott döntése pótolja a megállapodást, amely ellen szintén 30 napon belül a szakszervezetek bírósághoz fordulhatnak. Az első üzemi tanácsi, illetve közalkalmazotti tanácsi
választások után az ágazati vagyon tulajdonosa a vagyon egyharmadát
meghaladó részét csak a VIKSZ hozzájárulásával idegenítheti el, vagy
terhelheti meg. A VIKSZ a vagyon egyharmadáig ezt nem tagadhatja
meg. Rendkívül indokolt esetben lehetséges a VIKSZ felmentése alapján
a vagyon felét meghaladó elidegenítés vagy terhelés.
Az Allami Számvevő szék ellenőrzési jogosultsága a második, 1995-ös
üzemi tanácsi, illetve közalkalmazotti tanácsi választásokig áll fenn.
(dura)

Félelem a betegállománytól
Az elmúlt években folyamatosan csökkent az igénybe vett táppénzes
napok száma — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság főosztályvezető je. — Ennek azonban nem
az ellenő rzés szigorodása az oka, hanem a munkahelyek féltése — vélte
a főosztályvezető. Eközben tovább romlott hazánk tragikusan rossz halálozási mutatója, tehát nem a valós egészségi állapot, hanem a munkahelyféltés miatt tapasztalható csökkenés. Ezt látszik igazolni, hogy 1991ben az előző évihez képest csak nyolcszázalékos volt a visszaesés, míg
tavaly már 31 százalékkal kevesebb napot töltöttünk betegállományban,
mint egy éwe/ korábban.
Megdöbbentő arányban megnyúlt viszont az összefüggően otthon töltött
időszak: míg 1990-ben esetenként átlagosan 21 napig maradtunk táppénzen, addig 1992-ben már egy hónapig, ami azt mutatja, hogy a kisebb
betegségeket lábon hordjuk ki, ha mégis kiíratjuk magunkat, annak nagyon
komoly oka van (1991-ben még 46 százalékkal többször szántunk rá erre
magunkat, mint tavaly). Érdekesség, hogy a vállalkozóknál ez a szám
jóval magasabb, csaknem kétszerese az alkalmazottakénak.
Amíg három évvel ezelőtt a betegállomány mindennapjaink természetes
velejárója volt — átlagosan a lakosság 87 százaléka —, addig az elmúlt
évben a jogosultak kevesebb mint fele vett igénybe táppénzes napokat,
s csak minden tizedik vállalkozó szánta rá erre magát.
Nem aratott sikert a munkáltatók között a betegszabadság intézménye
sem, a lehetséges napoknak csupán két százalékát vették igénybe a
táppénzre jogosultak. Ha feltételezzük, hogy mindenki egyetlen napot töltött
otthon, akkor is csak minden ötödik munkavállaló élt ezzel a lehet őséggel. Valószínűleg összefügg ezzel a táppénzes időszakok megnyúlása is:
az orvos jobb híján egy hét helyett 11 napra írja ki a beteget, ha gyógyultan szeretné látni.

A választási
bizottságok
feladatairól

ÉSZT-nél legyél!

Tb-választási menetrend
Az Érdekegyeztet ő Tanács (ÉT) csak lapzártánk után véleményezi a
Belügyminisztérium (BM) által készített tb-választási forgatókönyvet. A
társadalombiztosítási önkormányzatok munkavállalói képviselőinek május
21-ei megválasztására kiírt egyfordulós szavazás akkor lesz érvényes,
ha a választóknak — a 18 éven felüli magyar állampolgároknak — legalább egynegyede az urnákhoz járul, ellenkező esetben továbbra is a
jelenlegi tíztagú felügyelőbizottságok gazdálkodnak a tb-alapokkal. A
választási munkacsoport kinevezésére és eskütételére április elsejéig kerül
sor. A munkáltatónak — ott, ahol legalábbb 200 munkavállaló voksol —
április 21-ig kell bejelentenie, hogy szavazókört kíván létesíteni. Az Országos Választási Iroda vezető je elmondta, hogy komoly munkát követel a
névjegyzék összeállítása, újraszabályozzák a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását, s április végéig a jegyzők valamennyi választópolgárt értesítik a nyilvántartásba vételrő l. A jelöltek végleges listája
május elejéig áll össze.
A választási központ május 21-én a Duna-palotában lesz. Az országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen működő polgármesteri hivatalokban futnak majd össze a helyi szavazókörök eredményei, melyeket a
TÁKISZ — Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat — megyei központjai összesítenek. A számítógépes központ színhelyéül az Országos Személyi Adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal szolgál. A gépi előrejelzés módot nyújt rá, hogy másnap reggel hatkor közzétegyék a nem hivatalos eredményeket, ám a végleges eredményhirdetésre 10-14 napot várni kell.
A szavazás 860 millió forintba kerül, amelybő l félmilliárd forintot a társadalombiztosítás fizet, 360 milliót pedig a költségvetés térít meg. Egyegy kopogtatócédula 25 forintba kerül, minden szavazókör 500 forintot
fordíthat plakátra, ezer forinttal honorálják a jegyzőkönyvvezetők munkáját.
Az elkészült tervezet szerint négymillió forintot irányoznak elő a semleges
tájékoztatásra.
Április 16-ától indul a választási kampány, a kampánycsend május 19én éjfélkor lép életbe.
d. I.

Alakuló ülést tart, ahol elnököt
választ, és ezt jegyzőkönyvben rögzíti. (Határidő: március 26.)
— Közhírré teszi a megalakulását,
bejelenti a munkaadónál, kifüggeszti
összetételét a hirdetőtáblán.
— Meghatározza a jelöltállítás
határidejét.
— Meghatározza a választás
időpontját.
— Listát kér a választásra jogosult, illetve a választható munkavállalókról, és közzéteszi az ez alapján
készült listákat.
— Összeállítja a jelölőlistát és
közzéteszi. (Határidő: április 30.)
— Összegy ű jti a jelöltek írásbeli
nyilatkozatait, elfogadják-e a jelölést.
— Felkéri, illetve összeállítja a
szavazatszedő bizottságot.
— Ellenőrzi a választási listát,
felügyel a választók rendjére.
— Lebonyolítja a választást.
A választás után: megállapítja a
választás érvényességét. Osszeszámlálja a szavazatokat, jegyzőkönyvet készít, kihirdeti a választás
eredményét.
R. M.

Vázlatok
a szakszervezetek
és a közalkalmazotti
tanácsok jogairól
Szakszervezeti jogok

érdekvédelem, 1 a munkaviszonyt
érdekképviselet f érintő kérdésekben
Képviseleti jog:
— munkaviszonyt érintő kérdésekben
a munkáltatónál, állami szervnél
(meghatalmazás nélkül)
— élet- és munkakörülményt érintő
kérdésekben bíróságnál, hatóságoknál, (meghatalmazással)
Információhoz való hozzájutás joga
Tájékoztatáshoz való jog
— a munkavállaók 25 százalékát vagy
50 főt érintő intézkedésekről 15 nappal
előbb
Tájékozódási jog:
— gazdasági és szociális kérdésekben, konzultáció is kezdeményezhető
Ellen őrzési jog:
— munkakörülményekre vonatkozó
szabályok betartásáról
Kifogásolási jog (vétó-):
— munkaügyi vita kezdeményezése
Sztrájkjog
Kollektív szerz ődés megkötése
Közalkalmazotti tanács jogai

Nincs pénz

Védtelen Balaton
Az elmúlt két évben mintegy 400 tonnányi angolnát, elpusztult „kígyóhalat" szedtek
ki a tóból. Az okokról és a tennivalókról tanácskoztak március elején, Tihanyban az MTA
Balatoni Limnológial Kutató
Intézetben.
A tihanyi Intézet vizsgálatának végeredménye szerint
a természeti katasztrófát nem
mérgezés, vízmlnő ségromlás
okozta, hanem egy fonalféreg
elterjedése. Az Intézet javaslatára az angolnatelepítés befejeződött, gyorsított ütemben
halásszák ki a tóból ezt a halfajtát és megkezdődött a halgazdaság új koncepció szerinti átszervezése Is, aminek
eredményeként a jövőben
összehangolják a halgazdálkodás, a horgászat és az
Idegenforgalom érdekeit.
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A sokkoló hatású halpusztulás ugyan a Balatonra irányította a figyelmet, de nem eléggé. Heródek Sándor a Balatoni
Llmnológial Kutató Intézet Igazgatója azt hangsúlyozta, hogy
elkészítették a Balaton védelme
érdekében elengedhetetlen kökutatási tervet,
zéptávú
amelynek megvalósítása 5 év
alatt 200 millió forintba kerülne,
de erre sincs pénz, pedig meg
kellene találni a módját, miként
lehet az idegenforgalom bevételéb ől visszaforgatni a kutatásba.

Egyetértési jog: — kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök; intézmények felhasználásáról.
Véleményeztetési jog: (munkáltatói
döntés előtt)
— gazdálkodásból származó
bevétel felhasználására készülő
tervezetről,
— munkáltató belső szabályzatának tervezetéről (SZMSZ),
— munkavállalók nagyobb csoportját (25 százalékát illetve 50 főt)érintő intézkedési tervről,
— korengedményes nyugdíjazásra,
illetve
— közalkalmazottak képzésére terv,
— munkarend kialakítására, illetve
éves szabadságolási terv
elkészítésénél.
Révész Márta

NÉZŐPONT
Kalapáccsal pedig nem filozofálunk
1993. február 28-án leverték Lukács Gyögy Beigrád rakparti emléktábláját. A hazai filozófiai közélet képviselő i ezzel az eseménnyel kapcsolatos nyilatkozatunkat megküldték a Szószóló
szerkesztőségébe Is.
Kalapáccsal pedig nem filozofálunk — még akkor sem, ha ez oly
egyszerű. Lukács György életmű ve vita tárgya, az ellen vagy mellette
felhozott érvek szavakkal véghezvitt mű veletek, de nincs helye az
általános lerombolásnak. Neve és munkásssága rendíthetetlen
nagyság a világ filozófiai színterén. Lukáccsal még vitapartnerei is
kalapács nélkül bánnak. Elvárható ez ott is, ahol világhírnévnek örvendő tevékenységét kifejtette. Gondolkodókat értékelünk, kritizálunk,
s nem leverünk.
Agárdi Péter, Almási Miklós, Ambrus János, Ancsel Éva, Áron László,
Bacsó Béla, BenFe György, Boros Gábor, Dénes Iván Zoltán, Eörsi
István, Erdélyi Agnes, Farkas János László, Fehér Ferenc, Fodor
Géza, Földesi Tamás, Garai László, György Péter, Heller Ágnes, Hévizi
Ottó, Horváth Pál, Huojanszki Ferenc, Kardos András, Kenedi János,
Kis János, Kocziszky Eva, Lendvai L. Ferenc, Ludassy Mária, Marton
Imre, Márkus György, Márkus Mária, Mesterházi Miklós, Mezei
György, Munkácsy Gyula, Nyíri ,I. Kristóf, Pongrácz Tibor, Poszler
György, Sziklai László, Szilágyi Akos, Tallár Ferenc, Tamás Gáspár
Miklós, Tatár György, Tengelyi László, T őkei Ferenc, Tüt ő László,
Vajda Mihály, Vezér Erzsébet, Zoltai Dénes.

