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A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Ki kicsoda az ÉSZT-ben?
Dr. Kis Papp László Dr. Kuti László

Dr. Vígh László

Az ÉSZT alelnöke.

Az ÉSZT alelnöke.

Az ÉSZT soros elnöke.

Dr. Pomogáts Béla
52 éves, okleveles építőmérnök,
okleveles gazdasági mérnök, 1964t ől a Budapesti Mű szaki Egyetem
Építő mérnöki Karának oktatója,
egyetemi docens. A mű szaki tudományok kandidátusa. Kutatási
területe a műemlékvédelmi rekonstrukciós tervezések korszerű módszereinek tanulmányozása. Tevékenyen részt vett az FDSZ és az ÉSZT
megalakításában.

Dr. Bánk Gábor

51 éves, okleveles agrármérnök, az
Állattenyésztési és Takarmányozási
47 éves, geológus, okleveles földrajz Kutatóintézet tudományos főmunszakos tanár, a Magyar Állami Föld- katársa. Gyakornokként 30 éve,
tani Intézetben tudományos f ő - került a közel 100 éves múltra viszmunkatárs. 1969-85 között az szatekintő kutatóintézetbe. A tuAlföld földtani térképezését végezte, dományos pálya valamennyi lépcsős e munka közben kidolgozta a mo- fokát végigjárta, európai tekintélyű
dern agrogeológiai kutatás program- szakemberek mellett. Team-munkában részt vett a Magyarországon
ját. A térképezés befejezése után
els ők között beindított hibridsertésMagyarország agrogeológiai kutatási programban azóta a gazdasági haprogramjának összeállítására vál- szonállatok (sertés) tenyésztését
lalkozott, de nem adta fel az Alföld károsan befolyásoló stressz mérföldtani problémáinak kutatását.
séklésével és a húsminő ség javításával foglalkozik. Tevékenyen
58 éves, irodalomtörténész. Több
részt vett az AOKDSZ és az ÉSZT
mint húsz önálló könyve jelent meg,
megalakitásában.
az erdélyi magyar irodalommal, a
népi írómozgalommal és az avantgarde-dal foglalkozik. József Attilaés Akadémia-díjas. Az írószövetség
elnökségének tagja, az Anyanyelvi
Konferencia elnöke. Az ÉSZT elnökségi tagja.

Géczy Géza

alapszabály közös ő sét megfogalmazó kutatók egyike, az ÉSZT
elődjeként megalakult koor-dinációs
testület kezdeményezője. Debreceni
egyetemi évei után 1971-ben fizikusként Csepelen fém-ötvözetek
mikroanalízisével kezdett foglalkozni. 1977-ben az LSI Kft. beindulásánál
zikai
az MTA M ű szaki FiKutatóintézetbe igazolt át, az intelógia
grált áramköri gyártástechnopásztázó elektronmikroszkópos
munkáira. Jelenleg itt és a linzi
egyetemen félvezető anya- gok elektromosan aktív hibaszerkezetét kutatja. Az ÉSZT elnökségi tagja

Dr. Visnyei László

Madár Gyula

Tóth Attila
46 éves, okleveles agrármérnök,
vállalatgazdálkodási szakmérnök, az
Agrároktatási és Kutatási Dolgozók
szakszervezete titkára. 1970-től
agrármérnökként dolgozik. Volt
növénytermesztő és állattenyésztő
egy állami gazdaságban, 5 évi
gazdálkodás után közgazdasági
tervező az Agrobernél, 1976-tól a
szakszervezeti mozgalomban dolgozik, mint az agrároktatási és kutatási dolgozók képviselője. Egyetemi doktori fokozatot vállalatgazdasági témakörb ő l nyert. Jelenleg az
ESZT titkára.

Dr. Francia István

50 éves, villamos-üzemmérnök.
1964 óta, kezdetben mint vizsgálómérnök, 1980 óta a közszükségleti elektronikai készülék területen
dolgozik a Magyar Elektrotechnikai
Ellenőrző Intézetben. 1978 óta társadalmi munkában az intézet szbtitkára, 1988-tól pedig a Vasas. Innovációs Tagozatának elnöke. Elsősorban a videotechnika témaköréből
rendszeresen publikál, ismeretterjesztő cikkeket ír, rovatvezetőként
különböző teszteket készít. Az ÉSZT
elnökségi tagja.

41 éves, jogi szakokleveles közgazdász, függetlenitett szakszervezeti tisztségviselő, a Vasas Innovációs Tagozat titkára. Az ÉSZT
és a saját maga szakmai ered45 éves, fizikus, tudományos
ményének tekinti az első középmunkatárs.
A TUDOSZ és a TDDSZszintű bérmegállapodás megkötését,
valamint az ágazati kollektív szerződés tervezetének elkészítését. Az
ÉSZT elnökségi tagja.

Ars poeticánk a szakértelem

Dr. Novák Csilla

Dr. Jármai Ferenc

45 éves, fizikus, egyetemi adjunktus a Debreceni Orvostudományi
Egyetem Gyógyszertani Intézetében.
Az egyetemi oklevél megszerzése
után fejlesztömérnök a Videotonban
és 1973-tól a DOTE-nél egyetemi
oktató. 1988-ban tudományos minősítést szerzett —, a biológiai tudományok kandidátusa. Számos
tudományos szakcikket és több
kötetet publikált sugárbiológia, biofizika és kemoterápia tárgykörökből.
Több éve a Debreceni Orvostudományi Egyetem Dolgozói Szakszervezetének titkára, ahol jelenleg az
Orvostudományi Egyetemek Szakszervezeti. Szövetségének országos
elnöke. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnökségi tagja.

47 éves, állatorvos, egyetemi docens. A diplomaszerzés után 7 évig
vidéken dolgozott üzemi és körzeti
állatorvosként, majd járási főállatorvosként. 15 éve oktató az Állatorvos-tudományi Egyetemen, az állatorvos-tudomány kandidátusa. Az
AOKDSZ Intézőbizottság alelnöke,
az ÉSZT elnökségi tagja.

41 éves, jogász, a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszerve52 éves, okleveles villamos- zetének (TBDSZ) elnöke. Rövid
mérnök, f őiskolai docens. 1965- ideig pedagógus, később azonban
1973-ig a Magyar Optikai Mű vek- a munkája, hivatása — mind a mai
ben számitástechnikai eszközök ter- napig — a társadalombiztosításhoz
vezésével foglalkozott. 1973-tól a köti. A miskolci Tb Igazgatóságán a
Kandó Kálmán Mű szaki Főiskola betegségi és anyasági ellátási oszTudományos-szakmai tályon ismerte meg a szakma szépoktatója.
területe: technológiai folyama- ségét és nehézségét. Az igaztok automatizálása, m ű szaki be- gatóság titkársági osztályvezető megbízhatóságá- jeként választották meg 1989-ben
rendezések
nak vizsgálata. Az ÉSZT elnökségi országos szakszervezeti elnöknek.
Az ÉSZT elnökségi tagja.
tagja.

Tudomány nélkül nincs gazdaság
„Tovább kell harcolnunk a hatékony kutatás feltételeiért, s őt az intézetek talpon maradásáért."
Az 1989-es alakuláskor célul tű zték ki, hogy erő s szakértő i
gárdával, kiegyensúlyozott szakszervezeti politikával megteremtsék az oktatási és kutatási területek, a szellemi tőkét jelentő
értelmiségiek érdekképviseletét, nemcsak a munkahelyeken, hanem az országos érdekegyeztetés fórumain is. Vallják: a szellemi
tökét kell mozgósítani, az értelmiségieket kell megnyerni ahhoz,
hogy megkezdődjön a gazdasági felemelkedés. A három alapító
szervezet közül egy adja a soros elnököt, a másik kettő delegáltja alelnökként látja el feladatát, s a tisztségek évente változnak.
Dr. Kuti László soros elnök, a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének (TUDOSZ) elnöke, dr. Kis Papp László alelnök, a
Felsöoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) elnöke, dr. Vígh
László alelnök, az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezetének (AOKDSZ) elnöke.
— Az ÉSZT csaknem megduplázta tagságát az elmúlt négy
esztendőben. Minek köszönhető
ez a népszerűség?
Kuti László: — Kezdettől fogva
célunk volt, hogy markánsan képviseljük az értelmiséget.
Kis Papp László: — Hogy menynyire nem az, mutatja például az
anyagi alulértékelés is. Statisztikai
átlagok szerint a hazai kutatók és
oktatók átlagos bruttó bére 26 ezer

forint. Ahhoz, hogy megélhessenek,
hogy értelmiségi életet élhessenek,
könyveket, szakfolyóiratokat vásárolhassanak, f ő munkájuk mellett
egyéb jövedelem szerzésre kell vállalkozniuk. Ez nem jó, mindenképpen a tudományos és oktató munka
rovására megy.
K. L.: — Az értelmiség túlhajszolt,
és nem a szellemi kényszer, hanem
(Folytatás a 4. oldalon)
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állásáról szóló törvény a szakszervezetek hatáskörébe utal, illetve a
KIÉT-en elfogadott megállapodások
végrehajtása, aktualizálása az MTA
intézeteire, intézményeire.

munkaadók által befizetett tb-járulék tel a nyugdíjak és az egészségügy
és a munkavállalók által befizetett támogatása.) Jelenleg az említett
nyugdíjjárulékkal való vagyongaz- pénzalapok kezelése 10-10 fős feldálkodás. Ennek eredményességétől ügyelőbizottság feladata. A felhétfő 10-12 óráig, 14-16 óráig,
függ, hogy lehet-e újfajta ellátások ügyelőbizottságokban 6 fő a parlaMegjelent
szerda 14-18 óráig.
finanszírozása. Természetesen nem menti pártokat, 1 fő a Pénzügymia kormányrendelet
Esztergom, Széchenyi tér 21.
várható, hogy valamennyi ellátás a nisztériumot, 1 fő a Népjóléti MiniszMegjelent a Közalkalmazottak hétfő és csütörtök 9-13 óráig.
Gyógyfürdőajánlat
befizetésekb ő l és a mű ködtetett tériumot, 1 a munkaadókat, 1 fő
jogállásáról szóló XXXIII. törvénynek
vagyon hozadékából finanszírozható pedig a munkavállalókat képviseli.
nyugdíjasoknak
a költségvetési kutatóintézetekre
legyen, de a pénzekkel való eredA tervezett 60 fős nyugdíjbiztosítávonatkozó kormányrendelete! (Ma- Találkózó
Berekfürdőn (Karcag mellett) csa- ményesebb gazdálkodás, és a tár- si és 60 f ő s egészségbiztosítási
gyar Közlöny 1993/34. szám, 1888.
A Szószóló márciusi számában
sadalmi kontroll talán megvaló- tanácsban 32, illetve 30 tagot deleoldal.) Immáron semmi indoka nincs közöltük a TUDOSZ elnökségének ládi házakban, 2-3-4 ágyas szobák- sítható. (A világ jól működő gazdasá- gálhatnak az eredményes választában
ajánlunk
elhelyezést.
Napi
annak, hogy a kutatóintézeti dol- azt a felkérését, amelyet az MTA
gaiban is jelentős költségvetési té- sok esetén a szakszervezetek.
gozók megkapják kinevezési okmá- elnökéhez és főtitkárához intézett az térítési díj 280 Ft/fő, ami az ebédet
nyaikat, mellyekkel igazolni tudják, MTA intézeteinek és az ott foglalkoz- is tartalmazza. Turnusok május
hogy 1992. július 1-je óta közalkal- tatottak helyzetével, jöv ő jével kap- 29—szeptember 28-ig 7 naposak.
mazotti jogviszonnyal rendelkeznek. csolatban. Láng István, az MTA főtit- Az uszoda belépődíja várhatóan 701992. évi elszámolása
FIGYELEM! Örökre megőrzendő kára külföldi útja miatt Kónya Sán- 100 Ft között lesz.
Jelentkezni levélben lehet, kérjük,
okmányról van szó, mert a munka- dort és Csomó Istvánt kérte fel, hogy
Bevétel:
könyvek 1992. július 1-jével meg- a felkérésben foglaltakról a TUDOSZ hogy lehetőleg 2 turnust jelöljenek
1992. január 1-jei nyító összeg
177 662 Ft
meg.
sz ű ntek, tehát nyugdijba vonuláskor elnökével tárgyaljon. Az április 2-i
kamat
55 049 Ft
Mihályi János vagy Sipos József,
ezzel az okmánnyal lehet majd megbeszélésen ezen kívül szó
TUDOSZ-befizetés
50 000 Ft
tel: 155-5333
igazolni a munkában eltöltött idő t.
esett még az MTA 1994-es
Támogatások
129 200 Ft
Cím: Nyugdíjas Klubok és Idősek
költségvetési tervéről, az intézetekEgyéni és rendezvénybefizetés
25 350 Ft
ben sorra kerülő közalkalmazotti, il- Országos Szövetsége
Összesen:
Reálértelmiségért alapítvány
437 261 Ft
1126 Budapest, Szoboszlai u. 2.
letve üzemi tanácsi választásokról.
A TUDOSZ ismét felajánlotta, hogy
Kiadás:
Segítség állástalan
bármely munkahelyen tart tájékozTámogatások
151 831 Ft
A
társadalombiztosítási
tatót a közalkalmazottak jogállásáról
m ű szakiaknak
1993. január 1-i nyító összeg:
285 430 Ft
önkormányzatok
szóló
törvényről,
illetve
a
közalkalHúszezer műszaki értelmiségi van
A
Pro
Vita
Alapítvány
tavaly
decemberben
huszonegy
árván maradt
munka nélkül a legutóbbi adatok mazotti, üzemi tanácsi választá- feladatairól
gyereknek utalt támogatást. (A Pro Vita számlaszáma 222-15910)
szerint. Lilásgondjaikon kíván segí- sokról, a munkahelyi tanácsok felAz Értelmiségi Szakszervezeti
teni a Reálértelmiségért alapítvány adatairól.
Tömörülés (ÉSZT) április 1-jén
A
TUDOSZ
ismét
szorgalmazta,
azzal, hogy irodáiban általa felkutamegbeszélésre hívta a megyei
tott munkahelyeket kínál számukra, az Akadémiai Érdekegyeztető Fórum szervezetek vezető it. Dr. Novák
átképzési tanácsokat, vállalkozásuk- mielőbbi megalakítását. Ezzel kap- Csilla, a Társadalombiztosítási
hoz ötleteket ad - tájékoztatták a csolatban az MTA főtitkára a Mun- Dolgozók Szakszervezetének elBécsben rendezte meg az osztrák tudományos és művészeti dolkaügyi Minisztériumtól kért állásfogsajtót az alapítvány ügyvezetői.
nöke beszélt a felállítandó tbgozók egyesülete (BUKO) a felsőoktatás szerkezetéről és a tuAz alapítvány 1992 óta működik, lalást.
önkormányzatok feladatairól. Elődományos dolgozók európai szerepérő l szóló háromnapos
hogy segitse a nehéz helyzetben
adásának legfontosabb téziseit
nemzetközi konferenciáját. A német nyelvterület (osztrák, német,
lévő mű szaki értelmiségieket, akik
közreadjuk a Szószólóban.
svájci) szervezeteinek résztvevői mellett svéd, lengyel, ukrán, cseh,
tömegesen kerülnek az utcára a Akadémiai Érdekegyeztető
A tb-igazgatás legfelső szerve a
horvát, albán és magyar meghívottak vettek részt. A konferencián
felszámolásra kerülő vállalatoktól, Tanács
közgy ű lés lesz, a nyugdíjbiztosítási
a TUDOSZ-t e tudósításunk szerzője, Tóth Attila képviselte.
Az MTA fő titkára képviseletében és az egészségbiztosítási 60-60
esetenként pedig már az egyetemek,
f ő iskolák padjaiból is. Miután el- Kónya Sándor április 8-án meg- f ővel. (Ennek a közgyűlésnek leszAz első napirendnek — a felsőok- tudósok helyzete Európában már
nyerték a Munkaügyi Minisztérium beszélésre hívta az MTA intéze- nek tagjai azok a szakszervezeti tatás struktúrájának — az adott külö- megmozgatott mindannyiunkat. Hoz3,2 millió forintos pályázatát, néhány teiben és intézményeiben mű ködő jelöltek, akikre a május 21-i válasz- nös aktualitást, hogy éppen aznap zászólásomat a migráció, és a keközpontot már üzemeltetnek az szakszervezetek képviselő it. Az táson szavazhatunk.)
járt le az Erhard Busek osztrák tu- let-európai kutatás helyzetének staA közgy ű lés jogalkotást kezdeország különböző részeiben. A TU- értekezleten elhangzott: az MTA
dományügyi miniszter által tervezett bilizálásának szükségességének
DOSZ-iroda munkatársai utána jár- vezet ő i egyetértenek egy közép- ményező és pénzügyi-gazdálkodási egyetemi szervezeti reform „tár- témájában tettem meg.
tak és megszerezték az alapitvány szintű érdekegyeztető fórum létre- hatáskörrel rendelkezik. Nézzük sadalmi vitájának" első határideje —
A szakemberek migrációja ugyanhozásával és javasolták, hogy az elő ször a jogalkotási hatáskört.
kirendeltségeinek listáját. Konkrét
viharos reakciókkal az is az országoknak éppen e körében
MTA vezetése az intézetigazgatók Jelenleg törvény-előterjesztést. csak meglehetősen
tapasztalataink egyelőre nincsenek,
indult meg, és a kelet-európai kués a szakszervezetek képviselő i a parlament szervei, tagjai tehetnek. érintettek részéről.
Megtárgyalva a témát az elő - tatóhelyek ellehetetlenülésének esea Szószólóban mégis közreadjuk a hozzanak létre egy szakértői tesA közgyűlésnek joga lesz törvény-,
tén felgyorsulása nem kívánatos
címeket:
tületet, amely elő készíti a megál- illetve rendelettervezet módosító in- terjesztő minisztérium külügyi feleBudapest II., Hajnóczy u. 4. VIII. lapodást, a háromoldalú érdek- dítványok készítése. Egyetértési lősével, és meghallgatva az egyete- következményekkel járhat mind az
mi kollégák véleményét, az aka- elhagyott, mind a befogadó(?) oremelet
egyeztető fórum létrehozására. En- joga lesz a Társadalombiztosítást
démiai törvény vitái közepette ér- szágra nézve.
hétfő és szerda 10-14 óráig.
nek a szakértő testületnek kell a érintő törvények elő terjesztésével.
Az EK saját határain belül a Sodemes áttekintenünk a fő pontokat,
Miskolc, Mindszent tér 3.
középszintű érdekegyeztető fórum (Ilyenek például: nyugdíjkorhatár,
hogyan tervezi az osztrák kutatás cial Europe intézkedéscsomaggal
hétfő és csütörtök 13-17 óráig.
alapszabályát is elkészíteni. A tervek nyugdíjszámítás módja, táppénzzömét adó egyetemek szerkeze- igyekszik csökkenteni a munkaerő
Szentendre, Bogdányi u. 17.
szerint az Akadémiai Érdekegyez- fizetés mértéke, ideje.) A közgyűlés
tének modernizálását a „főhatóság": kontrollálhatatlan áramlását, kikedd 13-17 óráig,
tető Tanács (AÉT) feladata lesz feladata lesz a tb számára 1994. de— a legf őbb országos testület, az egyenlítve a feltételeket dél és észak
csütörtök 9-13 óráig.
azon kérdésekben megegyezni, cember 31-ig elkülönített és átadott
Egyetemi Kuratórium 11 f őből állna. között. Kelet-Európa egyelőre nem
Debrecen, Domokos L. u. 16.
amelyeket a közalkalmazottak jog- vagyon (300 milliárd) valamint a
Elnökét és helyettesét pályázattal része az egységes piacnak, de ha
választanák ki, 3 személyt a Fel- figyelembe vesszük az értelmiség
s őház, 2-2-t pedig a Rektori Kon- fokozott mobilitását és a tudomány
ferencia, a Gazdasági és Szociális eleve nemzetközi beállítottságát,
(Ezt az oldal méltányolta is, hiszen az általános rész
Ügyek Tanácsa és a kutatásügyi valamint az életkörülményekben , de
szóvivői teendőivel az ÉSZT képviselőjét bizták meg!)
miniszter nevezne ki. A parlament- még inkább a kutatási feltételekben
Támogatta az oldal azt a kérésünket is, hogy a
nek (és nem a kormánynak vagy a fennálló különbséget (ami a hajtóerő,
minisztériumnak) évenként beszá- és ami például az orosz és osztrák
plem'.is ülésen, az ÉSZT meghívására a diákokat
moló kuratórium lenne jogosult kutató közt nagyobb mint a protugál
tömörítő OFÉSZ képviselői is részt vehessenek. Azt
többek között oktatási irányok ki- és belga munkás között), belátható,
hiszem ez fontos volt, hiszen az oktatásnak valaKuti László idestova két esztendeje részt
jelölésére és megszüntetésére, fej- hogy itt is a Social Europe-programhogy a tanulók, a diákok is közvetlen résztvevői.
lesztési tervek kidolgozására, be- hoz hasonló gondolkodásmódra van
vesz az — Értelmiségi Szakszervezeti
Az ÉT ülésér ő l sajnos nem sokat tudok írni,
szükség.
leértve a finanszírozást is;
Tömörülés képviseletében — az Érdekugyanis nem voltam jelen, reggeltől késő éjszakáig
Az ellehetetlenülés kezdetben oka
az
egyetem
(hagyományosan)
—
Tanács
(ET)
munkájában.
A
TUegyeztető
tartott, szövetségünket az asztalnál az FDSZ elnöke,
tagolódhat karokra, kötelező viszont és nem következménye az elvándorDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen
Kis Papp László képviselte. Annyit azonban ellásnak (ebben különbözik a hagyointézetekből állnia;
mondhatok: a felek megegyeztek abban, hogy a tár(hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harc— egy intézetben minimum három mányos brain drain-tő l). Kés őbb
gyalások tovább folytatódnak (ennek eredményeként
mezejéről".
professzornak kell dolgoznia (az azonban a kutatás majd az oktatás
tandíj ebben az évben nem kerül bevezetésre), az
eddig gyakori egyprofesszoros in- minő ségcsökkenésével öngerjeszMárcius első Érdekegyeztető Tanács üléséről már oktatási törvények tervezete a Költségvetési Intővé válhat, és ha eljut odáig, hogy
tézetek helyett);
az elmúlt havi lapszámunkban megjelent beszá- tézmények Érdekegyeztető Tanácsa elé kerül, ha ott
— az intézetek eddigi jogké- a felsőoktatásban érdeklődésveszmolómban tettem elmlítást, ugyanis annak időpontja sem születik megállapodás, akkor az egész ismét
pessége (szerz ődések stb.) meg- tés áll be, éppen akkorra épülhetfebruár végére volt eredetileg kit ű zve, s éppen a visszakerül az ÉT plenáris ülése elé.
szűnik és azt az egyetem veszi át; nek le szinte visszafordíthatatlanul
Természetesen nem ez volt a hónap egyetlen ÉTmunkavállalói oldal kérésére került át március 5-re.
— a rektort (akit ídáig az egyetem a kutatási kapacitások, mikorra a rég
szabadon választott saját profesz- várt fellendülésnek szüksége lenne
Ez az ülése is, mint azt már oly sokszor je, mivel március 23-án (az ÉT naptár szerint szokatszorai közül) a tudományügyi minisz- rájuk. Stabilizálni kell ezért a kutatás
megismétlődött most sem a fő napirend tárgyalásával lan időben, keddi napon) sor került a kormány fogtérium három jelöltje közül kellene lehetőségét ez országokban. Nem
kezdő dött. A levezető elnöknek ugyanis volt egy lalkoztatáspolitikai koncepciójának a megtárgyalására.
választaniuk, akik ráadásul küls ő a semmiből kell infrastruktúrát tekínos kötelessége. Föl kellett szólítani a Szolidaritás S milyen a véletlen, ez a téma is az előző hónapról
jelöltek is lehetnek, sőt — horribile remteni, csak lehető vé tenni a
Szakszervezet képviselőjét, hogy hagyja el az asz- került át, igaz nem azért, mert elhalasztottuk a tárdictu — még professzoroknak sem meglevők ésszer ű használatát. Nem
egy
gyalást,
hanem
azért,
mert
a
kormány
képviselői
talt. Meg kellett tennie ezt azért, mert ez a szervezet
kellene
hogy legyenek (menedzser (csak) nagy projektekre van szüken
a rendkívüli hosszú türelmi idő ellenére sem fogadta korábbi tárgyaláson megígérték, hogy megfelelő
típusú vezetés — érvel a minisztéri- ség, hanem arra is, hogy az apró
el az ÉT munkavállalói oldalának többiek által szen- dolgozva terjesztik foglalkoztátási alapelveiket és
um). Az egyetemiek csapata (többek döntéseknél vegyék figyelembe az
tesített új ügyrendjét, s ezzel kizárta önmagát erről a csokorba gy ű jtött törvénytervezetüket az ÉT elé. A
közt az egyetemi és főiskolai pro- országok sajátosságait (például az
szóban forgó előterjesztésüket végül is megtárgyalfórumról.
fesszori konferencia, a docens- ösztöndíj és pályázati rendszer ne
E kinos intermezzó után kezdődhetett a három tuk. Mindenki elmondta errő l véleményét. A kormány
szövetség, a rektori konferencia és válassza szét mesterségesen az
i
ígéretet
tettek,
hogy
az
elhangzott
oktatási - a közoktatási, a szakoktatási és a fels őok- képviselő
a professzorszövetség) főleg az új- egyetemi és nem egyetemi kutatátatási - törvénytervezet vitája. Mint már előző hónap- vélemények alapján átdolgozzák foglalkoztatási
fajta rektorválasztás és az intézetek sokat — ahogy ez osztrák-magyar
ban is említettem, az ÉT-nek nem az a feladata, elveiket összefoglaló elő terjesztést. Ezek után átjogainak változása ellen tiltakoznak, relációban megtörtént), segítve azok
hogy jó, vagy kevésbé jó törvénytervezetek szövegét tértünk a második napirendi pont tárgyalására. „... a
s ű r ű n emlegetve az egyetemi au- kutatóit, hogy otthon maradva is
bogarássza (mégha ez adott esetben elkerülhetetlen munkavállalók nagyobb csoportját érintő , gazdasági
tonómiát. A minisztérium viszont az bekapcsolódhassanak a transznaátláthatóságot, és az egyetem és cionális kutatásba.
és szükséges is), hanem az, hogy a legéget ő bb okokból történő munkaviszony megszüntetésér ől"
A migráció, és a kutatási feltételek
társadalom szorosabb kapcsolatát
problémákról koncepcionális vitákat folytasson. A szóló kormányrendelet tervezet vitájára. Sokáig úgy
tüzte zászlajára, mondván, hogy a sajátosságainak problémáját feltörvényszövegek „sző rözése" helyett egy-egy törvény nézett ki, hogy ezt a kérdést nem ezen a napon
társadalom és a gazdaság az egye- vették a következő konferencia natervezetstratégiai kérdésekr ől, például a magyar ok- lehet megtárgyalni. Ugyanis csak a kormányzati oltemek egyre növekv ő pénzügyi pirendjére, a konkrét kérdésről pedig
tatás egész rendszerérő l, annak összefüggéseiről, az dal és a munkavállalói oldal értett egyet a napirendre
igényét csak úgy hajlandó kielégíte- a Kutatásügyi Minisztérium képvizéssel.
A
munkáltatók
nem,
az
ET-alapszabályra
egyes oktatási elemek egymáshoz való viszonyáról, tű
ni, ha jobb rálátása és beleszólása selő jével konzultáltam.
kapcsolódásáról vitázzon. Sajnos ismét nem ez hivatkoztak, ami elő írja, hogy a benyújtástól számítVendéglátóink felvetették még egy
van azok felhasználásába. Ha a tátörtént, hanem ismét olyan elő terjesztéseket kaptunk va nyolc nappal elő bb el kell juttatni az előterjesztést
nemzetközi szervezet létrehozámogatás
csökken
—
replikáznak
az
kézbe, amelyeket véglegesnek szántak — olyan in- az érdekelteknek, s egy nap hiányzott ehhez, a téma
egyetemek —, be kell vezetni a sának lehető ségét és szükségesformális kiegészítésekkel —, amin már semmiképp nem kerülhetett volna napirendre. A szünetben azonnumerus clausust (jelenleg több mint ségét is, mely magába foglalná a
ban
a
munkáltatók
megváltoztatták
véleményüket
és
nem hajlandó senki változtatni. Ennek ellenére
résztvev ő országok tudományos
100 000 a hallgatók száma).
kiköveteltük: üljön össze az ÉT, s a három törvény- mégis hozzájárultak a téma megtárgyalásához. Majd
Bár lenne ez a mi gondunk, mond- dolgozóinak szövetségeit. A szötervezet összefüggéseinek a megtárgyalása legyen mikor elkezdő dött a vita, és rájuk került a sor,
hatnánk, de a folyamat javában tart, vetség ismérveire a következő Szóa téma. Elméletileg ez is történt, de gyakorlatilag... közölték, hogy nem értenek egyet a javaslattal. Ezen
és látható, hogy a „boldog Auszt- szólóban visszatérek, a TUDOSZ
Azt hiszem valamit elrontottunk, s ez nem rajtunk, véleményüktől nem lehetett őket eltávolítani, így nem
ria" sem szűkölködik sem reformok- mindenesetre mint szakszervezet,
mármint az ESZT-en múlott. Mi „letettük" az ol- születhetett eredmény. A Munka Törvénykönyve
ban, sem azok nyilvános, néha in- segítséget ígért az esetleges alakulásban, és részt vesz a 1994-es
dalülés asztalára koncepcionális elképzeléseinket, azonban elő írja, hogy ezen kormányrendelet csak az
dulatos vitájában.
Q-ti.
amely kitért a három törvénytervezet összefüggéseire. ÉT-oldalak egyetértésével születhet meg.
Míg az egyetemek szerkezete konferencia tematikájának kialaleginkább belnémet téma maradt, a kításában.
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Az ÉT márciusi üléseiről
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1993. ÁPRILIS
Ellehetetlenülő
agrárkutatás
Az Agrároktatási és Kutatási
Dolgozók Szakszervezete 1988-ban
a Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezetének (MEDOSZ) tagszervezeteként szerveződött meg három önálló — felsőoktatási, középfokú oktatási és kutatási — tagozattal. 1990 elején a MEDOSZ hat
szakszervezetből álló szövetséggé
alakult át. Közülük öt az MSZOSZhez, a fent említett szakszervezet
pedig az ESZT-hez csatlakozott.
A hármas szerveződés változatlan
maradt. Ennek megfelelően a tagozatok átfognák az agrárszakoktatási és
élelmiszer-ipari szakközépiskolák és
szakiskolák közül 82-t, az összesen
19 karral működő agrár-felsőoktatási
intézményeket, az agrárkutatási és
más intézményeket. Ez utóbbiaknak
nincsen önálló tagozatuk, oda integrálódnak, ahol legtöbb a közös érdek.
A tagozatok megőrizték önállóságukat, mindig az a tárgyaló partner,
akit az adott döntés érint. Közös
ügyekben pedig közös a fellépés.
Minderről dr. Bánk Gábor, a szakszervezet és egyúttal az ÉSZT titkára
adott tájékoztatást, aki időszerű gondjaikról is szólt.
— Az intézmények — az agrárszféra nehéz helyzete miatt — megnyomorított költségvetési gazdálkodási rendszerben működnek. A munkavállalóink közalkalmazottaknak
minősülnek, de annak előnyeit nem
érzik. Például, ahol a 13. havi fizetést
biztosították, ott most ki kell gazdálkodniuk. Sok helyen elképzelni
nem tudják, miből?
— De beszéljünk az agrárkutatásról. Költségvetési támogatásuk 1991ben 50 százalékkal csökkent. Azóta
ez a bázis. Meg is ideologizálják.
Eszerint, piacositani kell, finanszírozzák a kutatást a megrendelők.
Igen ám, de a mezőgazdasági nagyüzemek megszűntek, a kisüzemek
pedig tökeszegények. Egyre kevésbé képesek kutatási, fejlesztési rendelésekre. Az agrárkutatás akkor lehetetlenül el végképp, amikor megnyílhatnak a nyugat; piacok az igényes magyar termékek előtt.
— A középfokú oktatási intézmények fenntartói az önkormányzatok. Adóbevételi részesedésüket 50
százalékról 30-ra csökkentették.
Kihatása, a szakképzés háttérbe
szorítása beláthatatlan következményekkel jár akkor, amikor a korszerű, európai színvonalú termelés szakképzett munkakerőt igényel.
— A költségvetés mindenkori helyzetének kiszolgáltatott felsőoktatás is
hasonló gondokkal küzd. A támogatás reálértéke csökken, egyre
kevésbé követi az inflációs rátát.
— Felmerül a kérdés, ezek után
mit várhatunk az ÉSZT-től? Elfoglalt
pozíciónk szerint mi nem megrendelők, hanem — úgy vélem — aktív
közreműködők vagyunk. Éppen ez az
ÉSZT-ben szövetkezők közös fellépése ad nyomatékot közös törekvéseinknek. Például, hogy számunkra
kedvezően megváltoztassák a közalkalmazotti törvényt. Vagy, az 1994es költségvetési törvényben magasabb támogatást kapjanak a stratégiai ágazatok — az oktatás, a kutatás.
— Igényeinket jogosnak érezzük,
hiszen az ország — mindannyiunk
számára közös — jövőjének megalapozásáról van szó.
v. f.

A mezőgazdasági
tárca mostohán
bánik az oktatással
Fejes Ferenc villamosmérnök Nyíregyházán tanít a mezőgazdasági főiskolán. Az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezetéből került az ÉSZT Szabolcs-SzatmárBereg megyei regionális szövetségéhez.
— Az agrároktatás és -kutatás
képviselete eredetileg a MEDOSZ-hoz tartozott, de ők kényszerűségből elsősorban a mezőgazdasági dolgozók ügyeivel foglalkoztak. A mi elég sajátos profilunk nem találta meg a helyét.
Keresnünk kellett olyan szervezetet, amely az agrárterületen
működő értelmiségiek, kutatók
ügyét karolja fel. Mi ezért csatlakoztunk az ESZT-hez, amely mint
a „hatok" tagja, részt vesz az
országos érdekegyeztető fórumon és képviselni tud minket is.
— Magamra vállaltam a megyei szövetség megalakítását.
Pillanatnyilag én vagyok a soros
elnök. — Tanulni kell ezt a
munkát is. Megszerveztük és

elindítottuk ezt az értelmiségi
képviseletet a halmozottan hátrányos helyzet ű megyénkben.
Helyileg elsőnek a Kelet-Magyarország szerkesztősége csatlakozott hozzánk. Igy aránylag jó
sajtónk van. Késöbb még a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola és
több Szakközépiskola is. Csak az
okoz gondot, hogy még nincs
pénzalapunk, s a legkisebb kiadás is valainelyik alapszervezetünket terheli.
— Jó volna, ha az ÉSZT a
választásokon megtartaná helyét
és hosszú távon képviselné az
értelmiséget, mert ezt a tömörülést olyanok alkotják, akik tudják, ismerik a különféle értelmiségi rétegek speciális gondjait.
Nálunk a mezőgazdasági tárca
mostohán bánik az oktatással,
folyamatosan elvonják a működési költségek jelentős részét. Az
elmúlt hetekben jelentették be,
hogy a központi költségvetéstől
várható támogatásunk egyötödét
ismét elvették.
gy. i. gy.

Legyen
meg mérettetési
rendszer
Dr. Jármai Ferenc a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ)
intéző bizottságában a mű szaki
főiskolákat képviseli. Ez a szakszervezet a korábbi Pedagógus
Szakszervezetből vált ki, amely a
pedagógus társadalom egészét
tömörítette, így nem tudta közölni
a felsőoktatási intézmények elkülönülő, sajátos érdekeit. A politikai feltételek 1989-ben tették lehető vé a rétegérdekeket jobban
kifejező, önálló — de még mindig
szerény anyagi lehetőségekkel, infrastruktúrával rendelkező — szakszervezetek, köztük az FDSZ megalakulását. Az intézőbizottság tagja így beszél szakszervezetük időszerű gondjairól és feladatairól.
— Középonti téma már 1989 óta a
felsőoktatásban dolgozók bére. Ez a
pedagógus társadalmon belül is relatíve alacsony. Az egymást követő
művelődési miniszterek közül többen
próbáltak segíteni, de a probléma
maradt. Most a 13. havi bér kifizetésével is vannak gondok. Ki kell
gazdálkodni, de erre a kis intézmények képtelenek. Tárgyaltunk a
miniszter úrral, de nem adott ígéretet
a forrás biztosítására. Több helyen a
külső előadók óraadói dijának kifizetése is problémát okoz. De a gondjaink között kell említenem a létszám
csökkentését. Ez jórészt a lefaragott
költségvetés következménye.
— A felsőoktatás aktuális témája a
felső oktatási törvény sorsa. Több
egyeztetésünk volt a minisztériummal.
Egy fontos kérdésben nem tudtunk
megállapodni. Ellenezzük, hogy a
létszámát tekintve jelentős réteget, a
tanársegédeket és az adjunktusokat
kizárólag csak meghatározott idöre
lehessen kinevezni. Ez nem egyeztethető össze a közalkalmazotti törvény szellemével.
— Egyetértünk egy természetes
kiválasztódással, de arra tettünk
javaslatot, hogy legyen az intézményen belül megmérettetési rendszer.
Vagyis, ellene vagyunk a merev szabályozásnak. Azért is, mert a határozott idejű szerződés miatt a kollégák
egy része elesik a törvényben biztosított juttatásoktól, például a végkielégítéstől. Ezeket a veszélyeket nem
csak mi ismertük fel. A főigazgatói
konferencia már elfogadna kompromisszumos megoldást, de ellene van
a törvényelőkészítő bizottság, a
minisztérium és a rektori konferencia.
— Nem könny ű kérdés arra válaszolnom, hogy ilyen és, hasonló
T-től?
helyzetekben mit várunk az ÉSZ
Képes legyen az értelmiségi munkavállalók aktuális problémáinak
megfogalmazására, összefüggésben
e réteg életmódjával, létfeltételeivel,
társadalmi környezetével.
— A jelenlegi helyzet ellentmondásaira jellemző , hogy ennyire megcélzottan, markánsan az értelmiségnek
talán soha nem voltak az elmúlt 40
év alatt megfogalmazva az érdekei,
mint napjainkban. Ugyanakkor a
másik oldalt tekintve, relatíve romlik
a helyzetük. A kutatói szféra például
szinte élet-halál harcát vívja. A
mű szaki fő iskolák ugyan már egy
évtizede nem kutató bázisok, de a
kutatóintézetek folytatódó megsz ű nése alapvető egzisztenciális problémát jelent ennek a rétegnek. A 22es csapdájába kerülnek azzal, hogy
nincsenek finanszírozó intézmények.
— Nagyon fontosnak tartom, meg
kell értetnünk a társadalommal, hogy

ÉSZT-mozaik

ÉRTELMISÉGI
SZAKSZERVEZETI

TörualaeLÉS

a rövid távú érdekek miatt nem sza
bad a szellemi, hosszabb távon
megtérülő beruházásokat feláldozni.
Így tekintve, nem egy szű k réteg
gondjairól van szó.
— Sz.. V. F. —
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Új feladat az ÉSZT-nek, hogy
az innovációs szférát, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó területek munkavállalói érdekeit is hatékonyabban karolja
fel és jelenítse meg. Megkerülhetetlen feladat ez, mivel a korábban költségvetésből gazdálkodó intézmények — az átalakulás során — átkerülnek a
versenyszférába. Ezt a feladatát
az ESZT, a mi tapasztalatainkra
építve tudja teljesíteni. A közös
munkát tartjuk jelenleg a legfontosabbnak. E'ért készitettük el az
„innovációs-ágazati" kollektív
szerz ődés tervezetét, s késztettük tárgyalásra az Innovációs
Kamarát. Reméljük, hamarosan
megállapodhatunk.
Alapvető törekvésünk: közreműködni az életfeltételek roszszabbodásának megállításában,
s kezelni a vállalkozásoknál lévő
konfliktusos helyzeteket.
— tis —

A kollektív
szerződéseken
van a hangsúly

Munkanélküli
értelmiségiek,
állás nélküli fiatalok

Nálunk is akkor indult meg a
közös gondolkodás — kezdte az
emlékező tájékoztatást Madár
Gyula, a Vasas Innovációs Tagozatának titkára —, amikor 1988
tavaszán megalakult a TDDSZ,
majd a TUDOSZ. A mi tagságunk
azonban az ágazati kutatóintézetekben, a tervez ő, fejlesztő intézetekben helyezkedik el.
Tehát mi nem a költségvetésből
gazdálkodó intézményekhez tartozunk, hanem a vállalkozói
szférához. Annak idején nagy
viták voltak arról, hogy hova tartozzunk. Jóllehet, mi is ugyanúgy akartuk a megújulást, a változást az érdekvédelemben, mint
a TDDSZ és a TUDOSZ, mégsem lettünk ezen szakszervezetek részei, hanem maradtunk a
vasasszakszervezetben.
A tagozat 1988. szeptember 6án alakult meg 1500 fővel. Lépésünk követőkre talált a vasasoknál. Tagozatunk egyértelműen alulról szerveződött meg,
ezért a tagság magáénak érzi a
szervezetet, hiszen az érdekvédelem minden kérdését a tagozaton keresztül végezzük.
Számunkra az a legfontosabb,
hogy a műszakiakat, a kutatókat,
a mérnököket képviselő szakszervezetekkel megtaláljuk az
együttm űködés formáit, megfelelő partnerei legyünk a munkáltatóknak, a kormányzati szerveknek. Külön-külön ugyanis
nem tárgyalnak velünk. Első elnökünk, dr. Reményi Károly és
az elnökség tagjai azt vallották:
ha látványos sikereket nem is
érünk el, de kis lépésekkel javítani lehet tagságunk élet- és
munkakörülményeit. Már az első
idökben a kollektív szerz ődésekre helyeztük a hangsúlyt és
arra, hogy — a szakértői munkában, a jogi tevékenységben, az
egyeztetési eljárásokban — megfelelő segítséget nyújtsunk az
alapszervezeteknek.
Az ÉSZT-tel kezdetben felvettük a kapcsolatot. Megszületésében is szerepet játszottunk.
Mivel úgy ítéltük meg, hogy az
ÉSZT jórészt a költségvetési intézmények humán értelmiségét
tömörítette, mi csak együttműköd ő tagjai lehetünk a konföderációnak. Az ágazati kutatófejlesztő intézetek (K + F) vállalatok válságos helyzete kényszerített bennünket a közös cselekvésre, amit már az ÉSZT támogatásával végeztünk. A közös
érdekképviselet alapozta meg a
teljes jogú tagságunkat 1991
novemberében, s azóta az ÉSZTen keresztül történik a középszintű kollektív szerződés kialakítása, hiszen — erejénél,
tekintélyénél fogva — a konföderáció a potenciális tárgyalópartner.

Márai László, a miskolci Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő
Vállalat szabadalmi ügyvivőjeként
vonult nemrég nyugállományba.
Társadalmi tevékenységét azonban
az ESZT-ben tovább folytatja.
— Mint a Vasas Szakszervezet
Intézeti Tagozatának tagja, az ÉSZThez is tartozom. — Mikor az ESZT
központja elhatározta, hogy regionális központokat hoz létre. Akkor került
szóba megyei szövetségünk alakítása. Ennek szervezését rám bízták.
Múlt év végén alakultunk öt alapító
szakszervezettel. Ezek a miskolci
egyetem, a TÜKI, Sárospatakról a
tanárképző főiskola és két mezőgazdasági szakmunkásképző intézet.
— Köztudomású, hogy megyénk az
országban a második legrosszabb
helyre csúszott. A sajtó is sokat ír
munkanélküliségünkről, a bajba jutott
nagy vasas üzemeinkről. Egyre több
a munkanélküli értelmiségi nálunk is,
és az elhelyezkedni nem tudó, állásnélküli diplomás. Az oktatás, kutatás,
fejlesztés területén szintén nagyon
szorít a cipő. Az ÉSZT közvetítésével
szeretnénk befolyásolni a felsőoktatási és közoktatási törvények létrejöttét. Szeretnénk, ha az ESZT felhívná
a döntéshozók figyelmét a kutató-fejlesztők sanyarú körülményeire.
— Legfőbb feladatunknak az említett gondok enyhitését tartom, de e
sorba tartoznak még nyugdíjasaink
problémái is. Tűrhetetlen például,
hogy egy egyetemi tanár 14-18 ezer
forinttal vonuljon nyugállományba!
Nekünk most a szakszervezetek
erősítése érdekében minél jobb kampánymunkát kell végeznünk. Van
nálunk néhány kis létszámú szakszervezet, amelyek nem tartoznak tömörülésekhez, ugyanakkor több értelmiségi
,
tagjuk kér védelmet. Ezeket
az ESZT-nek be kell fogadnia és tudatositani a tömörülés tevékenységi
körét és feladatait nálunk, BorsodAbaúj-Zemplén megyében. — i —

ÉRTELMISÉGI
SZAKSZERVEZETI
TÚMŰ RGLIÍiS

Állítsuk vissza
az értelmiségi
munka becsületét!
Arra kértem Révész Márta
titkárt, hogy villantsa fel a TUDOSZ ötéves történetének főbb
mozzanatait, és fogalmazza
, konfömeg, mit várnak
derációjuktól, az ESZT-től?
— Emlékezetes, hogy a Tudományos Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) 1988 júniusában, a TDDSZ létrejöttét követően alakult. Mindkét szakszervezet a SZOT-tól függetlenítette
magát, különbség abban volt
közöttük, hogy a TDDSZ a Közalkalmazottak Szakszervezetéből
is kilépett, míg a TUDOSZ a
Közalkalmazottak Szakszervezetének gyökeres átalakítását
kezdeményezte.
A TUDOSZ tagjai számára
olyan szakszervezeti tisztségviselők kellettek és kellenek, akik
nem kívülről, hanem belülr ől ismerik a kutatók életét, a kutatás
világát. Az ilyen tisztségviselők
sikeresebben tudják érdekeiket
képviselni és itt előnyt jelentett
és jelent, hogy nagylétszámú,
felkészült szakértői gárdával rendelkezünk.
Ahhoz azonban, hogy ez a
szellemi kapacitás hasznosuljon,
fel kellett építeni egy irodát.
Ebben nagy segítséget jelentett

a TUDOSZ első titkára, Dura
László, akinek megfelelő szakszervezeti ismeretei és tapasztalati voltak. Szükség volt egy
újságra is, ez lett a Szószóló,
amelyben tájékoztatjuk tagjainkat
a szakszervezeti hírekről, eseményekről, és szélesebb körben
nyilvánosságot biztosítottunk az
értelmiséget foglalkoztató kérdéseknek, s ehhez vitafórumot
adtunk.
A mindennapi érdekvédelmi
munka szükségessé tette, hogy
rendszeres munkakapcsolatot
építsünk ki a TDDSZ Akadémiai
Választmányával.
Az elmúlt, közel öt év egyik
legmeghatóbb TUDOSZ-eseményeként tartjuk számon a Pro Vita
(Eletért) Alapítvány javára rendezett műsoros estet, amelyen a
TUDOSZ-tagok gyermekei adtak
műsort. Ebben az évben már 21
árván maradt gyermeknek tudunk
rendszeres anyagi támogatást
nyújtani.
A TUDOSZ alapító tagja az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésnek (ÉSZT), amely még
az MSZOSZ megalakulása előtt,
1989-ben jött létre, az egyetlen
olyan konföderáció, melynek
vezetői, kutatói és oktatói tevékenységük mellett, társadalmi
munkában látják el megbizatásukat. Ennek előnye, hogy a szóban forgó témaköröket ismerve,
szakért őként tudnak tárgyalni.
(Ennek köszönhető például, hogy
a május elsejétől esedékes béremelésből — a kormány tervével
ellentétben — nem maradtak ki
a kutatóintézetek.) Hátránya viszont a társadalmi munkának,
hogy a főmunkaidőre esö tárgyalások kiesést jelentenek, feszültséget okoznak, a szakszervezeti tevékenyégre fordított idöt
a hétvégeken, szombaton-vasárnap kell pótolniuk.
Mit várunk az ÉSZT-t ől? Segítse elő a kielégítő oktatási, kutatási feltételek biztosítását. Annál is inkább, mert e területek
csak hivatásszerűen művelhetők.
Ehhez pedig az kell, hogy az
ember évekre előre tervezhessen.
Várjuk az ÉSZT-től a munkahelyek védelmét. Azt, hogy a
negyven év feletti kollégák se
érezzék magukat veszélyben.
Várjuk az értelmiségi munka becsületének visszaállítását, az intézeti dolgozók többségét érintő
életszínvonal romlásának megállítását.
Áprilisban olyan fórumot tervezünk, ahol ezeket a feszítő
gondokat tárgyaljuk meg.
— K. S. —

Szakértői segítséget
kérünk
Dr. Vétek Jánosné higiénikus, az
Egészségügyi Dolgozók önálló
Területi Szövetségének titkára
Bács-Kiskun megyében. O és kollégái idén januárban csatlakoztak
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléshez.
— A munkavállalók érdekében csak
akkor lehet eredményeket elérni, ha
egységesen lépünk fel. Ahhoz a
országos szakmai tömörüléshez csatlakozunk, ahol hasonló problémák
megoldásáért együtt tudunk myomást
gyakorolni az Erdekegyeztető Tanácsra, s rajta keresztül a kormányra,
a parlamentre. Különösen lényeges
ez nálunk, mert az egészségügy, az
emberek körzérzetét is meghatározó
terület, rendszerváltozás utáni reformjának első lépéseit teszi. Ezek hosszú
időre befolyásolják munkavállalóink
élet- és munkakörülményeit. A jogszabályok tömegében a szakszervezeteknek segíteniük kell a dolgozók
eligazodását.
— Az ÉSZT-től azt várjuk, mint
országos tömörülés, azokban a szakmai döntésekben, amelyekben ezen
a szinten határoznak, valódi érdekképviseletünk legyen, a lehető
legjobb pozíciókat érje el a jogszabálytervezetek véleményezésekor és
lépjen fel határozottan a munkanélküliek érdekeiért. Igényeljük, hogy
tájékoztassanak bennünket és megfelelő szakértöi segítséget kérünk
problémáink megoldásához: megélhetés, ügyelet, készenlét, mű szakpótlék, túlóra, tizenharmadik havi bér,
munkahelyi ártalmak...
— Most a legfontosabbnak tartjuk,
hogy szervezeteink a választáson elérjék a reprezentativitás küszöbértékét,
ami lehetővé teszi, hogy a bonyolult
jogszabályi keretek között jó kollektív
gy.
szerződéseket köthessünk.
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Tudomány nélkül nincs gazdaság
(Folytatás az 1. oldalról)
ban állami feladat az oktatás és a
a gazdasági kényszer miatt. Amiatt, kutatás.
K. P. L.: — Fel kellene ismerni,
hogy megélni tudjon.
— Mit tehet érdekükben a szak- hogy amit a kutatók és az oktatók
teremtenek, az nem az adott inszervezet?
Vigh László: — Példaként említem tézményben, hanem másutt hoz
az agrárkutatás ügyét. Két éve 50 profitot, azaz: tudomány nélkül nincs
százalékkal csökkentették az e gazdaság. Hozzánk hasonló lélekterületre jutó állami költségvetést számú országokban, ahol ezt elfoúgy, hogy a szakszervezetet vagy gadták, így az északi országokban,
más szakmai fórumot megkérdeztek számottevő fejlődés történt. Az az
volna. Sürgő s tárgyalást kezde- ország, amelyik nem figyel kellőképményeztünk, ennek eredményeként pen az oktatásra, saját jöv ő jét
a köztársasági elnök meghívására veszélyezteti. Mi ezt nem szeretmegbeszélést folytatott a kormány nénk. Ezért is forditunk nagy figyelés a tudományos szervezetek, a met a hamarosan parlament elé
szakszervezetek képviselőcsoportja. kerülő oktatási törvényekre. Nem
Részeredményeket értük el csupán. húzni akarjuk a törvénykezési időt,
Tovább kell harcolnunk a hatékony hanem azt szeretnénk elérni, hogy
kutatás feltételeiért, sőt az intézetek véleményünket figyelembe vegyék a
talpon maradásáért. Nehéz a szak- törvény-előkészítők, és olyan javasmunkás- és a középfokú képzés, lat kerüljön a T. Házba, amelyben
illetve egyre nehezül az agrár fel- törvénycsomagként, egymásra épülve fogadnák el az oktatási, a szaksőoktatás helyzete is.
— Hogyan érintette az értelmisé- képzési és a felsőoktatási törvényt.
gi területet a gazdasági átala—Mennyire valóságos gond a
kulás?
szellemi tőke exportja hazánkban?
K. L.: — Másként az akadémiai,
K. P. L.: — Nagyon is valóságos.
az állami, az egyetemi és az alkalmazott kutatási területeket. Az előző Ma háromezer oktató-kutató dolintézményekbe úgy-ahogy juttatott gozik külföldön, félő, ha sokáig alávalamit a költségvetés, de a privati- becsült marad a szakma, haza sem
záció elkezdésével veszélybe került jönnek. Ez mérhetetlen kárt okozna
az alkalmazott kutatásfejlesztés. Az az országnak.
V. L.: — Igen súlyos gondnak
„az tartson fenn kutatóintézetet, akinek pénze van" elv több tízezer tartom, hogy nálunk az értelmiség
kutató létét fenyegette. Sajnos még megbecsülési sokadrangú kérdés.
ma is aggódunk azért, hogy vannak Szomorú, hogy nem ismerik fel: a
olyan elképzelések: amit csak lehet, gazdasági bajok ellen a szellemi
ki kell lökni az 'állami költségvetés- tőkét kellene mozgósítani.
K. P. L.: — Talán nem meglepő
ből. Ezt megtenni életveszélyes volna. Vallom, csak arról lehet tárgyal- senkinek sem, hogy az eddiginél
ni, hogy milyen kutatásokat kell több kreativitást, következetesebb
előtérbe hozni, mi az, amire a gaz- támogatást várunk azoktól a kordasági körülmények miatt kevesebb mányhivatalnokoktól, azoktól a parjut, de arról nem lehet beszélni, hogy lamenti képviselőktől, akik közülünk
a százéves tudományos intézeteket kerültek felelő s posztjaikba. Nem
felszámolják. Ez a jövő halálát jelen- hiszem, hogy megharagudna rájuk
bárki is, aki azt hallaná: javaslatuktené.
V. L.: — A világ minden országá- ban, például a Magyar Tudományos

Akadémia preferálása áll, mondjuk
a honvédség rovására.
— Önök mit várnak a hamarosan sorra kerülő, szakszervezeteket érintő választásoktól?
K. P. L.: — Szeretnénk, ha a
megválasztandó közalkalmazotti
tanácsokban jó képviselete lenne az
értelmiségnek. Segíthetnének a
közalkalmazotti törvény ellentmondásainak feloldásában, amely nem
kizárólag a kutatói-oktatói területet
sújtja, súlyos gondokat okoz az
egészgégügyi intézményekben is.
Szakszervezetünkhöz tartozik most
már a Társadalombiztosítási Fő igazgatóság dolgozóinak érdekképviselete is, és csatlakozott hozzánk az Orvosegyetemek Szakszervezetének Szövetsége, valamint a
Vasas Innovációs Szakszervezete,
továbbá néhány kisebb szakszervezet is. Szeretnénk, ha a munkáltatók
és munkavállalók (köztük a nyugdíjasok is) képviselőib ől alakuló tóönkormányzatok végre a biztosítottak érdekeit szem előtt tartva döntenének a társadalombiztosítás
égetően fontos kérdéseiről, a befolyt
pénzek és a vagyon hozadékának a
biztosítottakat szolgáló hasznosításáról. Tehát szeretnénk, hogy
felálljanak az önkormányzatok és
kezdjenek el mielőbb dolgozni. Ez
nem lesz könnyű, nem lesz mindig
népszerű feladat, de egyértelmű en
szükség van rá.
K. L.: — Ars poeticánk a szakértelem, ezért kérte felvételét a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete is. Arra törekszünk, hogy
korszer ű sítsék a társadalombiztosítás infrastruktúráját, hogy ki lehessen végre alakítani azt az információs rendszert, azokat a munkafeltételeket, amivel a biztosító
valóban szolgáltatást, a biztosítottak jó szolgálatát jelentse. Az ESZTnek minimális ma még az infrastruktúrája, kevés a pénze. De erős a
szakértői gárdája, amellyel eredményes érdekképviseletet és érdekvédelmet képes ellátni.
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Akadémiai ifjúságj dí"ak
A magyar kutatói gárda nemzeti kincs, az elmúlt évtizedekben
jelentős nemzetközi hirnevet szerzett munkájával. A Magyar Tudományos Akadémia meg kívánja őrizni a tudományos kutatás
hagyományait, s át akarja örökíteni azt a fiatal generációknak.
Ezekkel a szavakkal köszöntötte az ez évi Akadémiai Ifjúsági díjas
kutatókat Kosáry Domokos, az MTA elnöke. A Szószóló szerkesztői tisztelettel gratulálnak a biológia, a fizika, a kémia, az orvos-, a földrajz-, a történet-, a nyelvtudomány és a számítástechnika területén eredményes munkát végző 32 fiatalnak.
Csótó Attilát, az Atommagkutató
Intézet ösztöndíjasát; Turányi Tamást, a Központi Kémiai Kutatóintézet tudományos fömunkatársát;
Száraz Sándort, a Szegedi Biológiai
Központ (SZBK) Biofizikai Intézete
tudományos munkatársát; Zieger
Bertalant, a Geodéziai és Geofizikai
Kutatóintézet tudományos munkatársát; Szilák Lászlót, az SZBK
Biokémiai Intézete tudományos
munkatársát; Temesvári Emesét, a
Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI)
Atomenergiai Kutatóintézete tudományos ösztöndíjasát; Lévai Pétert, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete tudományos
munkatársát; Bányász Istvánt, az
Izotópkutató Intézet tudományos
munkatársát; Kocsis Károlyt, a
Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos munkatársát; Tompa
Pétert, az SZBK Enzimológiai Intézete tudományos munkatársát;
Sperlágh Beátát, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet gyógyszerkutatási osztályának tudományos segédmunkatársát; Csáki Zsuzsannát, a Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát; Tör ő
Máriát, a KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézete tudományos munkatársát; Hideg Évát,
az SZBK Növényelettani Intézete
tudományos munkatársát; Komáromy Pétert, a Mű szaki Kémiai Kutatóintézet tudományos munkatársát;

Demény Attilát, a Geokémiai Kutatólaboratórium tudományos munkatársát; Gyurcsik Bélát, a JATE
Reakciókinetikai tanszéki kutatócsoport tudományos segédmunkatársát;
Pécz Bélát, a Mű szaki Fizikai Kutatóintézet tudományos munkatársát;
Révész Szilárdot, a Matematikai Kutatóintézet tudományos f őmunkatársát; Karsai Istvánt és Pénzes
Zsoltot, a KLTE Evolúciós Állattani
Tanszéke tudományos ösztöndíjasát; Kovács Imrét, a KLTE antibiotikum-kémiai kutatócsoport tudományos munkatársát; Mészáros Lászlót, a Miskolci Egyetem Bányamű veléstani Tanszéke tudományos
munkatársát; Kemény Lajost és Oláh
Juditot, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Bőrgyógyászati Klinikája tanársegédjét;
Sándor Klárát, a JATE Altajisztikai
Tanszéke tudományos ösztöndíjasát; Kristóf Ildikót, a Néprajzi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát; Bartha Csillát, a Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatását, Rainer Jánost, a Történettudományi Intézet tudományos munkatársát; Sass Magdolnát, a Világgazdasági Kutatóintézet tudományos munkatársát, Kocsis Zsoltot, a
Regionális Kutatások Központja tudományos segédmunkatársát; Horváth Lászlót, a Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársát.

Útban... Európába?

Az eredmények lesújtóak: például
míg a földgömb másik felén csak 39
százalék hisz a telepátiában, 14
százalék az asztrológiában és 54
százalék az ufók földi látogatásában,
nálunk a megfelelő arányok 57 százalék, 34 százalék, valamint 68 százalék. A vizsgálat szerint a fiatalok az
információt főként az írott sajtóból és
a televízióból szerzik, de a legfontosabb forrás az egyébnek megjelölt
kategória (például: aluljáró irodalom,
baráti kör, ifjúsági klubok stb.). Igen
érdekes és a hazai viszonyokra vonatkozó fontos információt tartalmazó
kérdés volt az, hogy a tanulók „Nulladik típusú találkozások" című TV-műsort tudományos, szórakoztató vagy
áltudományos kategóriába tartozónak
minősítik. Eddigiek alapján nem meglepő , hogy a megkérdezettek 65
százaléka tudományosnak (!) minő sítette a közismert silány áltudományos halandzsát.
Az elméleti fizikus szerző véleménye
szerint a siralmas eredményekért elsősorban a médiát terheli a felelősség.
Konklúziójából érdemes szó szerint
idézni: „...egy demokráciában önmagunk butítása magánügy, mások (például az ifjúság) butítása azonban már
közügy! Országunk jövője szempontjából fontos arra is tekintettel lenni,
hogy minden nemzetnek olyan lesz az
ifjúsága, amilyennek azt neveli!"
A felmérés részletei megtalálhatók
a Természet Világa áprilisi számában,
és a folyóirat gyakorló pedagógust,
pszichológust és szociológust is meg
fog szólaltatni az eredmények interpretálására.

A demokrácia beköszöntével hazánkat elárasztotta az áltudományok és
sarlatánság szinte minden változata.
Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete
Orvostovábbképző Egyetem Szakszervezete
Az olcsó jugoszláv konyak, vietnami
vodka stb. mellett szellemi életünk
1389 Budapest, pf. 122. T.: 140-8900
1068 Budapest, Jókai u. 2. T.: 131-4550
„lengyel piacán" a „paranormális" a
Titkár: dr. Tomcsányi István
Elnök: dr. Vígh László
slágercikk. Miközben külföldre szakadt
Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
hazánkfiaitól főként gazdasági segít1139 Budapest, Váci út 73. T.: 149-7950
1066 Budapest, Városligeti fasor 10. T.: 122-8451
séget várunk, ehelyett amerikaivá vált
Elnök: dr. Novák Csilla
Elnök: dr. Kis Papp László
„magyar királyi őrnagy" ufológus eteti
Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége tagszer- Tudományos Dolgozók Szakszervezete
az itthon szakadt magyarokat azzal a
1088 Budapest, Puskin u. 4. T.: 138-4287
vezetei:
maszlaggal, amit az Egyesült ÁllaElnök: dr. Kuti László
mokban már kiböfögtek egy évtizede.
Pécsi Orvostudományi Egyetem Szakszervezete
Szellemi életünk „elbalkánosodása"
Vasas Önálló Intézeti Tagozat
7624 Pécs, Szigeti u. 12. T.: 06 (72) 24-122
sokakat aggaszt, különös tekintettel
1086 Budapest, Magdolna u. 5-7. T.: 1141 427
Titkár: Illés József
arra, hogy fiataljaink elbutításának
Debreceni Orvostudományi Egyetem Szakszervezete Titkár: Madár Gyula
hosszú távú következményei be4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. T.: 06 (52) 17-968 SOTE Gazdasági Mű szaki Igazgatási Dolgozók Szak- láthatatlanok. Vajon tényleg ilyen rossz
szervezete
Titkár: dr. Francia István
a helyzet? Erre keres választ a TerSemmelweis Orvostudományi Egyetem Szakszervezete 1085 Budapest, Üllői út 26. T.: 210-0795
mészet Világa c. folyóirat áprilisi
Elnök: dr. Vajda Sándorné
1085 Budapest, Üllői út 24. T.: 266-2755
számaban Bencze Gyula tanulmánya
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeteinek Önálló (Valahol — és Európában?), amely
Titkár: dr. Bánfalvi Gáspár
egy középiskolások körében végzett
Szentgyörgyi Orvostudományi Egyetem Szakszervezete Területi Szakszervezete
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6. T.: 06 (76) 485-595 felmérés adatait elemzi.
7625 Szeged, Lenin krt. 127. T.: 06 (62) 311-422
A három fővárosi és 5 vidéki köTitkár: dr. Vétek Jánosné
Titkár: dr. Thurzó László
zépiskola első és negyedik osztályos
tanulói között végzett felmérés azt
vizsgálta, miben hisznek fiataljaink a
divatos „parajelenségek" közül, hisznek-e a különféle babonákban, valaAz ÉSZT figyelembe veszi a nemAz Értelmiségi Szakszervezeti Tömint honnan szerzik az információkat?
mörülés e vezérgondolatot tűzi válasz- zetgazdaság jelenlegi helyzetét, tud- A feltett kérdések nagy része azonos
A települési önkormányzatok
tási programjának képzeletbeli zászla- ja, hogy a gazdaság egycsapásra volt egy korábban Új-Zélandon végjegyz ői április 16-án kezdték
jára, ez választási filozófiájának alapja. nem változtatható meg. Mindezek is- zett hasonló felmérés kérdéseivel, így
meg azoknak a kopogtatóA társadalombiztosítás a szociális biz- meretében stabil pénzügyi alapokon az összehasonlításból megállapítható
céduláknak a postázását, ametonság fontos eleme, pénzalapjainak álló társadalombiztosítást, értékálló volt, hiszékenyebbek-e a mi fiataljalyekkel a szavazásra jogosult
megteremtésében jelentős terhet visel- ellátásokat kíván teremteni az őt bi- ink — vagyis mi, vagy Új-Zéland áll
állampolgárok részt vehetnek a
nek a járulékot fizető munkaadók és zalmával megtisztelőknek.
közelebb a hőn áhított „EurópaÉrtelmiségi Szakszervezeti
május 21-én esedékes társadamunkavállalók. Nincs még egy európai
házhoz"?
Tömörülés
Elnöksége
lombiztosítási önkormányzati
ország, ahol ilyen mértékben emelkeválasztásokon. Az értesítéseket
dett volna a fizetendő járulék, jelenleg
legkés őbb április 23-áig min54 százalék. Ugyanakkor rendkívüli
denkinek meg kell kapnia, de a
módon megnőtt a munkaadók járuléksága múlt időbe tette a reformszemléletet, s a reválasztók nyilvántartása a poltartozása, ma közel 100 milliárd forint,
formkifejezéseket. Másrészt a politikai pártok meggármesteri hivataloknál is megami a biztosítási ellátások színvonalának
Volt egy szakasz a magyar értelmiség történetében szervező dése, a szabad választás, a parlament felállácsökkenését, illetve a szolgáltatások
tekinthető.
—
úgy a hetvenes, nyolcvanas évtizedben —, amikor sa levette a szellem embereinek válláról a kényértékvesztését hozhatja magával. Ez
Amennyiben a nyilvántartásvészeknek, a politika szemponta különböző szakmák, hivatások képviselői hasonló szerterhet: íróknak, mű
pedig egyaránt érinti a pályakezdőket, a
ba-vétellel kapcsolatban bárnyelvezeten, csaknem azonos nézőpontból szóltak jából autsider mérnököknek, közgazdáknak már nem
családokat, a nyugdijasokat és a leenmely választópolgár kifogással
hozzá a köz dolgaihoz. Kialakult az értelmiségi kell feltétlenül az ország nagy kérdéseiről szólniuk. E
dő nyugdíjasokat.
kíván élni, első lépésként az ilközbeszéd, egyfajta nyilvános-közös okoskodás poli- hivatásra külön politikusréteg rekrutálódott. A változás
törA társadalombiztosítást érintő
letékes önkormányzati hivatal
tikáról, gazdaságról, amelyben beruházó mérnök, pszi- harmadik eleme: ez utóbbi okból az értelmiség felvényalkotásban a legjelent ő sebb
ügyfélszolgálati irodájához, ilchológus, számitástechnikai szakember, filizófus, film- hagyhatott a csaknem azonos nyilvános-közös okosdöntés
1991-ben
született
a
parlaletve a jegyzőhöz fordulhat
kodással, s hozzáláthatott, hogy saját szakértelme
mentben,
amikor
elfogadták
„A
tármajdhogynem egyformán nyilvánult meg.
rendező
jogorvoslatért, legkésőbb április
szemüvegén át nézze az ország dolgait.
sadalombiztosítás
önkormányzati
volt
a
szociológusi
szóE közbeszéd jellemzője
26-áig.
Ez a folyamat felbomlasztja az egységes értelmiségi
igazgatásáról" szóló törvényt. Ez a
használat átvétele — mint azt kitűnően bizonyítja tavelő it szakszejogszabály meghatározza a tb-önnulmánykötetében Kuczi Tibor és Becskeházi Attila. kultúrát, az egyes hivatások mű
professzionalizációra kényszeríti. Arra, hogy
kormányzatok hatáskörét. Joguk lesz
Az atomfizikus, a szociálpolitikus, az oktatáskutató és rűsödésre,
javaslatot tenni a biztosítási ellátások
a szépíró egyaránt dobálózott a „szociális egyenlőség", a jogász saját szakmája — például a jogos-jogtalan
a
fejlesztésére, a biztosítási ágakat
az „esélyegyenlő ség", az „újraelosztás" stb. varázs- ellentétpárja mentén — elemezze a történéseket,
A Tudományos Dolgozók
érintő törvényjavaslatokra, rendefogalmaival. A másik értelmiségi közbeszédi tolvajnyelv vállalkozó, a gazdasági szakember a rentábilis/nem
Szakszerveztének lapja
letekre. Tulajdonosi jogot gyakorolnak
a közgazdaságtudományból lopózott a szellem külön- rentábilis „betű hálózatán" át fejtse meg, hogy egy-egy
az
Felelős szerkesztő:
e testületek a tulajdonukban lev ő
böző hivatású embereinek közmegnyilvánulásába, ilye- történés kedvező, avagy kedvezőtlen hatású-e
Dr. Dura László
vagyon felett, döntenek felhasztén szavak beszivárgásával mint: „puha költségvetési országra nézve. E szakszer ű dialógus váltja fel —
A Szószóló szerkesztőségi
nálásáról, átcsoportosításáról. Ez is
korlát", „ forráshiányos gazdaság", „sorbanállás, távlatosan — az értelmiségi közbeszédet, s ez a folyatanácsadó testületének elnöke:
mutatja, hogy az önkormányzatok
kényszerhelyettesítés", s így tovább. Igy formálódott ki mat a modernizáció felé visz bennünket.
Dr. Pomogáts Béla
megválasztásának tétje nagy, megAz Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és tagegy egységesnek tűnő „reformer" értelmiségi közgonKiadja: a TUDOSZ
felelő szakértelmet, elkötelezettséget
szervezetei — pragmatikus érdekvédelmükkel, s ezen
dolkodás
és
közbeszéd.
Felelős kiadó: Dr. Révész Márta
és kellő bátorságot igényel tőlük a
Nyomás: Szikra Lapnyomda
A rendszerváltás folyamata igen jelent ős fordulatot túl — tudatosan ezt az értelmiségi professzionalizációt,
feladat. Az ÉSZT ennek szellemében
Dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató
hozott az értelmiség nyilvános-közös okoskodásában. szemléletváltást segítik, s így egy nem lényegtelen
választja ki és kéri fel a tb-önkor(dura)
.
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Egyrészt a megelőző berendezkedés reformálhatatlan- területen a modernizációt támogatják.
mányzatokba a képviselő jelöltjeit.

„Jót, s jól! — ebben áll a nagy titok"
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