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Hogyan tovább, TUDOSZ?
Kemény munkával, néhány ezer tagtársunk segítségével - akik szükségét érezték azt elmúlt időszakban,
hogy saját szakszervezetünk legyen - sikerült a pályán maradnunk. Ha nem is tudtunk mindent megvalósítani amit megalakulásunkkor vagy legutóbbi küldöttértekezletünkön magunk elé tű ztünk, annyit azért elértünk, hogy működőképes szakszervezetünk lett, partnereink elfogadnak bennünket, ellenfeleink pedig megbecsülnek. Mindezt úgy értük el, hogy alakulásunk időszakához képest a körülmények teljesen megváltoztak
az elmúlt három évben, s ezek a megváltozott körülmények merőben más feladatokat állítottak elénk, mint
amire létrehoztuk a TUDOSZ-t. A Közalkalmazottak
Szakszervezete kis „ágazati" szakszervezeteként indultunk, s tagságunk érdekében a kutatási szféra országosan meghatározó szakszervezetévé kellett válnunk.
Ez sikerült, ahogy sikerült. Van ami jó, ezt meg kell
őriznünk, erre alapoznunk kell, van ami nem sikerült,
de ez is természetes. Kudarcainkon, hibáinkon nem
keseregni kell, hanem ki kell javítani azokat, tanulni
kell belőlük.
Véleményem szerint a legfontosabb az, hogy elhitessük az emberekkel, ma sokkal inkább szükségük
van a munkavállalók szervezettségére, a szakszervezetekre, mint korábban bármikor volt. Mindezt úgy kell
tennünk, hogy közben megtanuljuk, ma egész mást
kell tennie egy jól mű ködő szakszervezetnek, és mást
kell elvárnunk tőle, mint ami az elmúlt évtizedekben
belénk ivódott. Meg kell tanulnunk: a szakszervezet
legfontosabb feladata a munkavállalói érdekvédelem,
érdekképviselet. Nem áltathatjuk magunkat azzal, hogy
a tagság megtartása érdekében üdültetünk, segélyezünk, akkor működő, jó szakszervezet vagyunk. Nekünk azért kell küzdenünk -- más szakszervezetekkel
együtt -, hogy az emberek ne kényszerüljenek segélyekre, hogy ne jelentsen számukra gondot az éves szabadság megfelelő helyen és színvonalon pihenéssel,
üdüléssel történő eltöltése. Természetesen szakszervezet a tagság nélkül nem lehetséges, ezért tagságunk érdekeinek maximális kiszolgálására kell törekednünk, ily módon mindig szemünk előtt kell, hogy lebegjen tagságunk megtartása, létszámának növelése.

Révész Márta:

Miről is van szó?
Közalkalmazotti bértáblázat
A közalkalmazottak egész nyarat és lassan már
őszt is betöltő témája a közalkalmazotti „bértarifa rendszer" bevezetése. Az ÉSZT -elnökség és
Szabó Iván pénzügyminiszter augusztusi megbeszélésén elhangzott az ígéret, a központi költségvetésből finanszírozott munkahelyeken dolgozók számíthatnak a bértarifa rendszer 1994.
január 1-jei bevezetésére. Így tehát, bízva a miniszteri szóban, nézzük, milyen bérekre számíthatunk január elsejétől?
Kollégáink minden bizonnyal rendelkeznek már kinevezési okmánnyal, ami tartalmazza a fizetési osztályba való besorolást, valamint azt is, hogy milyen
fizetési fokozat alapján kell megállapitani a közalkalmazotti illetményét (és szabadságát).

Az illetmény-előmeneteli rendszer táblázata
minimál illetmény - 1
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3,0 A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek meg
elelően a Kjt. és a kutatóintézetekre vonatkozó (MK 34.
sz.) 49/1993. kormányrendelet határozza meg az egyes
közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket és az ehhez kapcsolódó elnevezéseket.
Az „A" fizetési osztály első Al fizetési fokozatának megfelelő illetmény összegét a megélhetés költségeinek figyelembevételével - a kormány a szakszervezetek
képviselői között lefolytatott előzetes tárgyalások után az Országgy űlés határozza meg. Most, az első bevezetéskor A1=8000 Ft-tal számolnak, de természetesen a 8
órára járó minimálbér ennél több, 9000 forint.
Milyen illetménykiegészítésekre lehet számítani? Kollektív szerződésben kell rögzíteni, hogy a munkáltató a gazdálkodás eredményének mekkora hányadát és milyen fel-

Megtartva a TUDOSZ elmúlt években kialakult arculatát, még karakteresebben és még önállóbban kell képviselni tagságunk érdekeit. A szakszervezet eredményeiről és kudarcairól minden egyes tagtársunkat folyamatosan tájékoztatnunk kell. Tudomásul kell vennünk, hogy érdekszféránk és tagsági körünk sokkal heterogénebbé vált, mint amikor szakszervezetünket megalapítottuk, és a paletta egyre tovább színesedik. Ki
kell dolgoznunk azokat a szakszervezeti technikákat
amelyekkel egyaránt eredményesen védhetjük, képviselhetjük a kutatói és nem kutatói, a költségvetési és
versenyszférabeli, a közalkalmazotti, alkalmazotti és
egyéb munkavállalói érdekeket. Meg kell minden követ
mozgatnunk az akadémiai és a nem akadémiai kutatóintézetek, a hosszú évek alatt kialakult kutatóhálózatok
és intézményrendszerek, a munkahelyeink megvédése
érdekében. Eszre kell azt is vennünk, hogy új kutatóhelyek sora alakul Magyarországon, ahol megértve és
elfogadva az ott dolgozók érdekeit, a TUDOSZ-nak
előbb-utóbb meg kell jelennie. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy egyre több tagtársunk kerül ki átszervezések
következtében a kutatóintézeti körből, akiknek tagsági
viszonyát meg kell őriznünk azzal, hdgy érdeküket továbbra is ugyanúgy képviseljük mint az intézetiekét.
Tudomásul kell vennünk, hogy a szakszervezeti munka színtere - különösen a közalkalmazotti körben jelentősen átrendeződik. A munkahelyekről egyre több
feladat kerül át az országos egyeztetés fórumaira, így
például a bértáblázat jövő évi bevezetésével a béremelések ügye. Tehát erősíteni kell a TUDOSZ jelenlétét a közép- és makroszintű érdekegyeztetésben. Ez
azonban nem járhat a munkahelyek feladásával, hiszen a tagság ott szerveződik, hiszen a kollektív szerződéseket ott kötik (ha egyre több segítséget is kell
kapniuk a szakszervezet központi irodájától). A hétköznapok gondjai is ott jelentkeznek, ott kell azokat
megoldani, úgy, hogy egyre több segítséget kapjanak
a TUDOSZ-tól.
A TUDOSZ szolgáltató szakszervezetté kell hogy váljon. Meg kell találnunk azokat a módszereket, azokat
az eszközöket, amivel a tagtársainknak a legtöbbet tudjuk nyújtani befizetett tagdíjuk fejében.
Ha továbbra is azt akarjuk, hogy a TUDOSZ valóságos tagsággal rendelkező szakszervezet maradjon sokat kell dolgoznunk együtt mindnyájunk, a tagság érdekében.
Kuti László

A megpróbáltatásoknak
vége?
A Szószóló júliusi számában részletesen írtunk
arról a piacgazdasági követelményeket a közigazgatási racionalitással ötvözői tudománypolitikai (re)konstrukcióról, amely a földtani kutatások sorsát kívánja meghatározni.
A Szószóló megtudta: a kormány szeptember
16-ai ülésén létrehozta a Magyar Geológiai Szolgálatot (MGSZ), azt a hivatalt, amelyik felügyeli
majdan a földtani két központi kutatóintézetet,
a Magyar Állami Földtani Intézetet (MÁFI) és a
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetet (ELGI). Reméljük, ezzel a döntéssel végetérnek a két intézet - 1919-hez, 1950-es évek
elejéhez hasonlítható - megpróbáltatásai, s
végre ismét azzal foglalkozhatnak, amire létrehozták: kutatással. Olvasóinkkal együtt bízunk
abban, hogy az MGSZ mindenkori vezetése úgy
mű ködteti a három önálló intézményt, hogy
ezekben nem keverednek a hivatali és kutatóintézeti funkciók. Megőrzi, sőt erő síti a két intézet autonómiáját, garantálja önálló müködésük feltételeit.
(dura)
tételek szerint fordítja illetménykiegészítésre. A közalkalmazott minden évben jogosult „13. havi" illetményre, amit
a tárgyévet követő első hónap végéig kell megkapnia.
Milyen illetménypótlékokra lehet számitani?
Vezetői pótlék:
magasabb vezető esetén az Al 200-300,százaléka
vezető beosztás esetén az Al 100-200 százaléka
Címpótlékok:
tudományos tanácsadó: Al 100 százaléka
11~~11111~
11111~~1.
tudományos főmunkatárs: Al 100 százaléka
az intézeti szenior (Sch): Al 100 százaléka
Egészségre ártalmas munka címén a kollektív szerződésben rögzített munkakörökben dolgozóknak Al 100 százaléka jár. Ugyancsak a kollektív szerződésben megállapított idegen nyelvek után a tudást bizonyító igazolás esetén idegennyelvtudási pótlék jár, felsőfokú nyelvvizsga esetén az Al 100 százaléka, a középfokú nyelvvizsga esetén
az Al 50 százaléka.
A MT és a Kjt. ezeken kívül egyéb bérpótlékokról is rendelkezik, így a gépkocsi-vezetői pótlék, mű szakpótlék, stb,
ezek kisebb kört érintenek, ezért nem részletezzük.

Ezek után lehet számolni
Idézet a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből a 20 főnél nagyobb gazdasági szervezetekben dolgozók júliusi átlagkereseteiről:
A júliusi átlagkereset bruttó 28 000 Ft volt, ebből a fizikaiaké 22 212 Ft, a szellemieké pedig 41 722 Ft.
Természetesen tudjuk, hogy ebben a szférában a piac
farkastörvényei uralkodnak.

Ismeretes, hogy a TUDOSZ 1993. október 2-án küldött értekezletet tart. Ennek apropóján a Szószóló néhány alapszervezeti
tisztségviselőtő l megkérdezte: hogyan értékeli az elmúlt éveket,
mit tart ma a legaktuálisabb problémának, hogyan tovább
TUDOSZ? A szakszervezet elnökétől, Kuti Lászlótól viszont azt
kértük, hogy írásban válaszolon ugyanezekre a kérdésekre. (Az
elnök válasza ugyan ezen az oldalon, lapunk fejléce alatt olvasható.) A Szószólónak nyilatkozott továbbá: Bohátka Sándor,

Boksay Zoltán, Czibók Tamás, Czuczor Ernőné, Draskovits Pál, Galavics Géza, Havas Ferencné, Herskovits Mária, Hiripi László, Honty László, Jablonkay Gábor, Kókai
András, Lendvai Ferencné, Lövétei István, Márton József,
Mészáros Ottó, Németh Gábor, Németi István, P. Eőry
Vilma, Szabó H. Márta, Tátrai Zsuzsanna, Tóth Ferencné,
Tóth József, Török László, Varga László, Virág Ildikó: „Elemi
egzisztenciális gondjaink vannak." " „Az új üdültetési minisztérium
sokak számára érthetetlen." " „Hitelvesztettek vagyunk." * „Sajnos
ismét értelmiségi ellenesség tapasztalható." * „Több, részletesebb
információt igényelünk a dolgok állásáról." * „Tegyünk meg mindent!" „Bár sok fórumon jelen vagyunk, a befolyásunk azonban
kevés." " „ Őrizzük meg politikai függetlenségünket!" „ Ha nem
tudjuk hallatni a hangunkat vagy azt nem veszik figyelembe, a szakszervezet súlya csökken, s egy id ő után az emberek értelmetlennek
találják fenntartani tagságukat." * „A tagság csökkenésének oka: az
olcsó üdültetési rendszer elvesztése, átalakítása, a nagyarányú életszínvonal-romlás és a munkahelyek elvesztése." * "A TUDOSZ nem
tudta betölteni feladatát (... viszont), ha lehetséges er őinkkel nem
harcoltunk volna, még ennél is rosszabb lenne a helyzet." * „Az
Akadémia dolgozói között az igazságosság érvényesüljön! " Kiszolgáltatottak vagyunk, és nincsenek eszközeink érdekeink érvényesítésére." „A TUDOSZ bizonyítani tudta: a szakszervezeteknek (ha
egymással összefognak!), helyük van a magyar közéletben." * „A
Szószóló jó! Erre az orgánumra szükség van (bár néha bosszantóak
a benne fellelhet ő nyelvhelyességi hibák)!" " „A TUDOSZ-tagság
létszáma biztos hátteret jelent a hiteles érdekvédelmi tevékenység
számára. Ezt meger ősíti a közalkalmazotti tanácsválasztásokon elért
reprezentativitás mértéke." „Az ÉSZT munkáját jónak ítélem meg."
" „A legnagyobb eredménynek most a közalkalmazotti tanácsválasztáson elért eredményt tartom, hiszen az akadémiai intézetekben
messze a TUDOSZ volt a legjobb." " „Az intézetek többségében
most a pénzelvonás á legnagyobb probléma, nálunk pedig már, sajnos, a dolgozók elbocsátása." * „Munkahelyünk működése egyre
bizonytalanabb és bérhelyzetünk egyre gyalázatosabb." "„Más szakszervezetekkel összefogva az egzisztenciális segítségnyújtás új formáit kell kidolgozni, álláskeresés, sőt munkahelyteremtés. Elégedetlenek vagyunk az üdültetéssel, és szeretnénk új jóléti szolgáltatásokat is." „A markánsabb értelmiségi érdekek képviseletében némileg át kéne törni a felsőoktatás és az ágazatiság határait." „Legnagyobb gondunk a földtudományi intézetek fölülr ől vezényelt átszervezési kísérlete, amelyet nem beszélnek meg az érintettekkel
és nem egyeztetnek az érdekeltekkel." " „Jogainkat alaposan megnyirbálták, legalább részben viszza kellene szerezni őket. Az egzisztenciális félelem miatt a dolgozók már nem mernek nyilatkozni."
• „A feladatát eddig jól ellátó titkár egyéb teend ői miatt lemondott,
és eddig még nem akadt jelentkez ő erre a sok energiát igényl ő, de
hálátlan feladatra." * „Sztrájkkal kutatási területen hiába fenyeget őzünk, nem igazán hatásos." " „T őlünk kevesen léptek ki, gondot
jelent azonban, hogy a fiatalok nem lépnek be a szakszervezetbe."
* „Munkahelyünket háromfelé robbantották szét. Módszeres tudományos kutatásról, az árbevételt ől függ dolgozóink egzisztenciája...
aki nem hoz a munkájával elég pénzt a cégnek, azt elbocsátják." "
„Az szb-tagok fokozatosan elt űntek."
(Folytatás a 2. oldalon)

Ugyan azt az utat jártam végig,
amit a kutatók közül nagyon sokan
Beszélgetés Keviczky László akadémikussal

Keviczky László akadémikus, az
MTA főtitkára exkluzív interjút
adott a Szószólónak. A főtitkárral Bencze Gyula és lapunk szerkesztője beszélgetett. Kértük:
mutassa be saját magát, mit tart
érdemesnek elmondani pályafutásáról; fejtse ki véleményét
az Akadémia közgyűléséről, a
tudományos teljesítményről, a
minősítési rendszerről, az Akadémia függetlenségéről, a tudományos közösség képviseletéről, a tudományos teljesítmény
elismeréséről, a kutatás anyagi
forrásairól , a „tudomány irányításáról". Végezetül a munkavállalói érdekvédelemről, a szakszervezetekről kérdeztük a főtitkár urat.
A beszélgetés során egyetértőleg szóba került Pataki Ferenc
nemrég megjelent tanulmánykötete. (Rendszerváltás után:

Társadalomlélektani terepszemle, Scientia Humana, Bp. 1993.)
Például: „valahányszor a tudományhoz képest külső erők
szabták meg az Akadémia sorsát, mindig történetének lehangoló napjai íródtak", vagy pedig
„A ,földhatalmat' a hazai tudományban is vissza kell adni a
tudományt művelők közösségének kezébe, vagyis következetesen és mindenoldalúan helyre kell állítani a magyar tudomány megnyirbált, valójában soha nem létezett autonómiáját.
...A modern demokratikus állam
oly nélkülözhetetlen tudománypolitikája nem alakulhat át
rosszemlékű,tudományirányítássá'."
A terjedelem szabta korlátok miatt a főtitkár úr gondolatait nem
tudjuk a Szószólóban egyvégtében mejelentetni. Most csak
Keviczky László életútjáról lesz
szó, és arról, hogy miként vélekedik az MTA főtitkára a tudományos minősítési rendszervitáiról.
Keviczky László (48) akadémikus
(1985), az MTA fötitkára, az MTA
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója.
A Royal Swedish Academy of Engineering Sciences külföldi tagja,
Csáki Frigyes-, Kalmár László(1988) és MTESZ-díjas (1992).
(Folytatás a 2. oldalon)
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Ugyan azt az utat jártam végig,
amit a kutatók közül nagyon sokan
(Folytatás az 1. oldalról)

tán ha mindezt túlélte, akkor megint
kicsit normálisabban tudott élni.
Ugyanazt az utat jártam tehát végig, amit a kutatók közül nagyon soRáckevén születtem, ott is nő ttem kan.
fel. Ott jártam középiskolába is, az
Általában azok közé tartoztam,
Ady Endre gimnáziumba. Az érett- akik sokat és keményen dolgoztak,
ségi után a Mű szaki Egyetemre vet- mert az eredmények nem nagyon
tek fel, ahol 1968-ban végeztem a mű- jöttek maguktól. Esetleg az méltó
szerszabályozás-technika szakon. A említésre, hogy én akkoriban a szovégzés után benn maradtam az egye- kásosnál korábban szereztem meg
temen, bár nem azon a tanszéken, a különböző fokozatokat, és az ebahol végeztem, hanem az Automati- ből adódó, korosztályomon kívüli fezálási tanszéken. A pályával kapcso- szültségeket, ellenérzéseket tagadlatban: nagyon nehéz megmonda- hatatlanul éreztem.
nom, hogy volt-e bennem elhivatott- A minősítésről
ság. Az akkori szokásnak megfelelő- és az egyetemi oktatásról
en mint gimnazista dolgoztam a KöA minősitési folyamattal kapcsozépiskolai Matematikai Lapokban, indulgattam a „Ki miben tudós?" ver- latban ugyanazokat kérdeztem én is,
senyeken fizikából. A 4-8. hely körüli amit ma is kérdeznek: „Mondja proeredményt tudtam elérni. Ezért volt fesszor úr, minek ez a sok lépcső,
egy időszak, amikor arra gondoltam, van-e értelme az egésznek?" Csáki
hogy fizikus leszek. Végül mégis in- professzor azt felelte, hogy sok érkább mérnök szerettem volna lenni. telme ugyan nincs, de egy okos emMérnökként mindenképpen az iparban ber nem sokat foglalkozik a minősíakartam dolgozni, hogy alkotó munkát téssel. Próbára teszi a képességeit,
tudjak végezni, hogy valamit létre tud- és átlép ezeken az akadályokon. Én
jak hozni. A végzéskor viszont „a fene ezt meg is fogadtam. Nem filozofálmegevett", hogy milyen nehezen sike- gattam azon, van-e értelme ennek
rült az egyetemen benn maradni, mert a sok fokozatnak, hanem tudománem volt státus. Nekem azért sikerült, sul vettem a követelményeket. Vémert egy kolléga éppen disszidált, és gül is ezek nem olyan dolgok voltak, amiket az ember nem tudott telén az ő helyére kerültem.
Első professzorom Csáki Frigyes jesíteni. Rossz, régi beidegződéseklett, aki akkoriban akadémiánk alel- nek tulajdonítom, hogy ha szóba kenöke volt. Csáki professzornak volt rülnek a tudományos minősítések
egy Akadémia által támogatott (majd mai vitái, egyesek mindjárt arra gonegyetemi) kutatócsoportja, és oda dolnak, hogy az Akadémia megpróvett fel kutatónak. Itt módom volt bál beavatkozni. Az Akadémia ezekmegtapasztalni azokat a keserves kel a fokozatokkal csupán egy méréveket, amelyekben akkoriban egy cét kiván adni, értékelni a tudomáfiatal egyetemi kutatónak része volt. nyos teljesítmény szintjét. Az már
17 évig éltem albérletben, és tudom, egy más kérdés, hogy egy másik ilhogy milyen rettenetesen nehéz eb- lető autonóm intézmény használni
ből kitörni azzal a fizetéssel, amit kívánja-e a mércét vagy sem. Ebben nyilvánvalóan semmi kényszerott kap az ember.
13 évig voltam az egyetemen, az- nek nem szabad lennie. Ezzel kaptán átkerültem a SZTAKI-ba, és 12 csolatban tehát teljesen el tudom foévig voltam akadémiai intézetben is. gadni azt az elképzelést, hogy a tuEzért aztán mindkét területnek is- dományos minősítésben az alapfomerem a gondját-baját, és tudom mi- kozatot adják az egyetemek. Viszont
lyen nehéz volt különmunkák nélkül abban sem látok semmi kivetnivamegélni. Egy-egy évben, ha az em- lót, ha az Akadémia a tagjai kiváber disszertációt írt, és emiatt nem lasztásánál a sok-sok Ph.D. közül
tudott KK-munkát végezni, az élet- szeretne egy közbenső lépcsőt, a
színvonala lement a létminimumig. Az- tudomány doktora fokozatot közbeik-

Nehany momentum .
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tatni. Az már egy technikai szempontból másodlagos kérdés, hogy ez a fokozat illetmény kiegészítéssel járjone együtt vagy sem, nyilvánvaló az érdekeltek örülnének ennek.
Nem mond igazat, aki azt állitja,
hogy tudományos körökben ezeknek
a formális címeknek vagy fokozatoknak nincs értékük. Ha az ember
megnézi, külföldön a sokszor egyszerű mérnöki szervezetek által adott diplomákat is kirakják a falra, és büszkék rá, még akkor is, ha az nem jár
anyagi előnyökkel. Ezeket a tényeket
nem szabad figyelmen kívül hagyni,
ha tudományos dolgozókról van szó,
hiszen mi egyebet is kapnak? Ennek
nyilvánvalóan vannak szélsőséges
esetei is, amikor túlhajszolják az elismerés egyes formáit, de az egész folyamat véleményem szerint nemzetközileg elfogadott, kutatói körökben
teljesen természetes. Ennek következtében az a véleményem, hogy akárhogyan is alakul az akadémiai törvény,
az Akadémia tartsa meg a doktori fokozatot. A tudományos élet egyéb autonóm szektorai aztán döntsék el maguk, hogy akarják-e ezt a fokozatot
használni, vagy sem!
Az egyetemen kutatói státusban
voltam ugyan, de részt vettem az
oktató munkában is. Jó kapcsolatom volt a hallgatókkal, majdnem
mindig tegeződtem velük, és igen
sokan jártak be a laboromba. Ez
nem tetszett egreseknek, és néha
piszkáltak azért, hogy túl közvetlen
vagyok a diákokkal. Nekem azonban az volt a véleményem, hogy
nem ezen múlik a tisztelet. Ha valaki szemtelen volt, akkor kiraktam az
órámról. Láttam, hogy a hallgatók a
tudást tisztelik, és ha valaki ezt nekik át akarja adni, nem pedig csak
csepegteti, akkor azért nagyon hálásak. Ezért aztán mindig sok diplomamunkásom, diákkörösöm volt, és
később aztán, ahogy haladtam a
ranglétrán, jöttek a tanítványok utánam, függetlenül attól, hogy ki mit
csinált, diplomázó volt-e, vagy a doktoriján dolgozott. Akkoriban arról voltam híres, hogy ha az utcáról bejött
hozzám valaki, leültettem, megkérdeztem, mivel akar foglalkozni, máris
értékeltem, és irányítást adtam neki. Ma is nagyon hiányzik az, hogy
néha egy idősebb kutatóhoz oda lehessen menni, beszélgetni vele.
Egy-egy törekvő diákot nehéz hoVá
elhelyezni, nehéz olyan embert talál-
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ni, aki úgysem a pénzért csinálja, hiAz intézet helyzete akkor igen neszen ezt a munkát sem akkor nem héz volt. Nagy volt a vesztesége és
fizették meg, sem pedig most.
adósságállománya, de 1987-88-ra
Intézeti évek
sikerült a nehézségekből kilábalni, és
Egyetemi pályafutásom alatt sze- az anyagi helyzetet rendezni. Ehhez
reztem meg a tudományok doktora azonban nagyon kemény lépésekre
fokozatot, és akkor jött a hívás, hogy volt szükség, köztük drasztikus létmenjek a SZTAKI-ba. Vámos Tibor számcsökkentésre is. Ezzel az intémár korábban is hívott, viszont csak zetet megmentettük, sőt még egy kis
1981-ben mentem át, előtte azon- pénzt is sikerült felhalmoznunk, és az
ban hosszabb időt töltöttem külföldön. Kétszer voltam Svédországban örökös likviditási gondoktól megszaközepes időtartamú, 3-4 hónapos ta- badultunk. 1990-ben, a rendszerválnulmányúton. Az Egyesült Államok- tozás közepette azonban már látszott,
ban pedig egy évet töltöttem Minne- hogy mindez kevés és nem fogja a
apolisban, egy NSF (National jövőnket garantálni, ezért újabb draszScience Foundation) által elsők kö- tikus változtatásra szántuk el magunzött támogatott kutatási projekt keretében. Ezt a projektet Csáki pro- kat. Ez számomra is kritikus időszak
fesszor kezdeményezte, de akkori- volt, mert ekkor vezették be először,
ban halt meg, és át kellett venni a hogy az intézetben a kutatóknak szakutatási témát.
vazniuk kellett. Az én javaslatom peA SZTAKI-ban rám bíztak egy dig arra irányult, hogy széttörje a régi
elég rosszul mű ködő f őosztályt, vezetési struktúrá,t és egy teljesen új
amelynek nem volt sem pénze, sem
pedig elképzelése a jövőről, ezért a felállást hozzon létre az intézetben.
megszüntetését fontolgatták. 1985- Az nehezen volt várható, hogy az
re aztán sikerült a főosztályt olyan érintettek ezt a változtatást megszaszintre hozni, hogy az intézetben vazzák. A vélemények erősen megegyike lett a legjobbaknak. Ez a Fo- oszlottak, és a javaslatom két szavalyamatirányítási Fő osztály volt. zat híján az 50 százalék alatt maradt.
1985-ben lettem viszonylag fiatalon,
40 évesen akadémikus, levelező tag. Az Akadémia vezetése és Láng IstAzt szoktam mondani, hogy csak a ván főtitkár azonban továbbra is bimatematikusok és a fizikusok között zalmat szavazott nekem, ezért aztán
lesznek a fiatal zsenik akadémiku- a tervezett változtatásokat meg lehesok, én legfeljebb csak szorgalmas tett valósítani, és az élet teljes mérvoltam. Az kétségtelen, hogy a meg- tékben igazolta az elképzeléseket.
választásom egybeesett a Berend T.
Ez év tavaszán megkerestek, hogy
Iván által kezdeményezett fiatalítási
hullámmal, amely azóta lelassult, ma járuljak hozzá főtitkárrá való jelölésempedig már az 50 éves is fiatalnak hez. Én nem nagyon akartam ebbe
számít. 1986. január 1-jével aztán a belemenni, mert nem akartam az inSZTAKI igazgatója lettem.
tézetemet otthagyni, felszámolni az ott
Nem nagyon akartuk elhinni, hogy kiépitett szakmai hátteret. A nyomás
Vámos Tibor, aki akkor lett 60 éves, azonban erősödött, főleg az intézetek
komolyan át akarja adni az igazga- környezete részéről. Aztán, amikor a
tóságot. Azt hiszem azonban, hogy jelölőbizottság
elnöke is megkeresett,
ő egy kicsit politikai célzattal is „froclizni" akarta a vezetést, azzal, hogy akkor azt mondtam, ha sikerül ezt a
miként lehet időben visszavonulni. két funkciót összeegyeztetni, megpróA vezetés ezt nem nagyon értette bálom. Röviden ennyi a történetem.
meg, ő azonban komolyan gondol- Nem akarok sarzsikkal dicsekedni, tata, és tőlünk függetlenül tette meg a lán csak annyit jegyzek meg, hogy a
visszavonulásához szükséges lépé- műszaki tudományok területén egyiseket: egyáltalán nem a fiatalok ke vagyok azoknak, akiknek viszonyakarták őt kitúrni! Mi akkor létrehoz- lag szép számmal voltak publiká- citunk egy intézeti tanácsot, amelyói, hivatkozásai is, tehát nemcsak a
nek elnökeként visszavonulása után,
lényegesen kevesebb felelősséggel, műszaki alkotásokban megtestesülő
továbbra is lehetősége volt a szak- irányt képviseltem, hanem az absztmai munkára, én pedig átvettem az raktabb megközelítést is, de alapvető
hátterem a műszaki tudomány maradt.
intézetet.
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rendszer elvesztése, az életszínvonal nagyarányú romlása és a munkahelyek elvesztése. A felsorolt gonA Szószóló körkérdése az utolsó dok megoldását a szakszervezettől
percben ért el bennünket, ugyanis (is) várják, de nincsenek hozzá hatszakszervezeti létünk megsz űnését hatós eszközeink. A — szakmailag
fontolgatjuk. Alapszervezeti létszá- nem indokolt — leépí'.és alatt álló
munk most csökkent le ugyanis az földtani kutatóhelyek dolgozóinak
alapszervezet kritériumnak nevezhe- mindezekkel fokozatosan szembe
tő minimális létszámra, és úgy lát- kell nézniük.
juk, nemcsak a létszám, hanem lehetőségeink teljes hiánya miatt is érKókai András
telmetlen tovább a tagságunk. Nem
Magyar
Állami Földtani Intézet
a szakszervezet tehet az eredménytelenségről. Munkahelyünket (korábSzemély szerint úgy érzem, a TUban Ipargazdasági Kutatóintézet) há- DOSZ megalakulásakor kitűzött célt
romfelé robbantották szét, az átala- nem sikerült megvalósítani, a TUkulással most részben az ÁVÜ fenn- DOSZ nem tudta betölteni feladahatósága alá tartozunk. Nemhogy tát. Ennek több oka van. Erőink nem
módszeres tudományos kutatásról reális felmérése és a szakszervezeszó sem lehet, de lét•ánk fenntartá- tek felé irányuló túlzott elvárások;
sa is bizonytalan: az árbevételt ől tagságunk fogyása; az elnökségnek
függ dolgozóink egzisztenciája. még keményebben kellett volna dolHogy világos legyen: aki nem hoz a goznia. A külső okok ezeknél még
munkájával elég pénzt a cégnek, azt komolyabbak. A kiszámíthatatlan —
elbocsátják. A piac az úr, a tudo- az MTA-n most is soron lévő —
mány és más értékek ma már nem pénzügyi restrikciók, a kutatóhelyek
léteznek. A dolgozóknak ez kataszt- rendszerint magasabb szempontok
rofális, de meggyőződésem: hosszú szerinti megszűnése, átalakítása (a
távon az országnak is.
miénk is soron van...); kutató és nem
diplomás tagságunk elszegényedése a legfontosabb problémáink. A
Draskovits Pál
körülményeket nemigen áll módunkMagyar Állami Eötvös Loránd
ban megváltoztatni, befolyásolni is
Geofizikai Intézet
alig. De látni kell, ha lehetséges er őIgen pozitív, hogy a TUDOSZ he- inkkel nem harcoltunk volna, még
lyet szerzett a közéletben, ismertté ennél is rosszabb lenne a helyzet.
vált a médiában. A tb-választások Így minden kritika ellenére a TUeredménye megfelel a megosztott DOSZ-t mégis jól osztályoznám,
hazai értelmiség társadalmi elismert- ezen az úton kell továbbhaladni, ne
ségének. Negatívum a taglétszám adjuk föl!
csökkenése országos és helyi szinten is. Nálunk például a dolgozók Lövétei István
30 százaléka szakszervezeti tag (a
kívülmaradottak azonban más szak- MTA Állam- és Jogtudományi
szervezetbe sem léptek be). A fo- Intézet
gyásnak az lehetett az egyik oka,
Az elmúlt 5 évben a szakszervehogy egy vitatható parlamenti dön- zeti mozgalom gyökeresen átalakult,
tés a tagság fennmaradását egy ér- a TUDOSZ-t is egyfajta helykeresés
vényben lévő nyilatkozat megismét- jellemezte. A magyar tudomány
léséhez kötötte (a bérszámfejtés a helyzete egészében megrendült, s
tag írásbeli megbízása alapján von- máig nincs válasz a hogyan tovább
hatja le a tagdíjat a bérből). A tag- kérdésre. A kutatók elvándorlása jesági arány csökkenésének másik ak- lentős. A kutatók sokféle „ágazati"
tuálisabb oka az olcsó üdültetési viszonyok között dolgoznak, példá-

ul a felsőoktatásban a foglalkoztatottak elsősorban más szakszervezet tagjai. Ezért a TUDOSZ nem tudott egységes réteg- vagy ágazati
politikát képviselni, pedig a jövőben
a markánsabb értelmiségi érdekek
képviseletében némileg át kéne törni a felsőoktatás és az ágazatiság
határait. (Készülhetnének például
elemzések a fejlett országok kutatóiról, a kutatói identitást és érzékenységet ezzel is befolyásolva.) A
TUDOSZ korlátozott lehetőségeivel
is jól élt, de ameddig a tudománypolitikára nem tud jobban hatni,
nincs perspektíva, általános a reménytelenség, nemcsak a kutatógárda részéről, hanem a mellettük és
mögöttük álló, munkánkat segítő kollégáinkat illetően is, akiknél az apátia talán a legnagyobb, hiszen még
olyan kiutat sem igen tudnak találni,
mint a kutatók többsége.

Bohátka Sándor
MTA Atommagkutató Intézete,
Debrecen
A TUDOSZ létrejötte kezdetben
élénkítette az érdeklődést az érdekképviseleti munka iránt, mert a régi
„állami" szakszervezettel szemben
új, független szakszervezetként jelentkezett. SNz új törvények korlátozták a szakszervezetek munkahelyi
mozgásterét, s ez az aktivitás csökkenéséhez, a tagság lemorzsolódásához vezetett. Intézetünkben 40
százalék a szervezett dolgozó, közülük pedig 90 százalék TUDOSZtag. Van elfogadható és működőképes kollektív szerződésünk, melybe
sok szakszervezeti kezdeményezést
is beépítettünk. A TUDOSZ tekintélyét és befolyását növeli, hogy —
alapító tagként — tagja az ESZTnek. Érdemi eredményeket a TUDOSZ és ÉSZT országos vezetőinek, képviselőinek az MTA, a kormány és a parlament képviselőivel
való tárgyalásától remélhetünk a jövőben. Intézeti szinten már nincs miről alkudni, holott munkahelyünk m űködése egyre bizonytalanabb és bérhelyzetünk egyre gyalázatosabb. Kri-

tika a TUDOSZ-ról: még több és lehetne, de az új üdültetési szisztémég gyorsabb információkat várunk! ma sokak számára érthetetlen, elszakadt a bejáratott szakszervezeti
Hiripi László
formáktól. Kifejezetten a TUDOSZtagok számára nyújtott kedvezméMTA Balatoni Limnológiai
nyeket kellene kiépíteni más terüleIntézet, Tihany
Az elmúlt időszakban a helyzet fo- teken is. Tagságmegtartó stratégikozatosan romlott, úgy szakszerve- án gondolkozunk, mert a jövőben is
zeti, mint intézeti szinten. Úgy lát- csak tagokkal létezhetünk! A közaljuk, az Akadémia vezetése — bár kalmazotti törvény megvalósítása
tesz erőfeszítéseket — nem tudja a aktuális gond és az anyagi probléhelyzetét jobbítani, sőt az esedékes mák kezelése még sokáig az lesz!
pénzelvonási kísérlet jelentős hát- Ha itt nem sikerül javulást elérni,
rányt jelent más kutatóhelyekkel pesszimista leszek.
szemben. Ilyen nehéz anyagi körülmények között, amikor az intézeti Lendvai Ferencné
dolgozóknak — beleértve a kutatást
MTA Enzimológiai
segítő ket, asszisztenseket is —
Kutatóintézet
ilyen alacsony a fizetésük, különöSzakszervezeti titkárunk hosszabb
sen felháborítónak tartjuk az akadémikusok bérének mostani 15 szá- távollétében nyilatkozom, de a lézalékos emelését. A szakszervezeti nyeget egy mondatban el tudom
vezetésnek jobban oda kellene hat- mondani: az alapkérdés a pénz! Ilnia: hogy az akadémia dolgozói kö- letve annak hiánya. Intézetünket is
zött érvényesüljön az igazságosság, fenyegeti az a sorscsapás, hogy az
mert mi itt alapszervezeti szinten, MTA-tól váratlanul komoly összeget
különösen vidéken, teljesen tehetet- vonnak el. Hogyan lehet így intézeti
lenek vagyunk. Több információt, évi költségvetést előre tervezni? Bé„élő kapcsolatot" várunk a TUDOSZ- reink már eddig is alacsonyak volelnökségtől, időnként akár helyszíni tak, és munkatársaink (nem csak ku„bejárást" is a problémák feltérké- tatók) nagyon elégedetlenek.
pezésére. Bár önkritikusan mondom, Sztrájkkal kutatási területen hiába fehogy mi is lehetnénk aktívabbak, a nyegetözünk, nem igazán hatásos.
szakszervezeti munkánk ellaposo- A szakszervezet nem mindig tud választ adni kérdéseinkre és lehetődott.
ségei is korlátozottabbá váltak. A
TUDOSZ vezető ségétől még naMárton József
gyobb kiállást, munkájukról még
MTA Csillagászati
több információt, az alapszervezeKutatóintézet
teknek pedig még több segítséget
Folyamatosan fogyunk és ezt nem (ha csak tanácsadás formájában is)
sikerült megállítani alapszerveze- várunk. Mi, alapszervezeti tagok, bítünkben! Kilépett tagjaink nem men- zunk benne, hogy a hirdetett elvek
tek át más, „konkurens" szakszer- és a „gyakorlati tudománypolitika"
vezetekbe, tehát nem kifejezetten a a jövőben összhangba fog kerülni,
TUDOSZ-szal, hanem általában a mert úgy a kutatás, mint dolgozóink
szakszervezeti mozgalommal elége- egyre nehezebb helyzetben vannak!
detlenek. Nem látják értelmét, miért
Havas Ferencné
fizetnék a — mellesleg sokak számára már anyagilag is megterhelő MTA Földrajztudományi Intézet
— tagdíjat, ha nincs közvetlen haszA TUDOSZ az elmúlt öt évben
nuk belőle. Az üdülési jogosultsági egyre nehezedő körülmények között
lehetőség talán még megtartó erő működik a folyamatos pénzelvoná-
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sok miatt. A gazdálkodási kérdések
háttérbe szorítják a tudományos kutatás optimális irányvonalát. Ilyen
helyzetben, légkörben eredményesen dolgozni csak korlátozottan lehet. Bár sok fórumon jelen vagyunk,
a befolyásunk azonban kevés. Negatívum, hogy szakszervezeti jogaink nemrég megszűntek a béremelések és jutalmazások demokratikus
megtárgyalására. A jövőre nézve a
most első ízben megalakult közalkalmazotti tanácsokkal való szoros
együttmű ködéstől várjuk a dolgozók
hatékonyabb érdekképviseletét. Legsürgősebbnek a napi gondok enyhítését tartjuk, erre példát saját alapszervezetünk életéből hozok: az szb
kedvezményes élelmiszerakciókat
szervezett, és a tagdíjból befolyó
pénzt teljes egészében szociális célokra fordítjuk (beiskolázás, nyugdíjasok stb.).

Czuczor Ern őné
MTA Geodéziai és Geofizikai
Kutatóintézet, Sopron
Vidéken sokkal elzártabbak vagyunk az eseményektől, mint a fővárosiak. Legnagyobb gondunk a
földtudományi intézetek fölülr ől vezényelt átszervezési kísérlete, amelyet nem beszélnek meg az érintettekkel és nem egyeztetnek az érdekeltekkel. Az akadémiai bizonytalan_ ság is nagy problémát jelent, úgy
látszik, az MTA vezetésének nincs
elég ereje, hogy a ránehezedő politikai nyomással eredményesen szálljon szembe. Kritikán aluliak a fizetéseink is. Ilyen helyzetben közömbösség, elfásultság jelentkezik, kevés az aktív ember. A régi szakszervezeti élet formális volt, ma viszont
sokan kilépnek, mert azt várják el,
hogy a szakszervezet harcoljon az
ő érdekükben, például az Erdekegyeztető Tanácsban, és az ott elért
eredmények rájuk is vonatkozzanak
anélkül, hogy tagdíjat fizetnének.
Némi javulást várunk az akadémiai
törvény és a bértarifa életbelépésétől. Végül: visszatetszőnek tartjuk mi
is a társadalombiztosítási önkormányzatok vezetőinek aránytalanul
magas javadalmazását!

Varga László
MTA Irodalomtudományi
Intézet
A szakszervezet alapítását annak
idején a TDDSZ—TUDOSZ-„rivalizálás” politikai köntösbe öltöztetett,
vélt vagy valós ellentétei jellemezték. A hasonló, közös célok viszont
— legalábbis az Irodalomtudományi
Intézetben — jó együttműködést alakítottak ki. Együttmű ködési kötelezettségünk más szakszervezetekkel
alapérdekünk, mert összefogva hatékonyabbak lehetnénk vagy lehettünk volna már régen is. Egymás
ellen szakszervezeteket, de intézeteket, kutatási területeket is ki lehet
játszani. Legsürgősebb feladatunk:
minden eszközzel való tiltakozás a
legújabb akadémiai költségelvonási
terv ellen, enélkül is elemi egzisztenciális gondjaink vannak. Sajátos
problémát jelenthet az egy szakszervezetbe tartozó, de esetleg ellentétes érdek ű tagok helyzete, így a
munkaadóké és a vállalkozóké. A jövőre nézve biztató, hogy a közalkalmazotti tanácsválasztás sikeres volt,
de a Kjt. törvénnyel kapcsolatban
vannak aggályaink.

Virág Ildikó
MTA Közgazdasági
Kutatóintézet
A mai magyar közéletben kifejezetten jónak tartom, hogy a TUDOSZ az elmúlt rendszerváltozásos
időszak alatt nem vált politikai fórummá, megmaradt annak, ami: érdekvédelmi szervezet. Ez a jövőben
is legyen igy. Jónak tartottuk a TUDOSZ—(ESZT)-nek az Érdekegyeztető Tanácsban végzett munkáját, és
jó lenne továbbra is hangot adni sajátos érdekeinknek szövetségi kapcsolataink erősítésével is. A szakszervezet mindenkori feladata a bérharc. A kutatók helyzetét erősíteni
kell (a mai helyzetben ez inkább a
további romlás megállítását jelentheti). A közalkalmazotti törvény bevezetése ezen segíthet. Más szakszervezetekkel összefogva az egzisztenciális segítségnyújtás új formáit kell kidolgozni (álláskeresés,
sőt munkahelyteremtés). A TUDOSZ

ez irányú próbálkozásait még fejleszteni kell, tapasztalataink nem
voltak igazán sikeresek. Kifejezetten
elégedetlenek vagyunk az üdültetéssel és szeretnénk új jóléti szolgáltatásokat is.

Honty László
MTA Központi Fizikai
Kutóintézet
Lehet-e úgy gyökeresen más
szakszervezetként működni, hogy
nem mindent kezdenek elölről? Ezt
hitelesen csak részben sikerült bizonyítania a TUDOSZ-nak. A kezdeti lendület után sokszor mutatkozott az eredeti megoldások keresése helyett a rutinjellegű válaszadási
reflex feléledése. A kezdeti létszám
felére-harmadára olvadt /e, alig maradtak többen a TUDOSZ-ban —
arányait tekintve —, mint például az
MSZOSZ-ben, pedig itt az új arculat
felmutatásának akarata sokkal erősebb volt. A TUDOSZ-ban pozitív,
hogy kezdettől fogva viszonylag azonos az arculata. Az 5 év alatt komoly munkát végzett, és alapvető
része van a szociális biztonság lehetőségek szerinti megtartásában. A
TUDOSZ bizonyítani tudta: a szakszervezeteknek (ha egymással
összefognak!) helyük van a magyar
közéletben és vonzó programmal,
még több praktikus szolgáltatással
bizonyára képesek további rétegeket is vonzani a jövőben.

Czibók Tamás
MTA Központi Fizikai
Kutatóintézet,
Atomenergiai Kutatóintézet
Atomenergiai intézeti dolgozóként
és TUDOSZ-titkárhelyettesként is
sok — az öt év alatt inkább növekvő — problémát látok. A kutatásfinanszírozás, az apadó költségvetés,
a külső megbízások rendszere feszültséget okoz, megosztottságot teremthet, mely lecsapódik az érdekérvényesítési, érdekvédelmi munkában is. Feltámadt a félelem, hogy
„rosszpont" a tagsági viszony, az
idő nem kedvez a szakszervezeti tevékenységnek. Elnökségünk nagy
ügybuzgalommal dolgozik, de erről
kevés az információnk, bár a Titkárok Tanácsa is közvetíthetné jobban
a tagság véleményét, úgy jobban figyelembe lehetne venni. Az alulról
való építkezés demokratikus, de néha mű ködésképtelenséget okozhat.
Hitevesztettek vagyunk, ha sok mindent a TUDOSZ-tól független külső
(felső) erők döntenek el. A költségvetés, az MTA-törvény aktuális feladatokat ad, sajnos ismét értelmiségi ellenesség tapasztalható, most
a „vállalkozóké a világ". De: az
ÉSZT-nek van jövője!

Tóth József
MTA Központi Fizikai
Kutatóintézet, SZFKI
Úgy gondolom, a TUDOSZ-tagság
létszáma biztos hátteret jelent a hiteles érdekvédelmi tevékenység számára. Ezt meger ősíti a közalkalmazotti tanácsválasztásokon elért reprezentativitás mértéke is. A TUDOSZ-t is képviselő ÉSZT munkáját kimondottan jónak ítélem meg az
Érdekegyeztető Tanácsban. A legfontosabb feladatok területe a legalsó és legfelső szint. Az alapszervezeti tagság körében a TUDOSZ
f őleg felső szintű érdekvédelmi tevékenysége (amit a Szószóló jól
közvetít) népszerű. Olyan mechanizmusok kellenek, amelyek révén a
tagság jobban érzi a hozzánk tartozás előnyeit, mely szervezettség pozitívumai az intézetvezetéssel folyó
aktuális tárgyalásokon (kollektív
szerződés) is megmutatkoznak. A
szakszervezeti vezetés legfelső
szintjén — a közös célok miatt —
intenzív kapcsolat kell más szakszervezetekkel és szövetségekkel
azért, hogy az értelmiség érdekvédelme az Erdekegyetető Tanácsban
a jövőben még hatékonyabb legyen.

Tóth Ferencné
MTA Központi Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézet
Összegy ű jtöttem alapszervezeti
véleményeket: először is hadd dicsérjem meg a TUDOSZ vezetőségét, sokat dolgozik, részvételüknek
köszönhetően például a szakszervezeti üdülő vagyon szétosztásánál

nem kerültünk hátrányos helyzetbe.
Bérkérdésnél viszont már nem ilyen
eredményes a harc, de tudjuk, hogy
a lehetőségek mennyire korlátozottak. Egyértelműen jó a TUDOSZ saját lapja a Szószóló. Szakszervezeti
újságunk lényegre törő, áttekinthető, sok aktuális, fontos információhoz jutunk belőle. Az alapszervezeti
életünkben pozitívumként említem
meg, hogy — szemben az általános
tendenciával — t őlünk kevesen léptek ki, inkább az a gond, hogy nincsenek új tagjaink, a fiatalok nem
lépnek be a szakszervezetbe. Az
akadémiai törvény és a közalkalmazotti bértarifa-táblázat életbelépésével talán javul az intézet, illetve a
dolgozók helyzete (kutatók és más
beosztásúak), mert égetően szükség
lenne a megfelelő anyagiak biztosítására. A jövőben is ennek a célnak
kell elsődlegesnek lennie, mert a fizetések megalázóan alacsonyak.

Boksay Zoltán
MTA M űszer- és
Méréstechnikai Szolgáltató Kft.

Munkahelyünk egyike azon kevés
MTA-intézménynek, amely a tudomány szolgálatában áll, de dolgozói
nem tudományos kutatók, hanem
különféle beosztású dolgozók. Ők
saját bőrükön tapasztalják: ha a tudósokra kevés figyelem jut, rájuk
még kevesebb. Az intézetek többségében most a pénzelvonás a legnagyobb probléma, nálunk pedig
már sajnos a dolgozók elbocsátása.
Az átszervezések kapcsán a dolgozói létszámcsökkenéssel természetszerűleg tagságunk létszáma is erősen apadt. Ennek oka az is, hogy
az egzisztenciális gondok közepette, az elbocsátástól való félelemben
nemigen lehet harcos szakszervezeti kiállást várni munkahelyi szakszervezeti vezető ktől. A csekély
eredmények miatt nagy a kiábrándulás is a mozgalomból. A kollektív
Mészáros Ottó
szerződés még él. és az üzemi taMTA Kutatási és Ellátási
nácsok megalakulása valamit talán
Szolgálat
segít. Új szakszervezeti titkárként
A TUDOSZ megalakulásakor nagy (elődöm sincs már itt) pesszimista
volt a figyelem a dolgozók között, vagyok: ameddig a társadalom minde ez fokozatosan csökkent és mos- den szintjén a valódi értékek nem
tanra már sokan ki is léptek. A ko- kerülnek a helyükre, a jövőre nézve
rábban a szakszervezethez kötődő egyelőre nem látok kiutat.
jogosultságok elsorvadtak, és a mindennapi életben nem azonnal érzé- Galavics Géza
kelhető előnyök, kedvezmények híMTA M űvészettörténeti
ján többen úgy érzik, nem nyújt neKutatóintézet
kik semmit a szakszervezet. ElfásulA megalakulás óta eltelt 5 évnek
tak és a szorító anyagi gondok közepette már „minden mindegy". jó és rossz oldalai is vannak. Jó,
Eredményekkel, tényekkel vissza hogy a TUDOSZ — alap í tó tagként!
kell szerezni a hitelét a szakszerve- — közremű ködött az Értelmiségi
zeti mozgalomnak, de az Akadémi- Szakszervezeti Tömörülés létrejöttéának is. Munkahelyem jellegéből kö- ben, és ezáltal erőit megsokszorozvetkezően alapszervezetünk főleg va tudott részt venni az érdekvédelnem kutató beosztású dolgozókból mi munkában, elsősorban az Érdekáll, elsősorban műszakiakból. A TU- egyeztető Tanácsban. Ugyanúgy
DOSZ-nak tudomásul kell vennie: tagja a most alakuló akadémiai ET
tagjai nem csak tudósok, egyenran- munkavállalói oldalának. Az MTA
gúan kell kezelni minden tag prob- munkahelyein is megtartott közalkallémáját, a jövőre nézve ebben elő- mazotti tanácsválasztásokon összerelépést várunk. A ránk vonatkozó sítve a TUDOSZ jelöltjei kapták maszabályok is túlságosan kutatócent- gasan a legtöbb szavazatot. Mindrikusak. (Közalkalmazotti törvény, ezekkel együtt a szakszervezetek joakadémiai „zöld könyv" rendeletei.) gositványai az új Munka Törvénykönyvében csökkentek: például a
munkahelyek, az álláshelyek felszáNémeti István
molása ellen nincsenek hatékony
MTA Matematikai Kutatóintézet eszközei. A pénzügyi ellehetetlenüAlapszervezetünkben a titkárt ma- lés — most ismét újabb elvonás az
ximum 5 évre szoktuk választani, és MTA-tól — az intézményeket és vakülönböző elvi meggondolások mi- lamennyi dolgozóját sújtja, és a minatt nem is látszik egészségesnek dennapos megélhetési gondok a kuugyanazt a személyt újrajelölni. Leg- tatómunka rovására mennek. Ilyen
utóbbi titkárunk mandátuma egy éve körülmények között alapszervezelejárt, azóta rendszeresen kéri új tit- tünk vegetál, kevesen aktivizálhatók
kár jelentkezését, de eddig nem a fáradságos és néha kilátástalanakadt önként jelentkező. Akiket fel- nak tűnő érdekvédelmi munkára. A
kértünk, nem vállalták. A probléma Szószóló jó! Erre az orgánumra
egyik oka az lehet, hogy a titkári szükség van (bár néha bosszantómunka nehezebbé vált. Az szb-tagok ak a benne fellelhető nyelvhelyesfokozatosan elt űntek (külföldre men- ségi hibák)!
tek, kiléptek). Munkáját kiválóan végző titkárunk egy extra évig még lel- Tátrai Zsuzsanna
kesedésből tovább dolgozott manMTA Néprajzi Kutatóintézet
dátumának lejárta után, de most —
Alapszervezetünk munkája az elegyéb kötelezettségei miatt — kénytelen volt funkciójáról végképp le- múlt öt évben hasonlóan alakult a
mondani, annak ellenére, hogy a tu- szakszervezet munkájának egészédományos kutatás érdekképviseletét hez, pozitív és negatív elemek egyaránt vannak benne. Legsúlyosabb
rendkívül fontos feladatnak tartja.
problémának egyértelmű en a létszám apadását tartom, sajnos nő orNémeth Gábor
szágosan és nálunk is a szakszerMTA M űszaki Fizikai
vezeten kívüliek száma. A legnaKutatóintézet
gyobb eredménynek most a közalGratulálok, mert úgy Kuti László kalmazotti tanácsválasztásokon elért
elnök, mint Révész Márta titkár mun- eredményt tartom, hiszen az akakája jó, a Baka András távozása mi- démiai intézetekben messze a TUatti elnökváltás is rendben, jól zaj- DOSZ volt a legjobb, nálunk is a mi
lott le. A TUDOSZ azonban nem szakszervezetünk, a TUDOSZ jelölt„adja el" magát elég jól a tagság je kapta a legtöbb szavazatot. Aktuális problémákat jelent a közalkalfelé, mert az elért eredmények nem
mazotti törvénnyel kapcsolatos betudatosulnak eléggé a TUDOSZ sorolási feladat, az üdültetés és még
eredményeiként. Például a mostani valószínűleg sokáig az értelmiségi
— igaz, szerény — akadémiai fize- létet biztosító fizetés hiánya. Ha
tésemelést is lényegében ők harcol- ezekben előre tudnánk lépni, a tagták ki, mint olvashattuk „Q-ti harc- létszám növelése is sikerülhetne.
téri tudósításaiban", de még több, Végezetül szeretném megköszönni
részletesebb információt igénylünk a a TUDOSZ-iroda és -titkár munkádolgok állásáról, eredményekről és ját, de gazdag információt kapunk a
kudarcokról is. Az üdülési tevékeny- Szószólóból is, meg a szakszerveségben is megtette a TUDOSZ, amit zet vezetőitől a Titkárok Tanácsa
tehetett, bár még mindig vannak ak- ülésein.
tuális és megoldandó, a tagság közP. E őry Vilma
érzetét meghatározó kérdések. A
TUDOSZ—(ÉSZT)-szereplés a kon- MTA Nyelvtudományi Intézet
föderációk közti választáson jónak
A TUDOSZ a létrejötte óta eltelt
mondható (kétszer annyian szavaz- öt évben megmutatta, hogyan kell
tak ránk, mint ahány tagunk van), működnie egy szakszervezetnek. Jó
és úgy érzem, jobban is funkcioná- érzékkel úgy képviseli tagsága érlunk a többi szakszervezetnél — dekeit, hogy a gazdasági-politikai kömindez biztató a jövőre nézve, opti- rülményeket figyelembe véve a lehetséges maximumért harcol. Jó,
mista vagyok!

hogy munkája nagy részét az általa
képviselt réteg érdekeinek, munkalehetőségeinek és körülményeinek
elfogadhatóvá tételére fordítja, s a
napi aprómunka, az egyéni gondok
megoldása csak másodlagos. Mostani, legfontosabb feladatunk is
ugyanaz, amiért az eddigiekben folyamatosan harcoltunk: a tudományos kutatás és az abban résztvevők áldatlan állapotának javítása.
Részt kell venni a törvény-elő készítésben, az egyeztető tárgyalásokon, sőt a törvények végrehajtásának szorgalmazásában is. A jövőben is — az eddigiekhez hasonló
kitartással — dolgozunk a kutatás
helyzetének általános javításáért,
valamint tegyünk meg mindent tagjaink egyéni sérelmeinek orvoslásáért!

Herskovits Mária
MTA Pszichológiai Intézet
A TUDOSZ megfelelően működik,
de fontos kérdésekben nincs hatásköre. A kutatást érintő legfontosabb
problémák tárgyalásánál — ilyen
most a költségvetési pénzelvonás —
nem tekintik partnernek sem a szakszervezeteket, sem az MTA-t. Az
akadémiai törvény parlamenti vitájára az MTA elnöke nem kapott meghívást. Úgy érzem, az intézetek léte
magas szintű kapcsolatokon múlik
és helyzetünk javulása rövid távon
nem várható. Hacsak nem tudjuk
hallatni a hangunkat vagy azt nem
veszik figyelembe: a szakszervezet
súlya csökken, s egy id ő után az
emberek értelmetlennek találják
fenntartani tagságukat. A tudományos lobby kiépítéséért a választásokra tudatosan kell készülni (pártokat megkeresni), és a tagságot informálni kell, melyik jelölttől várható
az értelmiségi érdekek, a tudomány
magas szintű képviselete. Mindeközben elsőrendű fontosságú, hogy továbbra is őrizzük meg politikai függetlenségünket, és az MTA-nak is
erre kell törekednie.

Török László
MTA Régészeti Intézete
Egyre több tekintetben vagyunk,
kiszolgáltatottak és nincsenek megfelel ő eszközeink érdekeink érvényesítésére. A szakszervezet nem áll a
helyzet magaslatán, más szakszervezetekhez képest és saját kezdeti
időszakához képest a TUDOSZ nem
elég radikális, sokkal jobban kellene harcolnia! A sorozatos pénzelvonások — melyekkel szemben az
MTA-elnökség úgy látszik, tehetetlen — megfojtják az intézeteket, és
dolgozóinak helyzete kilátástalannak
tűnik. A munkalehetőségek beszűkültek. Az MTA-nak nemcsak a pénze, de a társadalmi tekintélye, súlya
is egyre csökken és a kutatás —
főleg a társadalomtudományban —
súlyos helyzetbe került. (Nyilvánvalóan nem szabadna például hosszú
távú alapkutatásokat rövid távú,
részorientált kutatásra szánt pályázati forrásból finanszírozni.) Az
MTA-törvényt még mindig nem fogadták el, ez is aktuális gond. Más:
szerintem az ingyenes Szószóló luxus, ha nem párosul mellé az ország széles körű sajtónyilvánossága.

Jablonkay Gábor
Országos Munkavédelmi
Tudományos Kutatóintézet
Az eltelt 5 évben fokozatosan romlott a helyzet úgy a munkahelyi, mint
szakszervezeti vonalon. Az új Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény rendelkezéseiben látjuk, hogy jogainkat alaposan megnyirbálták. Legalább részben vissza
kellene szerezni őket. Pozitív, hogy
a közalkalmazotti tanácsválasztásokon a TUDOSZ jól szerepelt, de véleményem szerint az új rendszer kitalálása nem a dolgozók képviseletének erősítését, hanem az érdekvédelem megosztását jelenti. Reméljük azonban, hogy jó együttműködéssel eredményes lesz a munkájuk, bár az egzisztenciális félelem
miatt a dolgozók már nem mernek
nyilatkozni. Az anyagiak egyre csökkennek, tagjainknak és alapszervezetünknek kevés a segélykeret, és
az új üdülési szisztéma is drágább
és kevesebb lehetőséget nyújt. A
szerkesztőségnek arra a kérdésére,
hogyan tovább, mi várható a jövőben, 30 évi munka után azt válaszolom: én is szeretném tudni...

1993. SZEPTEMBER
(Hadi)tudósítás
Az

ÉT szeptember 4-ei üléseirő l

Kuti László immár két eszendeje részt vesz
az —Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács
(ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéröl".
Egy kissé hosszúra nyúlt nyári szünet után — ilyen még nem fordult korábban elő, hogy június végétől szeptember elejéig ne üljön össze az ÉT plenáris ülése —, szeptember 4-én találkoztak a tárgyaló felek a „Fehér ház", hivatalos nevén a képviselők háza 3-as számú tárgyalójában. A hosszú „kihagyás" nem látszott meg rajtuk, s ez helyénvaló is,
hiszen a napirendre tűzött témákról már jó előre tudtunk. Megvolt tehát a lehetőség arra, hogy a nyarat
ne pihenéssel — már aki ezt megteheti — hanem
intenzív felkészüléssel — már aki ezt megtette —
töltsük. Az állami költségvetés, az adótörvények, az
1994. év gazdaságpolitikája mind-mind olyan témát
kínált, amely munkáltatót és munkavállalót egyaránt
érint és a kormány számára sem közömbös.
A különböző tervezeteket már jó előre megkaptuk, így most nem jelentett gondot, hogy a szakértőinkkel együtt, közösen áttekintsük azokat. Az ülés
előtt egy nappal a szakszervezeti konföderációk vezetőivel megegyeztünk a követendő tárgyalási taktikában. Megállapodtunk: nincs értelme gazdaság filozófiai vitába bonyolódni, maradjunk inkább a „megfogható" konkrétumoknál. (Ez később a tárgyalópartnereinknek is tetszett!) Mindenekelő tt napirendmódosítást javasoltunk, amit tárgyaló partnereink elfogadtak. A háztartási villamosenergia árával kapcsolatos kérdések megvitatását az ET Gazdasági
konzultációs bizottságára biztuk, amihez megkapták
a szükséges döntési jogot is.
A két fő napirendi ponthoz a költségvetésről és az
adótörvényekről mindenki elmondta a véleményét.
Ekkor még a tárgyaló felek egységes képet mutattak, különösen a szakszervezetek ügyeltek arra, hogy
„együtt mozogjanak", ha eredményesek akarnak lenni. (A később egyre inkább „széteső" munkáltatói
oldal szereplése csak megerősítette a szakszervezetek tárgyalási taktikájának helyességét!) A fő téma tárgyalásakor, az adótörvények ügyében már némi „mozgolódás" támadt a munkáltatói sorokban,
hiszen az adókhoz minden szervezet, tagszerveze-

tei érdekei szerint másképpen viszonyult. A törvénytervezetek ismeretében a tárgyaló felek jó előre megfogalmazták követeléseiket. Mi, a szakszervezeti oldalon elfogadva és támogatva azt a kormányzati elképzelést, hogy az úgynevezett nyugdíjjárulék (a fizetés 10 százaléka) levonható legyen az adóalapból, fő követelésünknek a természetbeni juttatások
adómentességének megtartását' tekintettük, fontosnak tartottuk még az adómentes sáv felső határának 120 000 forintban történő megállapítását, és azt,
hogy a legmagasabb adókulcssáv határa 550 000
forint helyett 1 000 000 forint legyen. Miután információkat kaptunk arról, hogy a foglalkoztatási alapba befolyt pénzek csak részben használódtak fel,
javaslataink között szerepelt az úgynevezett „szolidaritási alapra" történő befizetés munkavállalói részének csökkentése is.
A téma tárgyalása számunkra kedvezően indult.
Miután Szabó Iván pénzügyminiszter fölvázolta a kormányzati oldal tárgyalási elképzeléseit, sok azonosság volt felfedezhető. Az ugyan kiderült, hogy az
adótáblázaton nem lehet változtatni, egyéb kérdésekben viszont találtunk megegyezési lehetőséget.
A kormány nevében a pénzügyminiszter elfogadta
a természetbeni juttatások adótörvényben meghatározott köre adómentességének megtartását, úgy,
hogy az étkezési hozzájárulás havi 1200 forintig adómentes lesz. A mi tárgyaló delegációnk viszont elfogadta: az étkezési hozzájárulás adómentességének
200 forinttal ajánlott megemelése, valamint a nyugdíjjárulék adómentessége kompenzálja az alkalmazotti kedvezmény megszüntetését. A kormány nem
vitatta azt, hogy a szolidaritási járulék munkavállalói
része fél százalékkal csökkenjen, ha ezt a részt a
munkáltatók „átvállalják". Az ellenérdek ű fél ezt természetesen nem akarta. Végül is hosszas vita és
többszöri szünetkérés után nem tudtak ellenállni annak a pénzügyminiszteri ajánlatnak, hogy a kormány
átvállalja a szóban forgó 0,5 százalékot amennyiben a társasági adó 36 százalékról 38 százalékra
„visszamegy", és kis többséggel, valamint számos
különvéleménnyel, de megszületett az egyezség. A
szolidaritási járulék munkavállalói része 1,5 százalék, a munkáltatói része pedig 7,2 százalék lesz
1994-ben. A munkáltatók a fennmaradó 0,3 százalékból létrehoznak egy úgynevezett bérgarancia alapot, amelyet korábban nem nagyon akartak. Ezek
után már csak a jegyzőkönyv megírása volt a feladat, mely ugyanolyan példás gyorsaSággal készült
el, mint ahogy az egész ET lebonyolódott. Egy szó
mint száz: sikerült olyan megállapodást kötni, amellyel mind a három oldal meg lehetett elégedve.
0-ti

Megszólítási gondjainkról
Úr vagy elvtárs? Évtizedekig ez a kérdés okozott gondot a nyilvánosan megszólalóknak és a hivatalos
levelet fogalmazóknak. Amikor gyorsan és boldogan elfelejtettük az elvtársazást, úgy látszott, sokkal
könnyebb lesz a helyzet. Sokan mégis megszólítási gondok miatt kérnek tanácsot ma is a Nyelvtudományi Intézet közönségszolgálatától. Kérdéseikre Bíró Ágnes, az intézet munkatársa válaszol.
A férfiak megszólítása
sokkal egyszerűbb. Az úr
megszólítás teljesen általános, kellőképpen udvarias, és szerencsére
több formában is használható. Uramnak szólíthatunk minden idegen
férfit, ügyfelet. Több férfihoz fordulhatunk az uraim megszólítással. Ha
tudjuk az úr nevét, X. úr
lehet a megszólítás írásban és szóban egyaránt,
s udvariasan említhetünk
személyeket az úr, urak
szóval. Az úr beosztással és sok foglalkozásnévvel is hagyományosan összekapcsolható:
elnök úr, f őosztályvezető úr, gondnok úr, tanár
úr stb. Nagy előnye az
úrnak, hogy egészen fiatal embereknek is szólhat, ha hivatalos ügyben
kell érintkezésbe lépnünk
velük.
Sajnos, a nők megszólítása sokkal nehezebb, mivel a magyar
nyelvben több szó közül
kell választani a helyzettől és a megszólítandó személy
korától függően. A nő lehet asszony, hölgy vagy kisasszony. A nehézségeinket fokozza, hogy az utóbbi
időben sokan új (régi-új?) formákban vélik megtalálni
az úr méltó női párját. A főleg írásban felbukkanó úrasszony és úrhölgy formákkal ötre bővülne a választék, és
ez csak fokozná a zavart, hiszen az előbbi három is
„sok", nem mindenki ismeri a használati körüket.
A ma cirkalmasnak, barokkosnak ható úrasszony és
úrhölgy forma csak megnehezíti a nők általános, semlegesen udvarias megszólító formáinak rögzülését, ezért
fölösleges, sőt, szerintem káros a divatjuk. Az uram
megszólításnak a közéletben is méltó párja az asszonyom. Vezetéknévvel és teljes névvel is használható:
Kovács asszony, Kovács Pálné asszony. Egészen természetesek ma már ezek: elnök asszony, képvisel ő
asszony, polgármester asszony, igazgató asszony stb.
Néhány foglalkozásnévhez azonban megszólításkor is
a -n ő utótag kapcsolódik: tanárnő, doktorn ő. Ezeket az
eléjük tett jelzővel (kedves, tisztelt) vagy személynévvel tehetjük udvariasabbá, utánuk nem kívánkozik semmi. Sajnálatos módon az asszony(om)-nak a többes
számú alakjai nem használhatók megszólításként. Emiatt a hölgyeim szóval helyettesítjük, ha a helyzet úgy
kívánja. Ez megnehezíti az asszonyom általánossá válását, mert sokan egyes számban is a hölgyemet választják, pedig ennek kissé negédes a hangulata. A
közéletben, nyilvánosság előtt mindenképpen az asszonyom használata ajánlatos. A hölgyem terjedéséhez
hozzájárul, hogy méltatlanul mellőzzük a kisasszonyt,
pedig ifjú nőknek és hivatalos helyzetben a serdülőkorú

leányoknak is ez a hagyományos, udvarias
megszólításuk.
A nem magánjellegű
levelek minden műfajában (felszólítás, értesítés, körlevél, reklám
stb.) gyakran gond a
megszólítás, férfiak és
nők esetében egyaránt.
A legfontosabb tanács:
mindig legyen megszólítás a levélben! A vállalati levélpapírra előre
rányomtatott T. (a tisztelt helyett) bizony nem
udvarias, főleg, ha utána csak ez áll: X. Y.
osztályvezető (úr vagy
asszony nélkül). A név,
a beosztás és az intézmény címe a bal sarokban nem megszólítás,
hanem címzés. Ezután
a megszólításban újra
le kell írni a nevet, esetleg csak a beosztást,
(körlevélben) a foglalkozást, szerepet: Tisztelt
X. Y. Elnök Úr! Tisztelt
Képvisel ő Úr! Igen tisztelt Vezérigazgató Asszony! (A megszólításban minden főnév nagy kezdőbetűvel írandó!) Rendszerint akkor marad el a megszólitás,
ha a levélíró nem tudja, milyen nevű és nemű ügyintéző
(ügyfél) kezébe kerül a levél. Ilyen esetben sokkal udvariasabb a vagylagos Tisztelt Asszonyom/Uram! megszólítás, mint a semmi. Aki ezt a megoldást nem szereti,
nagy példányszámú körlevelek küldésekor készíttethet
külön nőknek és férfiaknak szóló változatot.
E sorok írása közben kaptam az APEH-től egy Tisztelt Adózó! kezdetű levelet. Jó, hogy van benne megszólítás. Mivel azonban a levél hátoldalán a nevem,
adataim is szerepelnek, 2-3 szó begépelése árán természetesebb megszólítást is választhattak volna, a nevemmel, vagy csak a nememhez illő formával. Természetesen nem sértődtem meg emiatt, s olvasóimnak is
azt tanácsolom, ne vegyék zokon, ha partnerük nem
találja el a sok
közül a legmegfelelő bb megolA Tudományos Dolgozók
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Harcok

A közalkalmazotti bértarifa bevezetése
körül
Rendkívüli haditudósítás a Költségvetési Intézmények
Érdekegyeztet ő Tanácsa (KIÉT) munkavállalói
lövészárkából
Miután a közalkalmazotti bértáblázat jövő évi bevezetése, tagságunk
jelentős részét érinti, elengedhetetlen, hogy — eltérve a korábbi szokásoktól — legalább címszavakban beszámoljak a KIÉT július—szeptemberi üléseiről.
A „hadiesemények" kiváltója a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a közalkalmazottak illetményeivel foglalkozó része volt. A törvény ugyanis egy teljesen új illetmény- (bérezési) rendszer bevezetését határozta el —
adva másfél éves átmeneti időszakot — 1994. január 1-jétől. Bár a szakszervezetek, így a TUDOSZ is következetesen harcoltak az illetménytáblázat bevezetéséért, már a törvénytervezet vitája során felhívták a figyelmet
a bevezetés körül várható nehézségekre, sőt a törvény hibáira és az abból
fakadó gondokra is. Sajnos, ez pusztába kiáltott szó maradt: abban az
időben a törvényalkotóknak fontosabb volt, hogy mi módon lehet a szakszervezeteket ellehetetleníteni a munkahelyeken, hogyan lehet partvonalon
kívülre szorítani, mint hogy számításba vegyék a törvény bevezetése következtében fellépő problémákat. Figyelmeztetésünk ellenére senki sem törödött komolyan azzal, hogy az illetménytáblázat bevezetése gond nélkül
csak úgy lehetséges, ha az átmeneti időszakban béremelésekkel fokozatosan közelítjük meg az elérhető illetményeket. Sajnos az 1991-92-ben garantált „béremelési lehetőségek" még a fokozatos távolodást sem állították
le. Ez mostanra nyilvánvalóvá vált, és az 1994. évi költségvetés tervezésekor egyes vélemények szerint kényszermegoldást követelt. A Pénzügyminisztériumban rosszul döntöttek. Arra gondolhattak, ha nem teszik kötelezővé a bértarifa-bevezetést, akkor az érintett munkáltatói kör a józan ész
szavára hallgatva mégiscsak „meglepi" azt. A kormány elkövette azt a
hibát, hogy a költségvetés tervezetébe leírta a bevezetés 1995. január 1jére történő elhalasztását. Ezt már a szakszervezetek sem nézhették szótlanul és különböző módon, de lényegébe egymást erősítve felléptek az
1994. január 1-jei bevezetés érdekében.
A Pedagógus Szakszervezete és a KKDSZ köztéri demonstrációt rendezett, valamint sztrájkot hirdetett meg. Ez megteremtette számukra a
kötelező tárgyalás és megállapodás lehetőségét. A többiek, így az ÉSZT
is attól függően, hogy mely területet képviselték, szintén tárgyalásokat
kezdeményeztek a kormánnyal, illetve a különböző felügyeleti szervekkel.
Közben a Pénzügyminisztérium is rájött, hogy hiba történt és új javaslattal állt elő. Úgy látva lehetségesnek az illetménytáblázat 1994. évi bevezetését, hogy a költségeket részben a települési önkormányzatok, részben a tb-önkormányzat, részben a központi költségvetés fedezné. Amikor
azonban e javaslat a júliusi KIÉT elé került, az önkormányzatok képviselői
hevesen tiltakozni kezdtek ellene. Végül is megállapodtunk abban, hogy
egy szakértői bizottság a problémák megoldására javaslatot készít és
augusztus végén kerül ismét a plenáris ülés elé az ügy. Sajnos ez a
megállapodás nem realizálódott, mert augusztus végén ugyan létrejött
egy szakértői megbeszélésnek nevezett tárgyalás, de tényleges szakértői, előkészítői munka sajnos nem folyt.
Időközben a pénzügyminiszter megegyezett a sztrájkbizottsággal az illetménytáblázat 1994. január 1-jei bevezetéséről, s felvázolta a finanszírozási konstrukciót is. Ez a javaslat került az augusztus 31-ei KIÉT plenáris ülése elé, ahol hamarosan kiderült, hogy megegyezés nem lesz. Az
önkormányzatok képviselői ugyanis nehezményezték, hogy a szakértői
tárgyalások nélkülük folytak — bár meg voltak hívva —, további tárgyalási
lehetőséget kértek. Végül is javaslatukra abban maradtunk, hogy a következő napokban további szakértői megbeszélések lesznek a kormány és
az önkormányzatok képviselői között, majd folytatjuk a plenáris ülést.
A folytatódó KIÉT-tárgyalás elején csakhamar ismét kiderült, hogy nem
kötünk egyezséget. Nehéz is lett volna, hiszen ez csak akkor lehetséges,
ha a tárgyaló felek megegyezés szándékával ülnek tárgyalóasztalhoz. Ez
viszont szerintem távol állt az önkormányzatok képviselőitől, legalábbis a
vita során ezt lehetett érzékelni. Számomra egyre inkább úgy tűnt, hogy
a közalkalmazotti béremelés ügye a kormány és az önkormányzatok presztízscsatájává, politikai vitájává kezd fajulni.
Később bekövetkezett az, amire többen előre számítottunk. Az önkormányzatok diktátumszerű, megbonthatatlan követeléscsomagját a kormány
nem tudta elfogadni, s így vita helyett a plenáris ülés folytatásán is a két
fél egymás melletti párbeszéde folyt. Feledve azt, hogy a tényleges vita
több százezer, zömében rosszul fizetett közalkalmazott sorsát érinti. Figyelemre méltó: a kormány határozott kijelentése ellenére, miszerint a törvényes határidőtől, január 1-jétől kívánják bevezetni a bértáblázatot, az önkormányzatok képviselői a 1995. évi bevezetés lehetőségét hangoztatták!
A többmenetes, párhuzamos mellébeszéléseken sajnos a szünetek sem
tudtak érdemben változtatni, s végül úgy zárult le a tárgyalás, hogy a kormány és a munkavállalói oldal egyetértett az illetménytáblázat 1994. január
1-jei érvénybe léptetésével, s azzal is, hogy erre a fedezetet is meg kell
teremteni (egyébként a pénzügyminiszter kijelentette, hogy a központi költségvetésben, tehát a bennünket — a kutatási területet — érintő területen a
központi költségvetési keretből biztosítják a fedezetet). A kamarai oldal (a
munkáltatók(?) képviselői) nem ellenezték azt, az önkormányzatok képviselői viszont határozottan kijelentették, hogy nem értenek egyet vele (ez
egyébként érdekes színben tünteti föl egyes polgármesterek ettől eltérő
kijelentéseit). Végül abban maradtunk, hogy amiről nem egyeztünk meg,
annak a technikai részleteiről további szakértői tárgyalásokat folytattunk.
Meg kell még jegyeznem: a közalkalmazotti illetmények kérdése — miután része a költségvetésnek — még a parlament elé kerül, s a vegső
- Qdöntés a képviselők kezében van.

NÉZŐPONT
Szálkák

A szerkesztő rovata

Más „zsebében"
A 20 milliárdos banki korrupciós botrány híre érthetően felizgatta
az állampolgárokat. A bankszakemberek szerint ez egy „aprócska"
tétel. A hitelügyletek összességéhez képest elhanyagolható, a hibaszázadon belül van. Hasonlóan gondolkodhattak a közvagyonról ott,
ahol egy propagandafilm forgatókönyvének megírásáért több tízmillió forintot fizettek ki előre.
Az akadémiai körök viszont aggodalommal fogadták az augusztusi hírt: az MTA megtakarításából el akarnak vonni 100 millió forint
körüli összeget, ami a kutatások létét fenyegeti. Egyelőre beláthatatlan következményei lehetnek annak, hogy a Pénzügyminisztérium
szeptember 16. óta további kétszázalékos (30 millió forint körüli)
összeg „lefaragására" készül. Lehetséges, hogy egyesek más „zsemében" észreveszik a szálkát, míg magukéban a gerendát sem?

„Bontási szakértő?"
Az egyszerű kutatóhálózati dolgozó a rádió híreiből, valamint a
HVG-ből értesülhetett arról, hogy L. I. akadémikus, „atomfizikus", a
KFKI volt főigazgatója, majd később igazgatója, a „KFKI sikeres
privatizációja után" az Allami Vagyonkezelő Rt. igazgató tanácsának
főállású tagja lett, otthagyva a debreceni KLTE-beli tanári állását is.
Egykori tudós kollégánk a KFKI „elintézésének" akképpen indult neki, hogy — saját szavait idézzük! — „a KFKI utolsó főigazgatója akar
lenni". Lehet, hogy az ÁV Rt.-ben is az utolsó igazgató lesz? A KFKI
után netán az állami vagyont fogja darabokra cincálni...

