
SZÓSZÓLÓ  
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Megállapodás 

Megalakult az Akadémiai Érdekegyeztető  Tanács 

Az alálrók balról jobbra: Vigh László, Telegdi Lászlóné, Kuti László, Keviczky László, Koltay Jen6, Kemény Tamás, Kis Papp László 

szakszervezetek 	érvényes szavazatok 
	

megosztása 
megnevezése* 	 száma 

	
százalékban 

Természettudományi kutatóintézeteknél: 
AOKDSZ 
	

221,5 	 10,1 
KKDSZ 
MTSZSZ 
	

19,4 
	

0,9 
MVDSZ 
	

46,6 
	

2,1 
Pro Reo 
	

10,3 
	

0,5 
TDDSZ 
	

339,8 
	

15,5 
TUDOSZ 
	

1103,6 
	

50,3 
Függetlenek 
	

454,7 
	

20,7 
Összesen: 
	

2195,9 

Társadalomtudományi kutatóintézeteknél: 
KKDSZ 
	

6,7 
	

1,7 
TDDSZ 
	

118,8 
	

29,8 
TUDOSZ 
	

189,6 
	

47,5 
Függetlenek 
	

84,1 
	

21,1 
Összesen: 
	

399,2 

Könyvtári tevékenységnél: 
KKDSZ 	 102,9 	 82,0 
Függetlenek 	 21,4 	 18,0 

A Magyar Tudományos Akadémia intézményeiben 
összesen: 

szakszervezetek 	érvényes szavazatok 	reprezentativitás 
megnevezése 	 száma 	 százalékban 

AOKDSZ 
KKDSZ 
MTSZSZ 
MVDSZ 
Pro Reo 
TDDSZ 
TUDOSZ 
Függetlenek 
Mindösszesen: 

221,5 
109,6 
19,4 
46,6 
10,3 

458,6 
1293,2 

560,2 
2719,4 

8,2 
4,0 
0,7 
1,7 
0,4 

16,8 
47,6 
20,6 

100,0 

*Rövidítések: 
Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete (AOKDSZ) 
Közgy ű jteményi és Közm ű vel ő dési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) 
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ) 
Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezete (MVDSZ) 
Pro Reo Érdekképviseleti Szervezet (Pro Reo) 
Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) 
Tudományos Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) 

A bizottság tagjai a fenti adatok valódiságát elismerték, és azt egyhan-
gúlag elfogadták. 

A munkahelyi választási bizottságok jegyzökönyveinek és a feldolgozá-
si tábláknak a megő rzésér ő l a Magyar Tudományos Akadémia képviselő -
je gondoskodik. E dokumentumokat az 1993. évi XIII. törvényben rögzí-
tettek szerint az 1995. évi közalkalmazotti tanácsi választások megkezdé-
séig kell megő rizni. 

A Felső oktatási Dolgozók Szakszervezetének képviselő je a bizottság 
munkájában részt vett, a támogatott kutatóhelyekrő l azonban a bizottság-
hoz a közalkalmazotti tanács megválasztásáról szóló jegyző könyv nem 
érkezett. Az FDSZ és a TDDSZ képviselő je kijelentette, hogy a támoga-
tott kutatóhelyeken a közalkalmazotti tanács választási munkái folyamat-
ban vannak, ott a Felső oktatási Dolgozók Szakszervezete és a Tudomá-
nyos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete képviselettel rendelkezik. 

A jegyző könyv egy-egy eredeti példányát, továbbá a feldolgozási táblák 
egy-egy másolatát a jelenlévő k kézhez kapták. A jegyző könyv egy eredeti 
példányát az országos szint ű  szavazatösszesítő  bizottsághoz legkéső bb 
1993. július 2. napjáig juttatja el a Magyar Tudományos Akadémia Titkár-
sága. 

A bizottság ezután kimondta feloszlását. 

Lukács Józsefné 
AOKDSZ 

dr. Telegdi Lászlóné 
MTSZSZ 

Mayer György 
FDSZ 

dr. Kovács Ilona 
TDDSZ 

dr. F. Tóth Tibor 
MTA Titkársága 

Pétervári Lászlóné 
KKDSZ 

dr. Révész Márta 
TUDOSZ 

1993. VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚLIUS Közalkalmazotti tanács választások 

Szavazatösszesítés az Akadémián 

Július elején az Akadémián jegyző könyvbe foglalták a május 21-
28. között megrendezett közalkalmazotti tanács választások ered-
ményeit. A jegyző könyvet a Szószóló olvasóinak kérésére közöl-
jük. 

Jegyző könyv 
a 72/1993. (V. 7.) Korm. rendelet 8. §-a (2) bekezdésének c. pontja 

alapján létrejött szavazatösszesít ő  bizottság ülésérő l. 
Az ülés helye: a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága pénzügyi 

fő osztálya (Budapest V., Nádor u. 7.) 
Az ülés ideje: 1993. július 1. napja, de. 11 óra. 
Jelen vannak.' az említett kormányrendelet 12. §-ának (2) bekezdésé-

ben foglaltak szerint bejelentkezett szakszervezetek képviselő i és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia fő titkárának megbízottja. 

A szavazatösszesítő  bizottság (a továbbiakban: bizottság) megállapítja, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia által mű ködtetett költségvetési 
intézményektő l 36 db olyan választási jegyző könyv érkezett be, amely a 
május 21-28. között megtartott választásokról készült. Jegyz ő könyv érke-
zett még az Állatorvostudományi Kutatóintézetb ő l, a Néprajzi Kutatóinté-
zetbő l, a Pszichológiai Intézetbő l és a Régészeti Intézetbő l. A bizottság 
azonban e jegyző könyvekben rögzített adatokat nem vette figyelembe, 
mert a választások nem a kormányrendeletben megjelölt idő tartam alatt 
történtek, illetve egy jegyző könyv formahibás. 

A választási jegyző könyvekben rögzitett — az egyes szakszervezetek 
jelöltjeire leadott — érvényes szavazatok összesítése a törvényben elő írt 
határid ő n belül megtörtént. A szavazatok összesitését és a szavazati 
arányok megállapítását a bizottság az alábbi — a Munkaügyi Minisztéri-
um által megadott — szempontok szerint és összesitő  nyomtatványok 
felhasználásával végezte el. 

A közalkalmazotti tanácsokra leadott érvényes szavazatok száma szak-
szervezetenként részletezve a következ ő k szerint alakult: 

Az Akadémia fő titkára, a kutatás 
intézeti munkáltatók és munkavál-
lalók képviselő i jövő beni együtt-
m ű ködésüket írásba foglalt meg-
állapodásba rögzítették 1993. jú-
lius másodikán. Az ünnepélyes 
keretek között aláírt dokumentu-
mot szó szerinti pontossággal is-
mertetjük a Szószólóban. 

A Magyat Tudományos Akadémia 
(a továbbiakban: Akadémia) f ő titká-
ra, az akadémiai kutatóintézmények 
vezet ő inek képvisel ő i (a továbbiak-
ban: munkáltatók) és az akadémiai 
kutatóintézményekben foglalkozta-
tott közalkalmazotti jogviszonyban 
állók közösségét képviselő  szakszer-
vezetek: az Agrároktatási és Kuta-
tási Dolgozók Szakszervezete 
(AOKDSZ), a Fels ő oktatási Dolgo-
zók Szakszervezete (FDSZ), a Mér-
nökök és Technikusok Szabad Szak-
szervezete (MTSZSZ), a Tudomá-
nyos Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezete (TDDSZ) és a Tudomá-
nyos Dolgozók Szakszervezete (TU-
DOSZ) az együttmű ködési kapcsol 
latok erő sítésére — a megállapodás-
ból származó kölcsönös elő nyökre 
tekintettel — az akadémiai kutatóin-
tézetek és azok közalkalmazottai ér-
dekeit szem elő tt tartva, összhang-
ban a hatályos jogszabályokban és 
akadémiai rendelkezésekben foglal-
takkal, az alábbiakban állapodtak 
meg: 

1. Az Akadémia, a munkáltatók, 
valamint a reprezentatív szakszer-
vezetek (a továbbiakban: Felek) a 
munkaügyi kapcsolatokat és a köz- 

Szomorú? Felháborító? Megalá-
zó? 
Döntse el az olvasó! Írásunkban 
természetesen ismét a kutatóin-
tézeti dolgozók 1993. évi bérfej-
lesztésérő l van szó. Vegyük tehát 
sorra az eseményeket, tekintsük 
át folyamatában a történetet. 

— 1992. nov. 20-21-én az Érdek-
egyeztető  Tanács ülésén (ÉT) meg-
állapodás született arról is, hogy 
„bérpolitikai intézkedésekre 10 mil-
liárd forintot indokolt elkülöníteni, 
melyet 1993. május 1. hatállyal kell 
felhasználni differenciált módon és 
mértékben. ...Kiemelten kell kezelni 
... a kutatóintézmények dolgozóit." 

— A Költségvetési Intézmények 
Érdekegyeztet ő  Tanácsán (KIET) 
folytatódtak a tárgyalások: a Mun-
kaügyi Minisztérium (MüM) képvise-
lő i kivánatosnak tartották, hogy a 
költségvetési intézményektő l bekér-
jék az 1993. március havi létszámo-
kat, kereseteket, illetve a közalkal-
mazotti bértarifa bevezetéséhez vi-
szonyított elmaradásokat. Arra hivat-
koztak, hogy reális adatok birtoká-
ban kivánatos a 10 milliárdos kere-
tet felosztani. 

— 1993. május 25-én a KIÉT ülé-
sén abban állapodtak meg, hogy a 
kiemelten kezelt kutatóintézeti dol-
gozók béremelésére 1993-ban 7 hó-
napra (járulékok nélkül) 89 829 fo-
rint fordítható. A Munkaügyi Minisz-
térium létszám adata szerint ez mint-
egy 9100-9200 fő t érint. (A táblázat 
szerint 1992. évi összes statisztikai 
létszám 9222 fő  a kutatás területén. 
Itt azonban megállnunk egy pillanat-
ra és új fogalmakkal kell megismer-
kednünk. A béremelések során mun- 

alkalmazotti jogviszonyt érintő  kör-
ben, különösen az anyagi, szociális 
és kulturális, valamint élet- és mun-
kakörülményeket érintő  jogokkal és 
kötelezettségekkel összefüggő  kér-
dések akadémiai szintű  egyezteté-
sére középszintű  Akadémiai Érdek-
egyeztető  Tanácsot (a továbbiakban: 
AET) hoznak létre. 

2. Az AET tagjai: 
— az Akadémia képviselő i, 
— a munkáltatók és 
— a munkavállalók 
tárgyalócsoportja. 
A tárgyalócsoportok önállóak, egy-

mástól függetlenek. A tárgyalócso-
portok ügyrendjükröl maguk dönte-
nek. 

A tárgyalócsoportok azonos lét-
számúak. Az AÉT ülésén a tárgya-
lócsoportok mellett — a napirendtő l 
függő en — tanácskozási jogú szak-
értő  vehet részt. 

3. A Felek kötelezettséget vállal-
nak, hogy az AÉT-ba állásfoglalás-
ra és megegyezésre jogosult képvi-
selő ket jelölnek ki. 

Az akadémiai tárgyalócsoport tag-
jait az Akadémia f ő titkára jelöli ki. 

A munkáltatók tárgyalócsoportjá-
nak képviselő it az akadémiai kuta-
tóintézetek igazgatóinak tanácsa vá-
lasztja. 

4. A Felek vállalják, hogy a har-
monikus együttmű ködés és egyez-
tetés megteremtésére az 1. pontban 
meghatározott kérdésben tájékoztat-
ják egymást. 

5. Az AÉT üléseit szükség szerint 

Vajúdtak a hegyek 
Mennyi az annyi? 

kavállalókról szoktak beszélni. Most 
elő került viszont a béremeléseknél 
szokatlan „statisztikai állományi lét-
szám" kifejezés. Az emberr ő l alko-
tott eddigi fogalmainktól ez ugyan 
eltér, miután itt töredék emberekkel 
számolnak, ugyanis a negyedévi sta-
tisztikai állományi létszámokat átla-
golják egész évre. Ha például vala-
ki 3 hónapig gyesen volt, ő  abban a 
negyedévben nem szerepel a sta-
tisztikai állományi létszámban, de ez 
a sorsa a 3 hónapig betegállomány-
ban, fizetés nélküli szabadságon tar-
tózkodónak, vagy a szülő  nő nek is. 
Ezek a kollégáink ilyen mérce sze-
rint tehát jó esetben 3/4 fő nek szá-
mítanak. 

— 1993 júniusában a Munkaügyi 
Minisztérium megküldte az MTA 
pénzügyi fő osztályának intézetenkét 
a béremelésre fordítható keretszá-
mokat. A kutatóintézetekben meg-
próbálták értelmezni az összeget. 
Természetesen az egy közalkalma-
zottra jutó havi béremelést számol-
ják ki elő ször. (Egyetlen intézet sem 
lépi át az engedélyezett költségve-
tési létszámát.) Az eddig kapott in-
formációink szerint intézetenként az 
egy munkavállalóra jutó bruttó bér-
emelés intézetenként változóan 600 
és 1000 forint között van. A különb-
ségek oka nem ismert, miután egyet-
len munkahely sem tudja, mekkora 
létszám vagy milyen bértömeg alap-
ján számolta ki a MüM az intézetek- 

tartja, összehívását bármelyik tár-
gyalócsoport ügyvivő je kezdemé-
nyezheti. 

6. A tárgyalócsoportok az ülések 
munkájának elő készítésére, koordi-
nálására, a csoport álláspontjának 
kifejtésére, vezetésére — tagjaik kö-
zül — külön-külön ügyviv ő t válasz-
tanak. Az AÉT ülésének elnöki tisz-
tét a tárgyalócsoportok ügyvivő i ülé-
senként felváltva töltik be. Az elnök 
feladata az ülések munkarendjének 
meghatározása és levezetése. 

7. Az AÉT alapszabályát, illetve 
ügyrendjét a Felek képviselő i dol-
gozzák ki a megállapodás alapján, 
az aláírást követő  30 napon belül. 

8. A Felek vállalják, hogy az ülé-
sen mindhárom tárgyalócsoport ál-
tal elfogadott megállapodást maguk-
ra nézve kötelező nek tartják, és a 
végrehajtásához szükséges intézke-
déseket maradéktalanul megteszik. 

9. Az Akadémia fő titkára vállalja, 
hogy az AÉT titkársági feladatait az 
Akadémia pénzügyi fő osztálya útján 
biztosítja, amely az AÉT üléseivel 
kapcsolatos iratokat az Akadémia 
Titkársága ügykezelésére vonatko-
zó rendelkezések szerint kezeli. 

10. Ez a megállapodás aláírása 
napján lép hatályba. Az Akadémia 
f ő titkára kötelezettséget vállal arra, 
hogy e megállapodás, illetve az ülé-
seken kialakított megállapodások 
szövegének az Akadémiai Értesítő -
ben történő  kihirdetésérő l gondos-
kodik. 

Budapest, 1993. július 2. 

re jutó összeget: miért pont annnyi 
vagy csupán ennyi? 

— Számoljunk utána. Vegyük a 
jobbik esetet, ha például 1000 forint 
a havi béremelés személyenként va-
lamelyik intézetben. (Ez a kutatóin-
tézeti bérátlagot tekintve csak 4,5 
százalék — ami az MTI közle-
ményéb ő l ismertté vált — a 6 szá-
zaléknál kevesebb). Azt ajánlják a 
munkaügyeseknek, hogy ebb ő l elő -
ször vegyék le a 10 százalék áf á-t, 
amit az új áfa-törvény ír elő . Marad 
900 forint, ami 10 százalék nyugdíj-
járulékot, 22 ezer Ft-os kutatóinté-
zeti átlagbért tekintve 35 százalék 
szja-t, és 2 százalék munkavállalói 
járulékot figyelembe véve összesen 
további 47 százalékkal csökken. Op-
timális esetben tehát a kutatóinté-
zeti dolgozó havonta 477 forinttal vi-
het többet haza, kiemelten kezelték, 
elismerve, hogy a március 30-i ada-
tok szerint a 16 költségvetési ága-
zaton belül az elmaradást tekintve 
5. helyen áll a kutatás és kísérleti 
fejlesztés ágazata. (Ebbő l a béreme-
lési keretbő l az akadémikusok és az 
intézeti igazgatók nem részesülnek). 

Összegezve tehát elmondhatjuk, 
hogy a demokratikus játékszabályo-
kat betartva, igen nagy adathalmaz 
bekérésével, annak alapos feldolgo-
zásával, többhónapos tárgyalásso-
rozat eredményeként a kutatóinté-
zeti dolgozók átlagosan bruttó 2,45-
4,1 illetve nettó 1,4-2,2 százalék kö-
zötti béremeléshez jutottak, május 
elsejétő l visszamenő legesen. 

A Pénzügyminisztérium a Szószóló 
lapzártáig (1993. július 19-ig) egyetlen 
fillért nem utalt át a munkahelyekre. 

Nem kellene ezért a lelketlensé-
gért valakinek/valakiknek szégyen- 
kezniük? 	 Révész Márta 
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SZÓSZÓLÓ 	 1993. JÚLIUS 
Tóth Attila, a TUDOSZ elnökségi tagja 

Néhány következtetés a tb-választások eredményeibő l 

A SZÓSZÓLÓ elmúlt havi lapszámában olvasható volt a szavazatok megyén-
kénti eloszlása. A térképek láttán elgondolkozhattunk, az ÉSZT miért volt ke-
véssé ismert Nógrádban? Mi a „szegedi csoda" titka? Mennyiben járult hozzá 
a versenytársak koncentrált propagandája ahhoz, hogy a nagyvárosok közül 
Budapest hozta a legkevesebb százalékos szavazatot, és ennek kapcsán tény-
leg Budapest központú-e az értelmiség? Most mégsem errő l lesz szó, hanem 
arról, milyen következtetéseket vonhatunk le az úgynevezett hatékonysági mu-
tató segítségével. 

Az elmúlt 4 évben több kísérlet történt arra, hogy különböző  célokból (reprezentativi-
tás, vagyonosztozkodás) összehasonlítsák a szakszervezeti szövetségeket. Vélemé-
nyünk szerint legegyszer ű bb lett volna az igazolt taglétszámokat összehasonlítani. 
Ezt azonban egyes konföderációk ellenvetéseikkel 4 éven át sikerrel „fúrták meg", és 
vívták ki parlamenti segítséggel a szakszervezetek közötti választásokat, ahol titkos 
szavazáson az ország összes szavazópolgára mondhatott véleményt a szövetségek-
rő l, függetlenül attól hol volt, hol nem volt tag, vagy egyáltalán látott-e szakszerveze-
tet életében. 

A hatékonysági mutato 
A hatékonysági mutatót (továbbiakban HM) úgy kapjuk meg, hogy egy-egy szakszervezeti 

konföderációra leadott szavazatszámot elosztjuk a szövetség saját maga által bevallott tag-
létszámával. Ez megmutatja, egy tag hány szavazatot hozott szakszervezetének, illetve a 
konföderáció jól vagy rosszul járt-e azzal, hogy a taglista helyett az ország közvéleményét 
választotta a megmérettetés forrásául. 

Nem hivatalos választási eredmények* 

bevallott 
taglétszám 

hatásiok  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 

sor- 
szám 

szavazat szavazat hatásfok sor- 
szám 

szavazat szavazat hatásfok 

ezer , Q6 ezer % % ezer % 

MSZOSZ 1000 , 00 41,07 1 50,10 1457,00 1,46 1 45,22 1315,00 1,31 

LIGA 250,00 10,27 4 10,06 293,00 1,17 2 13,13 382,00 1,53 

MOSZ 160,00 6,57 2 10,91 317,00 1,98 3 12,80 372,00 2,33 

SZEF 500,00 20,53 3 10,62 309,00 0,62 5 8,39 244,00 0,49 

KESZOSZ 5,00 0,21 5 7,34 213,00 42,69 4 8,41 245,00 48,91 

ÉSZT 110,00 4,52 6 6,17 179,00 1,63 8 6,79 197,00 1,79 

ASZOK 410,00 16,84 7 4,80 140,00 0,34 7 5,27 153,00 0,37 

összesen 2435,00 100,00 100,00 2908,00 1,19 100,01 2908,00 1,19 

*A taglétszám adatok forrása: HVG (kivéve a KESZOSZ, amely becslés). 

Országos szinten tehát az elő zetes sugalmazásokra rácáfoló masszív 39%-os részvétel 
azt jelenti, hogy a szakszervezeti tagokon kívül legalább félmilló ember járult az urnákhoz, 
ami átlagos HM-1,19-nek felel meg. 

A szakszervezeti szövetségek eredményei 

A szakszervezeti szövetségek közti megoszlás azt mutatja, hogy a KESZOSZ 40 feletti 
értékeitő l eltekintve - amelyre még visszatérünk - a HM-értékek 0,3 és 2,3 között helyez- 
kednek el. A választást kier ő szakoló szövetségek tehát nem tudták (a nem is olyan titkon 
várt!) nagyságrendi áttörést végrehajtani a szakszervezeten kívüli népesség, illetve más 
szövetségek tagjainak megnyerésével. Egyedüli kivétel a vallásos keresztény vonal megje- 
lenése, kisebb részben a MOSZ részérő l, és teljes intenzitással a KESZOSZ esetében. Ettő l 
eltekintve az eredmények azt mutatják, hogy a bevallott taglétszámarányokat a választás 
sem módosította lényegesen. 

A KESZOSZ sikere komoly lehető séget jelent és feladatot ad a szakszervezet vezető i 
számára. Ha sikerül szakszervezeti alapokat szervezni (konkrét szakszervezeti tagokat is 
nyerni maguknak) a választási sikerük után, egy erő s magyar keresztényszociális mozgalom 
első  megnyilvánulását üdvözölhetjük. Ha nem, akkor a keresztény irányultságú pártok pró-
baléggömbjét eresztették fel, kipuhatolva, pusztán a vallásos érzésekre való apellálás és az 
egyházi propaganda hány szavazatot hoz országszerte (200-250 ezret). Hogy van-e keresz-
tény szakszervezeti élet a magyar munkahelyeken, az majd kiderül az üzemi és közalkala-
mazotti tanácsok választási eredményeinek összesitésénél... 

A MOSZ elhúzása a szövetséges Liga eredményeitő l jelzés lehet a vezető k számára egy 
önállóbb szakszervezetpolitika felvállalására, aminek első  lepése a sokszínű  és méginkább 
sokeredet ű  szervezet keresztényszociális vonalának megerő södése lehet (különösen ha a 
KESZOSZ nem tudja megalapozni magát). Ez idehaza egy laza Liga-MOSZ szövetség kie-
gyensúlyozott vonalvezetését, bizonyos pártkapcsolatok megerő södését, nemzetközi reláci-
óban pedig a keresztény irányultságú Munka Világszövetsége (WCL) felé történő  orientációt 
jelentheti. 

Az ÉSZT jó helyezése azt mutatja, hogy ha egy szervezet mű ködésével politizál, és egy 
jól definiált kör érdekeinek képviseletét, védelmét és érvényesítését vállalja fel, és ezt tuda 
tosítani is képes az érdekeltekben, számíthat azok szavazataira. Számított a karakterisztikus 
elnevezés, amihez hasonlót csak a KESZOSZ mutatott („értelmiségi", illetve „keresztény"), 
és ami a tájékozatlan szavazót is útbaigazítja a konföderáció jellege felő l, feltéve, ha hajlan-
dó a szavazólapokat elolvasni. A takarékos kampányt ellensúlyozta a megcélzott értelmiségi 
réteg fogékonysága, aminek eredményeképpen az ESZT valós taglétszámát több mint más-
félszeresen meghaladó támogatottságával, megszilárdította pozícióját az érdekegyeztetés-
ben, lehető séget biztosítva az értelmiségi érdekek még hatékonyabb védelmére. 

Az MSZOSZ abszolut számokban elért sikere ellenére - amit a tömegkommunikáció oly 
nagy intenzitással interpretál a kibontakozás vagy a végromlás kezdeteként (pártállástól 
függő en) - HM eredményeiben a középmező nybe került. Ez egyszer ű en azt jelenti, hogy ha 
egy szakszervezetet sokan ismernek, elég pénze van a kampányra és karakterisztikusan lép 
fel országos kérdésekben, akkor az országos megmérettetésben tagsága súlyának megfe- 
lelő en tud szerepelni. Keveset beszélnek róla, de a 45-50%-os abszolút részaránynál - ami 
a párttámogatottság miatt bizonyos országos politikai üzenettel bír - fontosabb az a tény, 
hogy most már a taglétszám mellett a választási eredmény alapján is legitimációt szerzett 
a szervezet, aminek feltehető en nemzetközi szakszervezetpolitikai következményei is lesz-
nek. 

Hatékonyság tekintetében a Liga eredménye se nem jobb, se nem rosszabb fő  riválisánál 
(abszolut számokban természetesen a kisebb taglétszám megmutatkozik). Az igazi különb- 
ség - aminek szakszervezetpolitikai következményei lesznek - az elő zetes elvárásokban 
rejlik, hiszen a Liga volt a választások fő  kezdeményező je, propagátora és kijárója. Vezető -
inek egy része évekig hirdette, hogy a „hagyományos" szakszervezetek taglétszámbeli fö- 
lénye „kényszertagság" eredménye, vagyis a tagok nem mernek, vagy egyszer ű en lusták 
kilépni a „sztálinista" „pártállami" szakszervezetekbő l. Ezzel szemben az általános válasz-
tásoktól várták az „igazság pillanatát", amikor a választói akarat torzítatlanul megmutatkoz- 
ván nyilvánvalóvá lesz az „új" szakszervezetek elsöprő  népszer ű sége. A Liga eredményei 
a drága kampány ellenére azt mutatják, hogy a politikai radikalizmus kezdeti vonzereje 
megkopott, és amennyiben túlzott várakozást keltettek támogatóikban, hazánkban és külföl-
dön egyaránt, most számolniuk kell a csalódás következményeivel. 

A b ű vös HM-1, határ alatt szerepelt a SZEF, vagyis kevesebb szavazatot kapott tagjai 
számánál. Ez elgondolkoztató, bár nem meglepő , hiszen ez a történeti okokból laza szövet- 
ség nem tudta, még tagságában sem, tudatosítani a hovatartozást és a szavazás fontossá- 
gát. Feltehető  ezzel szemben, hogy a közalkalmazotti tanács választásokon er ő s ágazati 
szakszervezetei komoly sikereket érnek el, de a tb-választásokon elért eredmény kompen- 
zálására számos, jól sikerült akciót kell szervezzenek. Felmerülhet szervezeti reform szük-
ségessége is, hogy az országos érdekegyeztetésben hatékonyabbak legyenek. Méretük mi-
att abszolút súlyuk megvan, a gyengébb választási eredmény inkább az elmaradt haszon 
kategóriájába esik. 

Hasonlóan - de még gyengébben - szerepelt az ASZOK, mivel a korán megkezdett és 
nyilván nem olcsó plakátkampány ellenére csak taglétszámának harmadát sikerült meggy ő z-
ni arról, hogy fontos rá szavaznia. Ez magyarázható azzal, hogy az „autonóm" önmeghatá-
rozás gyengébb, és megkülönböztetésként érthetetlenebb még a SZEF „közalkalmazott" 
öndefiniciójánál is, valamint azzal, hogy a koordináció magját adó vegyészek között erő s volt 
egyrészrő l a nosztalgia, másrészt a radikálisabb fellépés igénye. Utolsó helyük ellenére létük 
megkérdő jelezhetetlen - amint az az üzemi tanács választásokon bízvást ki fog derülni -
megakadályozva ezáltal az érdekegyeztetés körében részt vevő k létszámának a tb-válasz-
tási eredmény alapján történő  sz ű kítését. 

Vaiasztói magatartasformák 
A hatékonyság alapján azonban nem csak a résztvevő k választási teljesítménye értékel-

hető , de megállapíthatók bizonyos választói magatartásformák is. Ábrázoljuk hat, a válasz-
táson részt vett szövetség egyes megyékben elért hatékonyság értékeit az ÉSZT adott 
helyen elért eredményének függvényében. 

(A KESZOSZ adatai az ellenő rizhetetlen és kis létszám miatt nem szerepelnek a grafiko-
non. A nyíllal jelölt pont azt jelöli, hogy az adott megyében az ÉSZT 1,8, a Liga pedig 1,4 
hatékonysággal szerepelt.) 

Az ÉSZT eredményei (természetesen) egy 45 fokos egyenesen helyezkednek el, a nála 
jobbak e felett, a rosszabbak alatta. Látható, hogy tömegesen csak a MOSZ mutat fel 
nagyobb hatékonyságot, a többiek HM éretékei (6 MSZOSZ és 2 Liga eredményt ő l eltekint-
ve) kisebbek az ESZT ugyanott elért adatainál. Feltű n ő  még az ÉSZT megítélésének szó-
rása, mely 0,9 és 2,2 között mozog. (Átlagban 1,2 alatt az MSZOSZ, 1,0 alatt még a Liga 
is megelő zi, míg 2 fölött felülmúlja a MOSZ-t.is.) Az ÉSZT vezetésére vár ennek tartalmi 
értékelése, és a következtetés levonása a szervezettség és a területi munka egyenetlensé-
gét illető en. 

A többi konföderáció adataira illesztett egyenes iránya azt mutatja, hogy az ÉSZT kikkel 
együtt volt eredményes a megyékben, illetve - kik vittek, el szavazatokat tő le. 

Az ASZOK egyenese vízszintes, tehát eredményei az ESZT-eredményektő l függetlenek. 
Az MOSZ és a Liga azokban a megyékben ért el jó eredményt, ahol az ESZT, míg az 
MSZOSZ és a SZEF épp ellenkező leg. A szavazók tehát az ESZT-et az „új" szakszerveze-
tek közé sorolták be, ami figyelembe véve, hogy ezt nem hangzatos deklarációk ismételge-
tésével érte el (az ESZT kampánya, és elő tte a sajtóban való megjelenése egyébként is 
visszafogott és tárgyszr ű  volt), egyszerre közvetít értékítéletet és elvárást. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy volt két választás Magyarországon, amit nem mi er ő i 
tettünk, amire nem mi költöttük a legtöbbet, de amin becsülettel, létszámarányunknál sokkal 
jobban álltunk helyi, és aminek eredményei segítenek abban, hogy jobban megismerhessük 
magunkat, és megismertethessük magunkat másokkal. 

MSZDP-ÉSZT találkozó 
Az ország felemelkedéséhez elengedhetetlen a magas szintü kutatás és oktatás fenn-

tartása, amely alapvető en állami feladat - állapították meg az MSZDP és az Ertelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés vezető inek első  találkozóján, amelyen áttekintették a szociál-
demokrata alternatíva politikai és szakszervezeti kérdéseit. 

Az ESZT üdvözölte a szociáldemokrácia egységesülési törekvéseit és az MSZDP 
emberközpontú, a tudomány és a m ű veltség megszerzését támogató elképzeléseit. Vé-
leményük szerint az országos érdek minél szélesebb rétegek számára megteremteni a 
magas szintű  szaktudás megszerzésének lehető ségét, az esélyegyenl ő ség alapján. 



Autonóm és/vagy szinvonaif 
Valamelyik este tekintélyes közéleti és tu-
dós emberek beszélgettek a televizióban 
az egyetemek autonómiájáról és ezzel kap-
csolatban a tudományos min ő sítésr ő l. 
Amire felfigyeltem: az egyetemek autonó-
miája egyenes következményeként a jelen-
legi tudományok doktora a jövő beli aka-
démiai doktorfokozat az egyetemeken 
„nem lesz érvényes", nem lesz feltétele 
semmiféle elő léptetésnek és kinevezésnek. 
Az autonóm egyetem majd „gondját vise-
li" saját embereinek a minő sítés terén is! 
Nagy döbbenetemre az egyetemi autonó-
mia és a szakmai minő ség ilyen szembe-
állítása megjegyzés nélkül maradt. 

Amint azt a beszélgetés alapján gyanítom, 
az egyetemi autonómia múltbeli legfő bb „meg-
sértése" abban áll, hogy a professzorjelöltek-
rő l ki kellett kérni az Akadémia illetékes tudo-
mányos osztályának a véleményét, valamint 
a tudományok doktora fokozat volt a kineve-
zés egyik elfogadott szükségfeltétele. Az va-
lahogy feledésbe merült azonban, hogy a ki-
nevezés az egyetemi tanács véleménye is-
meretében az illetékes miniszter joga volt, 
nem pedig az Akadémiáé. Az a néhány (álta-
lam ismert) konkrét eset is átvillant agyamon, 
amikor az Akadémia véleményét felülbírálva, 
vagy éppen doktori fokozat nélkül került sor 
kinevezésre, mivel az érintett együtt vadászott 
X vagy Z elvtárssal/úrral, vagy éppen szeren-
csés atyafisága nem sértette a féltett autonó-
miát! Ha valóban tiszta lappal akarunk indul-
ni, akkor elő tte nem árt tisztázni a fogalmakat 
és az alapvető  viszonyokat. 

Az autonómia valóban megköveteli, hogy 
az egyetemnek jogába álljon minden külső  
befolyás nélkül kinevezni professzorait, saját 
feltételrendszere alapján. Amennyiben az il-
lető  egyetem magánpénzekbő l mű ködik, itt a 
dolognak vége is van, hiszen az egész eljá-
rás az egyetem belügye. Alapvető en megvál-
tozik azonban a helyzet egy állami, azaz köz-
pénzekbő l m ű ködtetett egyetem esetében. Eb-
ben az esetben ugyanis az állam — azaz 
az adófizető  — joggal kérheti számon az 
egyetemtő l az eminens tanári kart és az ez-
zel összefüggő  nemzetközi színvonalú okta-
tást. Ezen a ponton tehát az egyetem bel-
ügye, következményeit tekintve, közüggyé vá-
lik. Egy extrém példát véve, az egyetemi auto-
nómia lehető vé teszi, hogy akár a rektor össz-
es rokona professzori kinevezést kapjon, de 
csak akkor, ha arra megfelelő en kvalifikált, ez 
utóbbi azonban csak (a rektortól) független vizs-
gálatokkal dönthető  el (tehát egyes nézetek 
szerint szükségképpen autonómiát sért). 

Abban egyetértés látszik kialakulni, hogy az 
egyetem által adományozott doktori fokozat 
(a Ph.l), ekvivalense, az illető  egyetem köve-
telményrendszere alapján legyen elnyerhető . 
A fokozat megszerzése azt tanúsítja, hogy 

az illető  doktor önálló tudományos kutatás 
folytatásához szükséges tudományos isme-
retekkel rendelkezik, és a megvédett disszer-
tációban lesz ű rt eredmények alapján arra al-
kalmasnak találtatott. 

A tudományok doktora, illetve a jövő beli 
akadémiai doktorfokozat odaítélése más célt 
szolgál. Ez a fokozat arról tanúskodik, hogy a 
hosszabb ideje önálló kutatómunkát végz ő  
személy eredményei nemzetközi összehason-
lításban is kiemelkedő ek, és mint kutató egy 
kutatócsoport vezetésére, esetleg tudományos 
iskola kialakítására alkalmas személyiség. 

A kétféle fokozat között nyilvánvalóan lé-
nyeges, és nemcsak színvonalbeli különbség 
van. A Ph. D. vagy azzal egyenérték ű  foko-
zat megszerzése az egyetemi tanulmányok 
folytatásaként a posztgraduális képzés „meg-
koronázása", és erre az egyetem a legalkal-
masabb fórum, mind oktatási rendszerét, mind 
pedig tradícióit tekintve. 

Egy kutató eredméyességének objektív el-
bírálása már korántsem egyszer ű  dolog, és 
ebben jelentő s szerep jut mind a peer review 
intézményének, mind pedig a tudománymet-
riai módszerek alkalmazásának. Ami a lényeg 
azonban: egy kutató szakmai értékelését nem 
közvetlen környezete, hanem megfelelő  csa-
tornákon keresztül lényegében a teljes tudo-
mányos közösség végzi el. 

Fenti elő zmények után tegyük fel most a kér-
dést: milyen követelményeket kell támasztani 
egy leendő  egyetemi tanárral szemben, és azok 
teljesülését hogyan lehet objektív módon meg-
állapítani? A válasz trivális a közelmúlt vitái-
nak ismeretében: az ideális egyetemi pro-
fesszor a kiváló tudományos kutató és a kiváló 
tanítómester erényeit ötvözi szerves egység-
be. A tanári, pedagógusi kvalitások megállapi-
tására a legalkalmasabb fórum — a felhalmo-
zott tapasztalatok, gyakorlat és tradíciók alap-
ján — az egyetem. A kutatói kvalitások értéke-
lésérő l már fentebb szóltunk. A kétfajta kvali-
tással szemben támasztott követelményeket a 
logika szabályai szerint az és, illetve a vagy 
bináris mű velete segítségével lehet teljes kö-
vetelményrendszerré összekapcsolni. 

Ha a kinevezend ő  egyetemi tanártól meg-
kívánjuk, hogy legyen akadémiai doktor, ak-
kor a logikai és m ű velete alapján az európai 
módon autonóm egyetem a színvonalas ku-
tatókból a legjobb tanárt választhatja ki pro-
fesszorának. 

Amennyiben az akadémiai doktori fokozat 
nem követelmény, a provinciális autonómia 
egyetemén a legjobb tanár, esetleg még jó 
kutató is lehet, de ez utóbbi nem követelmény. 
A „vájtfülű ek" azonban azonnal észreveszik 
a provinciális autonómia kikényszerítette el-
lentmondást: rossz kutatóból soha nem le-
het kiváló egyetemi tanár! 

A legutóbbi id ő kben elhangzott nyilatkoza-
tok azt a félelmet er ő sítették meg bennem, 
hogy a legjobb úton vagyunk egyetemeink 
provinciális autonómiájának megvalósítása 
felé! 	 B. Gy. 
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Európa Tanács szemináriuma 

A szociális biztonságról 
Az Európa Tanács 1993. június 28. és júli-
us 1. között szemináriumot rendezett a ke-
let-európai (volt szocialista) országok szá-
mára a szociális biztonság egyes kérdése-
irő l. A rendezvényre 15 országot hívtak meg: 
Albániát, Belorussziát, Bulgáriát, Horvátor-
szágot, Csehországot, Észtországot, Ma-
gyarországot, Lettországot, Litvániát, Len-
gyelországot, Romániát, Oroszországot, 
Szlovákiát, Szlovéniát, Ukrajnát. Az egyes 
országokat négytagú delgáció képviselhet-
te: egy kormányhivatalnok, egy parlamenti 
képviselő , egy delegált a munkaadói, egy 
pedig a munkavállalói érdekképviseleti szer-
vek részérérő l. Lengyelország kivételével 
minden ország eleget tett a meghivásnak. 
Magyarországot hárman képviseltük: Havas 
Gábor SZDSZ-es országgy ű lési képviselő , 
dr. Nosztroy Judit az ET munkaadói, e so-
rok írója dr. Czuglerné dr. Bittó Márta pe-
dig az ET munkavállalói oldalának részérő l. 

A szociális biztonság fogalma nagyjából 
megfelel a mi társadalombiztosításunknak. Az 
ellátások köre fedi a tb-ellátások körét, ide-
értve néhány, nálunk jelenleg állampolgári jo-
gon járó ellátást is, mint például a családi 
pótlék vagy a szociális törvény alapján járó 
egyes ellátások. A szeminárium napirendjén 
az anyasági ellátások, a családi pótlék, az 
üzemi baleseti, a rokkantsági, valamint a be-
tegségi ellátások szerepeltek. Az ellátásokra 
vonatkozó szabályok zsinórmértéke az Euró-
pa Tanács országaiban a Szociális Biztonság 
Európai Kódexe, amelyhez — mint az Euró-
pa Tanács többi alapvető  jogi dokumentumá-
hoz — a tagállamoknak elő bb-utóbb erkölcsi 
kötelességük csatlakozni. Az ellátások alap-
vető en biztosítási alapon járnak, de a Kódex 
elő írásai szerint más módon is meghatároz-
ható a jogosultak köre. A lényeg az, hogy a 
Kódexben írt ellátásokhoz, amelyek minimum-
nak tekintendő k, a lakosság legszélesebb ré-
tegei hozzájuthassanak. 

A szeminárium azt célozta, hogy térségünk 
országait felkészítse társadalombiztosítási 
rendszerüknek a Kódex színvonalán történő  
megszervezésére. Ehhez német, francia, dán 
és olasz szakértő k ismertették saját orszá-
guk szociális biztonsági rendszerének fő  vo-
násait, példát mutatva ezáltal arra, hogy a 
Kódex adaptálásával mennyire különböző  mo-
dellek valósíthatók meg. Nagy tanulsága volt 
a szemináriumnak, hogy ellátási rendszerünk 
nem marad el lényegesen a fejlett európai 
modellek mögött, más kérdés persze a pénz-
beli ellátások összegszer ű sége. Úgy is fogal-
mazhatok, hogy gazdasági adottságainkhoz 
képest nagyobb terheket vállalunk magunkra, 
mint a fejlett európai országok. E mögött kény-
szer ű  gazdasági magyarázat rejlik, ami rávi- 

lágít a volt szocialista és a fejlett európai or-
szágok biztosítási rendszerei közötti különb-
ségre. Míg utóbbiaknál szigorúan érvényesül 
a biztosítási elv, addig nálunk a társadalom-
biztosítás keretében nyújtanak olyan ellátá-
sokat is, amelyek a fejlettebb országokban 
legfeljebb a szociális háló részét képezik, a 
biztosításhoz semmi közük. Ezzel függ össze: 
a készpénzellátások sajátos funkciója nálunk 
az, hogy a megélhetéshez nyújtott nélkülöz-
hetetlen állami támogatást jelenítik meg. Gaz-
dagabb országokban az ellátások mögött a 
rászorultság másként jelentkezik. Dániában 
például egy gyermek után még nem jár csa-
ládi pótlék, de a családi költségvetés nem is 
igényli annyira, mint nálunk. Jellemző  az eu-
rópa tanácsi modellekre az, hogy a pénzellá-
tások kizárólag a biztosítási események miatt 
kieső  jövedelem pótlására szolgálnak, de azt 
viszont igyekeznek teljesen kompenzálni. 

A munkavállalói érdekképviselet tétje a jövő -
ben külső  és bels ő  tényező k hatására nő ni fog. 
A külső  tényező  hazánk Európa Tanácsi tag-
sága. Az Európa Tanács számos jogi doku-
mentuma bizonyítja, hogy kezdettő l nagy fi-
gyelmet fordított a szociális biztonság kérdé-
.seire. Ezek hazai érvényre juttatása az érdek-
védelem alapvető  követelései közé kell hogy 
tartozzék. Az Európa Tanácsi standardok is-
meretével való felvértezettségre szükségünk is 
lesz a munkaadói oldallal szembeni stratégi-
ánk alakításában. Az önkormányzatok mega-
lakulásával az állam kivonul a társadalombiz-
tosítás terhére, amint azt a családi pótlékkal 
kapcsolatos költségvetési törekvéseknél már 
láthatjuk. A kormány háttérbe vonul, és nem 
igyekszik a munkaadókra nyomást gyakorolni, 
a munkavállalóknak pedig ezt az esetenkénti 
támaszt mellő zve kell a munkaadókkal szem-
ben érdekeiket érvényesíteni próbálni. 

A munkaadói oldalnak fokozottan a „bő rére" 
megy a jövő ben a játék. Csak két példát hadd 
említsek az elmondottakra. Ismertek a kormány 
korábbi törekvései a betegszabadságnak 10 
napról 30 napra történő  felemelésére, amellyel 
szemben a munkaadói oldal a betegszabad-
ság megszüntetéséért küzdött. A kormány ér-
dektelenné vált, mert betegség esetén vagy 
közvetlenül a munkaadó vagy a — most már 
önálló és független — társadalombiztosítás fi-
zet. A munkaadói érdek viszont nem csökkent, 
mert a betegszabadság idejére járó pénz az 
átlagkereset 100 százalékáig mehet. Másik pél-
dám az úti baleset, amelybő l úgy t ű nik, mun-
kaadói nyomásra sikerül kivenni a munkából 
jövet-menet történő  balesetet. A Szociális Biz-
tonsági Kódex egyik kiemelten fontosságú, fel-
tétlen alkalmazandó szabálya szerint viszont 
az úti baleset magában foglalja a munkából 
jövet-menet történt balesetet is. A készülő  sza-
bályozás ellen elegendő  az az egyetlen érv, 
hogy jogszabályaink nem lehetnek ellentéte-
sek az Európa Tanács jogi normáival. 

B. M. 

(Had i)tudósítás 
Az ÉT júniusi üléseirő l 

Kuti László immár két eszendeje részt vesz 
az —Értelmiségi Szakizervezeti Tömörülés 
képviseletében — az Érdekegyeztető  Tanács 
(ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szó-
szólóban rendszeresen (hadi)tudósit az ér-
dekegyeztetés „harcmezejérő l". 

Már-már azt hihettem, hogy valamirevaló „hadie-
semény" hiányában a májushoz hasonlóan a június 
havi haditudósításomról is le kell mondanom, de a 
pénzügyminiszterünk felmentett a további lazsálás 
alól. Kiderült ugyanis, hogy az ÁFA törvény módosí-
tást, a csatlakozó kompenzációs elképzelésekkel, va-
lamint a pótköltségvetés tervezetét nem kívánta vég-
ső  parlamenti dötnés elé vinni, úgy hogy azokat elő -
zetesen az ÉT plenáris ülése meg ne tárgyalja. A 
kit ű zött ÉT-re természetesen minden oldal elő zete-
sen készült: így a hat szakszervezeti konföderáció-
vezető  tárgyalóasztalhoz ült a pénzügyminiszterrel 
és csapatával (Szabó Iván természetesen hasonló 
tárgyalásokat a munkáltatók képviselő ivel is folyta-
tott). Ezen a tárgyaláson kértük a pénzügyminiszté-
rium segítségét, hogy hozzanak össze egy találkozót 
a hatok vezető i és az IMF Budapesten tartózkodó 
képviselő je között, továbbá kértük azt, hogy az ÉT 
ülést halasszuk el e tárgyalás utánra. Mindkét kíván-
ságunk teljesült (az igaz, de ez csak késő bb derült 
ki, hogy talán ez volt a legnagyobb eredményünk, 
amit elértünk e témák kapcsán). 

Az ÉT plenáris ülésére végül is július 30-án, szer-
dán került sor, s így megfelelő en fel tudtunk készül-
ni. A reggel 8 órakor kezdő dött ülést a napirendi 
pontok felcserélésének javaslata nyitotta meg. Ezzel 
a kormány és a szakszervezetek képviselő i egyetér-
tettek, a munkáltatók képviselő i nem, de az alapsza-
bály értelmében így is életbe lépett a napirendcsere. 
Ezek után a napirend elő tti bejelentések következ-
tek. A munkáltatók képviselő i tiltakoztak azért, hogy 
elmaradt az a gazdasági-szociális fórum, amelyre az 
1992. november 20-21-i ÉT megállapodás szerint 
négy témában a kormánynak kellett volna elő terjesz-
tést tennie. 

Az első  napirendi pont a „Konzultáció az 1994. évi 
gazdaságpolitikai intézkedések fő  irányairő l" címet vi-
selte. A kormányzati oldalt vezető  Szabó Iván pénz-
ügyminiszter bevezető jében kifejtette: a témát csak 
szeptemberben tárgyalja a parlament, de a benyújtá-
sa már az ÉT-t követő  napon megtörténik. Beszélt 
arról, hogy a kormány alapvető en a deficit korlátozá- 

sára törekszik, s ugyanakkor a deficiten belül jelen-
tő s átcsoportosításokat hajtanak végre. Kiemelt sze-
rephez jut az agrárgazdaság, az infrastrukturális be-
ruházások és a lakásépítés. Fontos elemként emlí-
tette, hogy a beruházások növelése megjelenik az 
elő terjesztett koncepcióban. Határozottabb fellépést 
kívánnak tenni a fekete jövedelmek ellen. A bankok 
feltő késítése irányában lépni kívánnak, és ösztönöz-
ni akarják a kis és középvállalatokat. Megemlítette, 
hogy az alkalmazotti kedvezmény helyett a nyugdíj-
járulék levonható lesz az adóalapból. Cseppet sem 
megnyugtató módon beszélt viszont a pénzügymi-
niszter a közalkalmazotti törvény bérígérvényének be-
vezetése lehető ségérő l, az ezzel kapcsolatos lépé-
sekrő l, illetve azok helyérő l a költségvetésben. 

A miniszter vitaindítója után Nagy Sándor a mun-
kavállalói oldal szóvivő je megjegyezte, hogy legha-
marabb augusztusra lesz meg a feltétele a téma ér-
demi tárgyalhatóságának. Ezzel a pénzügyminiszter 
is egyetértett, ezek után megállapodtunk, hogy meg-
felelő  elő készítés után néhány hét múlva ismét napi-
rendre kerülhet az elő terjesztés. 

„Az 1993. évi tervezett gazdasági-pénzügyi intéz-
kedések és azok hatásai" című  napirendi pont tár-
gyalására ezek után került sor. Szabó Iván közölte: 
nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, mert a doku-
mentumokat írásban megkaptuk, annyit azonban 
megjegyzett, mivel a témakör már a parlament elő tt 
van, hogy sok képviselő i módosítást nyújtottak be 
vele kapcsolatban. Ezek után Nagy Sándor a mun-
kavállalói oldal soros ügyvivő je kifejtette: az egy cím 
alatt benyújtott anyag két témakört (pótköltségvetés 
és AFA módosítás) takar. Megemlítette, hogy a pót-
költségvetés elfogadásával a társadalombiztosítás 
gondjai (hiánya) nem sz ű nik meg. Beszélt arról, hogy 
a témaköröket nem lehet az 1993-as folyamatoktól 
függetlenül tárgyalni. Majd a munkavállalói oldal ne-
vében kijelentette, hogy az oldal nem támogatja a 
pótköltségvetést és az AFA törvény módosítását. 

A munkavállalókhoz hasonlóan nyilatkozott Szabó 
István, a munkáltatói oldal szóviv ő je is. Kiemelve, 
hogy a 93-as folyamatok elemzésekor az Érdeke-
gyeztető  Tanács tavaly november 20-21-i megálla-
podásból kell kiindulni. Kijelentete, hogy ő k sem tud-
ják támogatni a pótköltségvetést és az ÁFA módosí-
tást. 

A két oldal egybehangzó álláspontjára válaszolva 
Szabó Iván közülte, hogy megérti azokat, hiszen az 
oldalak nem lehetnek mindazon fontos információ bir-
tokában, ami szükséges, hogy támogasság a benyúj-
tott kormányjavaslatokat. Ezt elfogadva berekesztet-
tük az ülést, de egy föl nem tett kérdés megválaszo-
latlan maradt: vajon miért nem vagyunk idő ben a 
megfelelő  információk birtokában? 	 Q-ti 

Nemzetközi atomfizikai 
konferencia 

A debreceni atomfizikai kutatások 
nemzetközi elismertségét is jelzi, hogy 
nemzetközi atomfizikai konferencia 
helyszíne volt a hajdú-bihari megye-
székhely. 

Berényi Dénes akadémikus, kutató 
professzor, a Magyar Tudományos 
Akadémia debreceni atommagkutató 
intézetében tartott sajtótájékoztatóján 
elmondta: a Nemzetközi Konferencia 
a Röntgen- és Atomi Bels ő -Héj Folya-
matokról elnevezés ű  tanácskozáson a 
világ 36 országából mintegy három-
száz kutató vett részt. A konferencián 
a témával kapcsolatos kutatások ered-
ményeit összegezték. Azt, hogy e sor-
ba Debrecen is bekerülhetett, az ott 
folyó atomfizikai kutatások elismerése 
is — mondta Berényi professzor. . 

Az úgynevezett Tudományos M ű -
hely elnevezés ű  másik tanácskozás 
•keretében több mint tíz ország nyolc-
van kutatója cserél véleményt az ato-
moknak a heves ütközések során —
például a Napban, vagy a fúziós ener-
giatermelő  berendezésekben — meg-
figyelt viselkedésér ő l. 

Halászati tudomány», 
tanácskozás 

A tulajdonosi bizonytalanság, a ma-
gas költség (különösen a víz árának 
emelkedése) és az aszály is sújtotta 
az elmúlt esztendő kben a halászatot. 
A jelenlegi haltermelés kétharmadát a 
tógazdaságok, egyharmadát pedig a 
természetes vizek adják — errő l szá-
moltak be néhány hete Szarvason, a 
Haltenyésztési Kutató Intézetben meg-
rendezett országos halászati tudomá-
nyos tanácskozáson. 

A hazai haltenyésztési, halegészsé-
gügyi és halászati kutatások teljesen 
ellehetelenülnek ha a jöv őő vi adóren-
deletek korlátozzák az alapítványi be-
fizetések levonhatóságát az adóalap-
ból — állapították meg többek között 
a tanácskozás résztvevő i. 

A Magyar Szociológiai 
Társaság kongresszusa 

A rendszerváltozás alapvető  ellent-
mondása az, hogy a változástól a la-
kosság az életszínvonal emelkedését, 
a társadalmi stabilitást várta, ám a 
rendszerváltozás gazdasági válság kö-
zepette valósul meg — hangsúlyozta 
megnyitó elő adásában Kolosi Tamás, 
a Társadalomkutatási Informatikai 
Egyesület szociológusa, a Magyar 
Szociológiai Társaság 1993. évi kong-
resszusán, amelyet a Társadalmi áta-
lakulás Kelet- és Közép-Európában 
címmel Miskolcon tartottak meg. 

Mint mondta: annak ellenére, hogy 
a volt szocialista országok közül Ma-
gyarország volt a legfelkészültebb a 
rendszerváltozásra, a lakosság nagy 
része egyelő re csupán a hátrányait ér-
zi. A válság feloldásához plusz forrá-
sokra lenne szükség, ám az adósság-
szolgálat miatt az ország negatív szal-
dóval indult. Ellentmondó igények je-
lentkeznek a társadalomban amiatt is, 
hogy a politikai és a gazdasági rend-
szerváltozás egy idő ben megy végbe. 
A politikai rendszerváltozás ugyanis 
nagyobb elitcserét igényelne, viszont 
ez a gazdaságot lassitaná, mivel na-
gyobb állami beavatkozást tenne szük-
ségessé. Ez az oka annak, hogy a 
leginkább jobboldali pártok lépnek fel 
a legbaloldalibb gazdasági program-
mal. Rámutatott: ellentmondásos az a 
helyzet, hogy a tökés gazdaság kiépí-
tése tókések nélkül indult el. Ezért a 
hatalmi vákuumot az értelmiség töl-
tötte ki, amely nem kívánja megoszta-
ni a hatalmat a kialakuló tő kés réteg-
gel. A privatizáció azért akadozik, mert 
az értelmiség hátráltatni igyekszik a 
tő kés réteg meger ő södését. Ezzel 
szemben a lakosság véleménye a köz-
vélemény-kutatások alapján az, hogy 
a szakszervezetek után a magánvál-
lalkozók befolyását kellene a leginkább 
növelni. Ez merő ben ellentmond an-
nak a privatizációellenes hangulatnak, 
ami a tömegkommunikációt uralja. 

Osszefoglalásképpen kijelentette: az 
ellentmondások feloldása nélkül nem 
t ű nik megoldhatónak a volt szocialis-
ta országok társadalmi válsága. A si-
keres átalakulás feltétele, hogy a t6-
kés hatalomgyakorlás korlátozza az 
értelmiségi hatalomgyakorlást. 

SZÓSZOLO HIRESZTELÓ 
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- ÁFÁS SZÁMLA 

    

     

     

Az áfa-törvény július 1-jétő l a ter-
mészetes személyek, a jogi sze-
mélyek és a jogi személyiség nél-
küli szervezetek értékesítési és 
szolgáltatásnyújtási tevékenysé-
gével kapcsolatban teljes kör ű  
nyugtaadási kötelezettséget ír 
elő . A nyugtaadási kötelezettség 
arra a magánszemélyre is kiter-
jed, aki közterületen, utcán, plac-
con vagy kocsisoron sétálgat le-
fel és saját termékét vagy speciá-
lis igényeket kielégitő  szolgálatait 
kívánja forintra vagy valutára be-
váltani. 

Mindenek elő tt leszögezzük: a 
TUDOSZ egyetért a nyugtaadási kö-

telezettség bevezetésével, egyértelm ű en számla párti. Más érdekvé-
delmi körök azonban szerették volna elérni, hogy a közterületeken és 
a placcokon azokat ne terhelje nyugtaadási kötelezettség, akik első d-
legesen saját, illetve családi szükségleteikre termelnek, vagy az ab-
ból maradt felesleget - eseti jelleggel - alkalom szerint kínálják fel 
az érdeklő dő  kéjenc népségnek. A Szószóló lapzártájáig nem vezet-
tek eredményre ebben a fontos - ügyben a kötelező  nyugtaadás 
feltételeirő l - a kormány képviselő i és az érintett érdekképviseletek 
közötti tárgyalások. Annak ellenére, hogy az APEH szakemberei vál-
lalták, hogy a nyugtaadási kötelezettség alóli egyedi felmentési kérel-
meket gyorsítotteljárás keretében bírálnák el, valószínű síthető , hogy 
az alanyi jogon árusítók - nyomást gyakorlandó - „kényszersza-
badságot" vesznek ki a nemzet közterületein, a magyar placcokon. 

Kormánynyilatkozat: 
a tárgyalások (Zsák)utcába jutottak 

„A kormányzati szervek képviselő i sajnálattal állapítják meg, hogy 
egy törpe minoritás (akik utcára vitték egyebek mellett a tiltakozásu-
kat is!) nem hajlandók eltekinteni azoktól a követelésektő l, amelyek 
hatályos jogszabályokat sértenek és amelyeknek teljesítése nem tar-
tozik a szabad választások után megalakult legitim magyar kormány 
hatáskörébe, a tárgyalások ezért zsákutcába kerültek. 

A kormányzat ennek ellenére a jöv ő ben is kapcsolatban kíván ma-
radni a Placc-, Kocsisor- és Közterületi Munkavállalók törvényes ér-
dekvédelmi szervezteivel, és képviselő ik továbbra is készek tárgyalni 
azokról az ésszer ű  javaslatokról, amelyek a hatályos jogi szabályozás 
keretén belül megvalósíthatók." 

(dura) 
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A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) 
1993. évi közgyű lésén 

 

Interpelláció 

 

Mint minden évben, az idén is megrendezték Genfben az ILO 
háromhetes közgy ű lését, melyen az ENSZ tagországaiból 3-3 de-
legáció vett részt, kiegészítve egy sor nemzetközi szervezet kép-
viselő jével. Az ÉSZT delegáltja Tóth Attila (e tudósítás szerző je) 
igy nemcsak a munka világának színpompás keresztmetszetét 
láthatta, hanem alkalma adódott számos, érdekes és remélhető -
leg hasznos tárgyalásra is. 

Az ILO, melyet az ENSZ elő djétő l, 
a Népszövetségtő l örökölt (hasonlóan 
a magyar ET-hez), tripartit szervezet, 
vagyis gy ű lésein a kormányok, mun-
kaadók és munkavállalók (azaz szak- 
szervezetek) képviselő i vesznek részt. 
A témákat szakbizottságok vitatják és 
dolgozzák ki, elő ször a három oldal 
külön-külön, majd együttes ülésen, ál-
talában éveken keresztül. A plenáris 
ülés szinhelye az ENSZ Nemzetek Pa-
lotája (a régi Népszövetség), míg a 
bizottsági ülések egy része kiszorult 
az ILO modern épületébe. 

A plenáris ülésen ennek megfelelő -
en vagy speciális kérdéseket tárgyal-
nak, vagy a szervezet éves beszámo-
lóját és terveit vitatják meg, és az ese-
dékes tisztújítással foglalkoznak, vagy 
pedig az oldalvezető k mondják el szó-
noklataikat azoknak, akik pont erre kí-
váncsiak. Ilyenkor az általános érdek-
lő dés minimális, a magyar delegáció, 
mivel 1-1 emberünk általában ott ült, 
kifejezetten a buzgó résztvevő k nem 
túl nagy csoportját gyarapította. 

A plenáris ülés laza lezserségével 
szemben a szakbizottságokra kifeje-
zetten a porosz drill jellemző . Megér-
kezéskor be kell jelentkezni a szakbi-
zottságba, ami megjelenik a napi bu-
lettinban. Ugyanígy megjelenik, ha va-
lakit törölnek egy-egy bizottságból, ami 
két meg nem jelenés esetén automa-
tikusan megtörténik. Az ellen ő rzés 
névsorolvasással, jelenléti ívvel vagy 
mindkettő vel történik - szóval nincs 
pardon. Emlékezetes eset volt, ami-
kor pár éve delegációnk néhány tagja 
csak a második hétre érkezett, de mi-
vel precízek akartak lenni, a genfi 
miszszió segítségével jó elő re beje-
lentkeztek a bizottságokba. Az ered-
mény sejthető : mire megérkeztek, már 
ki is voltak golyózva mind egy szálig. 

A delegációk kiküldetési költségei-
nek finanszirozása kormányfeladat. A 
szakszervezeti oldal vezető je, a „mun-
kásküldött" teljes három heti, a hat 
konföderáció vezető je pedig egy-egy 
heti ellátásban részesült. Igy aztán a 
szegényebb konföderációk küldöttei 
közott jómagam is egy hétig vehettem 
részt a közgy ű lés munkájában. 

A „Technikai Kooperáció" témájú 
szakbizottságba jelentkeztem be, fel-
váltva egy másik küldöttet, folyama-
tos magyar munkavállalói részvételt 
adva a bizottságban. A munkásoldalt 
egy kiváló angol, William Brett vezet-
te, hatékonyan szervezve az oldalülé-
seket, és brit szakszervezeti oroszlán-
ként küzdve a bizottság másik két ol-
dalával. A bizottsági munka során én 
arra hívtam fel a bizottság figyelmét, 
hogy a közép-kelet-európai országok-
ban a tripartit szervezetekben (már 
ahol léteznek egyáltalán) a munkaa-
dói és kormányoldalak nem jól defini-
áltak. A tetemes állami tulajdon veze-
tése ugyanis nem jelenik meg elkülö- 

Intézet megnevezése 

nült, körülhatárolt formában a munka-
adói oldalon, ami megnehezíti ezen 
szervezetek munkáját. A . kooperáció-
nak - mivel több országra jellemző , 
és ez egy-egy országban nagy volu-
ment jelenthet -, elő  kell segítenie a 
helyzet letisztulását. 

Ottlétem alatt a plenáris ülésen a 
magyar kormányoldal vezető je, Kiss 
Gyula munkaügyi miniszter, és mun-
kásküldöttünk, Ory Csaba mondta el 
beszédét. A munkásküldöttet az ÉT 
munkavállalói oldala delegálta, beszé-
dét ennek megfelelelő en faxon egyez-
tette a konföderációk itthon maradt ve-
zető ivel. Jó beszéd volt, tükrözte a ma-
gyar munkavállalók helyzetét és köz-
érzetét napjainkban. Ha elolvassák né-
hány nyugati helyen, láthatják, hogy a 
rendszerváltás nem népünnepély. 

A közgy ű lésen találkozhattam régi 
barátokkal és új ismeretségeket sze-
rezhettem, köztük Mona Hemmert, a 
finn AKAVA (Confederation of Unions 
for Academic Professionals) titkárát, 
és William Brettet, a brit Institution of 
Professionals Managers and Speci-
alsts vezető jét. 

Az AKAVA országos konföderáció 
Finnországban - az az állítás, hogy 
az ESZT-hez hasonló szervező  szö-
vetség másutt, és fő ként „nyugaton 
nem létezik, egyszer ű en hamis. Elgon-
dolkoztató, hogy olyan szakmákat is 
szerveznek (orvosok, jogászok, egy-
házi alkalmazottak) is, akikre Magyar-
országon idáig kevesen gondoltak, 
mint szakszervezeti tagokra. Mona 
Hemmer elmondta, hogy kezdetben 
náluk is kamarák mű ködtek ezeken a 
területeken, de mivel a privatizáció elő -
rehaladtával magánszektor munkavál-
lalóként kezdte alkalmazni a korábban 
inkább önálló egzisztenciájú szakem-
bereket, jobbnák látták, ha szakszer-
vezet után néznek. 

A privatizáció utáni helyzet tanulsá-
gaira mutatott rá William Brett. A tha-
cheriánus államtanítás során Angliá-
ban több, korábban közszolgálati te-
vékenység ment át magánkézbe. A 
közszolgálati szektor szakszervezetei 
viszont brit pragmatizmussal megtar-
tották régi kapcsolódásaikat, és így 
nem forgácsolódtak szét, és erejuk 
nem csökkent. 

A társadalombiztosítási választások, 
ami „szakszervezeti választások" né-
ven ment a nemzetközi szakszervezeti 
köztudatba, olyan kérdés volt, amirő l 
rengetegen kérdeztek. Tárgyalásaim 
folyamán immár nem kellett újra és új-
ra bizonygatni, kik vagyunk, mik va-
gyunk. Mindaz a tartózkodás és gya-
nakvás, ami korábban - félreértések 
és manipulációk következtében - kö-
rülvett bennünket, eltű nt. A magyar 
szakszervezeti konföderációk immár el-
fogadott és befogadott tagjai a nem- 
zetközi közösségnek, rajtuk áll, hogyan 
élnek ezzel a lehető séggel. 	T. A. 

A kérdés: 
a Magyar Geológiai Szolgá-
latról, a földtani feladatok-
ról szóló miniszteri rende-
let tervezetér ő l 
Aki kérdez: Vastagh Pál 
(MSZP) 

Tisztelt Miniszter Úr! 
A bányászatról szóló törvény par-

lamenti vitájában az egyik legna-
gyobb konfliktust kiváltó témakör az 
állami földtani kutatások feladataihoz 
és azok intézményeihez kapcsoló-
dott. Lényegében ahhoz, hogy ezek 
alapvető en állami feladatok-e, vagy 
elláthatók vállalkozási formában is. 
A törvény végül is ezeket állami fel-
adatoknak minő sítette és ellátásu-
kat állami intézményhez kötötte. In-
formációim szerint a tárca egy ren-
delet kibocsátására készül, és en-
nek kapcsán kérdezem, Tisztelt Mi-
niszter Úrtól: 

- A rendelettervezet szerint meg-
akarják-e szüntetni az 1869-ben ala-
pított Magyar Állami Földtani Inté-
zetet és az 1919-ben alapított Eöt-
vös Loránd Geofizikai Intézetet? 

- A rendelettervezet mennyiben 
áll összhangban a bányászatról szó-
ló, ez év májusában elfogadott tör-
vény megoldásaival? 

A válasz: 

A Magyar Állami Földtani 
Intézet és az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet 
megszüntetésér ő l 
Aki válaszol: Latorcai 
János, ipari és 
kereskedelmi miniszter: 

A folcItan irányításának jelenlegi 
szervezeti rendszere a központi terv-
gazdasági irányítás idő szakában 
alakult ki, amikor az állam tervezte, 
szervezte, irányította és ellen ő rizte 
valamennyi földtani kutatást. A föld-
tani kutatások feladatai a népgaz-
dasági tevekben is megjelentek, és 
kialakultak ezzel együtt a földtani irá-
nyítás államigazgatási és intézmé-
nyi szervezetei, valamint ehhez kap-
csolódóan egy sajátos államigazga- 

Reprezentativitás 

TUDOSZ 	TDDSZ 	Sum • 

24,9 	128,7 
37,3 
44,3 

21 	57,7 
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41,7 
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12,1 	221,4 
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8 	30,3 
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59 
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11,7 
40 
54 
65 
22 
26 
74 
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67,5 

414- ,6 	2744,9 
15,1% 

dr. Révész Márta 

tási és anyagi jogi szabályozási 
rendszer... Az Országgy ű lés ez év 
április 20-án elfogadta a bányászat-
ról szóló törvényt, melynek értelmé-
ben az állam földtani, földtani kuta-
tási feladatait, valamint az ásvány-
vagyon-gazdálkodással összefüggő  
feladatokat önálló költségvetési in-
tézményként a Magyar Geológiai 
Szolgálat látja el. A Magyar Geoló-
giai Szolgálat létrehozásával meg-
ítélésünk szerint jól ötvözhet ő ek a 
tudomány, valamint piacgazdaság 
követelményei a közigazgatási raci-
onalitással. Az egységes intézmény-
nyel jobb feltételeket lehet kialakíta-
ni a geológiai és geofizikai tevékeny-
séghez f ű z ő d ő  jelent ő s tudományos 
és gazdasági követelmények meg-
valósítására. 

Mindezekre tekintettel a Központi 
Földtani Hivátalt - úgy, mint ahogy 
ez a törényben is benne van - meg 
kell szüntetni, és a bányászatról szó-
ló törvénnyel összhangban a föld-
tan állami feladatainak végrehajtá-
sát a Magyar Geológiai Szolgálat ha-
táskörébe kell utalni. (...) 

A tervezetet a környezetvédelmi 
és területfejlesztési miniszterrel, dr. 
Gyurkó János úrral készítettük elő  
... E tervezetbő l láthatóan a Magyar 
Állami Földtani Intézetre és a Ma-
gyar Állami Eötvös Loránd Geofizi-
kai Intézetre támaszkodó Magyar 
Geológiai Szolgálat országos hatás-
kör ű  szervként fog m ű ködni. Az in-
tézményi rendszerben a Magyar Ál-
lami Földtani Intézet és a Magyar 
Állami Eötvös Loránd Geofizikai In-
tézet a Magyar Geológiai Szolgálat 
egy-egy önálló szakmai intézmé-
nyeként fog m ű ködni. Megítélé-
sünk szerint az egységes intéz-
ménnyel jobb feltételeket lehet kia-
lakítani a geológiai és a geofizikai 
tevékenységhez f ű z ő d ő  tudományos 
és gazdasági követelmények meg-
valósítására. 

Emlitettem, hogy az intézményi re-
form lényeges eleme, hogy a geoló-
giai és a geofizikai tevékenységgel 
összefüggő  vállalkozói tevékenysé-
geket a költségvetés továbbiakban 
nem finanszírozza. A gazdasági ka-
binet úgy foglalt állást, hogy a Ma-
gyar Geológiai Szolgálat f ő igazga-
tója a geológiai és geofizikai tevé-
kenységekkel összefüggő  vállalko-
zásokra vállalkozási tipusú szerve-
zeteket hozzon létre. Az állam föld-
tani feladatait azonban, amelyeket 
- mint már említettem - a lehető -
ségek keretei között a költségvetés  

a továbbiakban is támogat, az egy-
séges Magyar Geológiai Szolgálat 
látja el... 

Szószóló kommentár 
A Szószóló információi szerint az 

egykori Központi Földtani Hivatal, 
a Magyar Állami Földtani Intézet, 
valamint az Eötvös Loránd Geofi-
zikai Intézet 1990-ig a Magyar Ál-
lam költségvetésének egyetlen ro-
vatát képezte. A két kutatóintézet 
számára a kutatási pénzt a földtani 
hivatal „osztogatta", miközben el-
ítélend ő  módon ötvözte a tudomány, 
valamint a szocialista piacgazdaság 
követelményeit a közigazgatási ra-
cionalitással, élve azzal, hogy egy 
egységes intézménnyel jobb felté-
teleket lehet kialakítani a geológiai 
és geofizikai tevékenységhez f ű z ő -
d ő  jelent ő s tudományos és gazda-
sági követelmények megvalósításá-
ra. 

Az 1990 elő tti státus quot éppen 
ezért egy tollvonással éppen Bod 
Péter Ákos miniszter úr megszün-
tette: s lett ez által önálló költség-
vetési. rovat a Magyar Állami Föld-
tani Intézet és az Eötvös Lóoránd 
Geofiziai Intézet. 

Most Latorcai miniszter úr „vissza-
korszer ű sít", újra létrehozandó azt 
az állapotot, amikor a földtan irányí-
tását az állam tervezi, szervezi, irá-
nyítja és ellen ő rzi. Megteremtve ez-
zel az elérendő  célt a földtani irá-
nyítás államigazgatási és intézmé-
nyi szervezeteinek (évtizedekig ki-
próbált) összefonódását, valamint - 
Latorczai úr szavait idézve - „eh-
hez kapcsolódóan egy sajátos ál-
lamigazgatási és anyagi jogi szabá-
lyozási rendszert." Nem elítélendő  
viszont, hanem példamutató zsenia-
litással kitaláltatott, hogy ötvözik a 
tudomány, valamint a piacgazdaság 
követelményeit a közigazgatási ra-
cionalitással, élve azzal, hogy egy 
egységes intézménnyel jobb felté-
teleket lehet kialakítani a geológiai 
és geofizikai tevékenységhez f ű z ő -
d ő  jelent ő s tudományos és gazda-
sági követelmények megvalósításá-
ra. 

A Szószóló pusztán egyetlen kérdés 
megválaszolásával maradt adós. 
Lapzártánkig nem sikerült megtud-
nunk: a piacgazdasági követelmé-
nyeket a közigazgatási racianali-
tással ötvöz ő  tudománypolitikai 
(re)konstrukcióért ki veszi fel az 
újítási díjat? 

d. I. 

MTA Atommagkutató Intézet 
MTA Csillagászati Kutatóintézet 
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 
MTA KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézet 
MTA Matematikai Kutatóintézet 
MTA Zenetudományi Intézet 
MTA Politikatudományok Intézete 
MTA Irodalomtudományi Intézet 
MTA Izotópkutató Intézet 
MTA Szegedi Biológiai Központ 
MTA Központi Kémiai Kutatóintézet 
MTA MFKI M ű szaki Fizikai Kutatóintézet 
MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
MTA Természettudományi Kutatólaboratórium 
MTA KFKI-Szilárdtest-fizikai Kutatóintézet 
MTA KFKI-Részecske és Magfizikai Kutatóintézet 
MTA Történettudományi Intézet 
MTA Néprajzkutató Intézet 
MTA Nyelvtudományi Intézet 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
MTA Enzimológiai Intézet 
MTA KFKI-Atomenergiai Kutatóintézet 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
MTA KFKI-Anyagtudományi Kutatóintézet 
MTA Ipar- és Vállalatgazdálkodási Kutatóintézet 
MTA Régészeti Intézet 
MTA Pszichológiai Intézet 
MTA Regionális Kutatások Központja 
MTA Állami és Jogtudományi Kutatóintézet 
MTA M ű vészettörténeti Kutatóintézet 
Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
Magyar Állami Földtani Intézet 
Haltenyésztési Kutatóintézet 
Összesen 
Százalékos megoszlás 

*A független jelöltekre leadott szavazatokat is tartalmazza. 

A TUDOSZ-hoz tartozó munkahelyeken 

Közalkalmazotti tanács választásának eredménye 

Sum. TUDOSZ TDDSZ Független 

Közalkalmazotti tanács 
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