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Egymás kölcsönös tisztelete*

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

„Olyan vagyok,
másként kell köszönmint a folyadék,
nie, másban kell hinBerend T. Iván:
amely felveszi az
nie, mint korábban.
Jellemtelen állat-e a karnéleon?
edény
formáját,
Másként kell viselamelybe öntik" —
kednie, másokhoz
mondta vagy két évkell alkalmazkodnia.
tizeddel ezel őtt egy
Az alkalmazkodás
szakmailag kiemelkeönvédelem. A terméd ő, volt kollégám: —
szet mindig elpusztí„most egy bilibe öntotta az alkalmazkotöttek".
dásra képtelen, vagy
Ez a cinikus-kecsak túl lassú fajokat.
ser ű, őszinte mondat
Hol vannak már a digyakran eszembe jut
noszauruszok? És
Kaméleon
mostanában. Hány
hol lennének a kaméegymástól eltér ő,
leonok, ha nem tudKaméleon (Rhiptoglossa): ...Különös tulajdonegymással leszámoló
nák pillanatok alatt
ságuk, hogy színüket a környezetükben beálló
rendszert éltek át a
változtatni színűket a
változásoknak
megfelelően változtatni kéma él ő generációk?
környezet pillanatnyi
pesek... (Új magyar lexikon)
Elég valakinek a hatkövetelménye szevanas évei közepe ferint. S kinek jutna
lé járni ahhoz, hogy rövidebb-hosszabb Horthy-, eszébe dics őíteni a dinoszauruszok hősi helytálSzálasi-, Rákosi-, Nagy Imre- és Kádár-korszak lását és jellemét, vagy szidni a kaméleonok jelután a hatodik rendszert igyekezzen most elfo- lemtelenségét?
gadhatóan megélni.
Az ember élni szeretne. Tenni a dolgát, örülni
Minden rendszernek voltak áldozatai és h ősei, és szeretni — ha lehet. Az embert nem szabad
haszonélvez ői és kárvallottai. Minden rendszer olyan helyzetbe hozni, hogy csak hős, áldozat
misszióval jött, s a legtöbb csúnya kudarccal zá- vagy színe váltó kaméleonsors között választhasrult. Magyarország élte és igyekezett átélni Közép- son. A társadalom és a társadalmi rendszer beteg
és Kelet-Európa nehéz, XX. századi történelmét.
és hibáztatható, ha erre kényszeríti tagjait, az álAz átlagember nem szeret sem h ős, sem áldo- lam és kormányzata, ha erre szorítja állampolgázat lenni, nem tud haszonélvez ővé válni, s ha te- rait. De azért nem kell sem szeretnünk, sem elfoheti, igyekszik elkerülni, hogy kárvallott legyen gadnunk az emberi-kaméleon szerencsétlen és
bármiféle küldetésben. Az emberek zöme egysze- még inkább másokat szerencsétlenné tev ő hadát
r űen élni, túlélni akar. Ehhez viszont alkalmaz- sem...
kodnia kell. Más megszólítást kell használnia, Jöjj el, civil társadalom, jöjjön el a Te országod...

Az újabb módosítások visszalépést jelentenének
Az akadémiai törvény lassan ötéves előéletét zárta le az elmúlt év során a törvényhozás, amikoPi
politikai feladatát ellátva olyan törvénytervezeteket alkotott, amely elfogadása esetén biztosítaná a
tudományos műhelyek önkormányzati elven alapuló függetlenségét. Most ismét felcsillant a remény, hogy a parlament még a választások előtt szavazásra bocsátja ezt a nagyon fontos törvényt. '1
A tudományos intézmények dolgozóit tömörítő két szakszervezet
a TUDOSZ (Tudományos Dolgozók Szakszervezete) és a TDDSZ
(Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete), valamint a
M ű szaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetségi Kamarája (MTESZ) február 15-én sajtótájékoztatón ismertette az akadémiáról szóló törvény tervezetével kapcsolatos álláspontját.
A két szakszervezet ebből az alkalomból egy közösen megfogalmazott „Felhívással" fordult a
közvéleményhez (amelyet a Szószólóban is megjelentettünk).
Jelen volt: Kardos Julianna, a
TDDSZ akadémiai választmányának tagja, Tóth Attila, a TUDOSZ
szóviv ő je és Bácsy Ernő , a
MTESZ alelnöke. Elmondták, jelenleg egy kompromisszumos javaslat kerülhet a parlament elé,
amely az összes érdekelt fél számára elfogadható. Kulin Ferenc,
a kulturális bizottság volt elnöke
úgy nyilatkozott, hogy a kulturális törvények közül elsőként az
akadémiai törvény tervezetét kellene a plenáris ülés elé vinni. Az
alábbiakban közreadunk egy sajtótájékoztató után készült tudósítást.
A kulturális bizottság által elfogadott törvénytervezet biztosítja az

Akadémia szükséges, belső szerkezeti reformját és az Akadémia, mint
köztestület autonómiáját. A köztestületnek az akadémikusok mellett
tagjaivá válnának a magyar tudományos élet minősített résztvevői is;
kétszáz akadémikus és kétszáz külső képviselő biztosítaná a paritásos
elvet. Párhuzamosan létrejönne a
kutatóintézet-hálózat testülete az
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT), amelynek összetétele, jogosítványai és ellenőrző szerepe az
eddigi alárendeltség helyett mellérendeltséget biztosítana a kutatóintézeti hálózatnak.
Kérdésünkre, ha minden ilyen
szép és jó, akkor milyen veszélyt
sejtenek, ami miatt sajtótájékoztatót
tartottak, elmondták, a kulturális bizottságban konszenzussal elfogadott
törvénytervezet sorsa időközben bizonytalanná vált, mert újabb, „a kormányzati álláspontnak megfelelően
módosított tervezet" vált ismeretessé. Ebben olyan módosítások szerepelnek, amelyek az Akadémia
szükséges belső szerkezeti reformját kérdőjelezik meg. Magyarán:
olyan közgyűlést képzel el, amelyben a fenti paritásos elvvel szemben az akadémikusok lennének minősített többségben. Így a szimmetrikus közgyűlés „megbillenne", kétszáz akadémikussal szemben csak
száz kutatóintézeti delegált állna.

A TUDOSZ szóviv őjének megjegyzése

— Az utóbbi módosítás kiknek
állna érdekében?
— Azoknak, akik a kulturális bizottság által elfogadott törvénytervezetet túl demokratikusnak látták,
és szeretnének visszalépni a korábbi törvényjavaslat felé. Az elmúlt öt
év is annak a története, hogy az
Akadémia úgy akarta magát köztestületként definiálni, hogy belül ne változzon semmi.
— Milyen álláspontot képvisel a TUDOSZ, a TDDSZ és a
MTESZ?
— A tudományos műhelyek autonómiájának érdekében kérjük a kormányt és minden érdekeltet, hogy
támogassa a kulturális bizottság által módosított törvénytervezetet.Ne
kezdjenek újabb módosításba, mert
azzal csak az időt húzzák, és olyan
törvényre, amely az alapvető strukturális reformot kérdő jelezi meg,
nincs szükség: annál az is jobb, ha
semmilyen törvény sincs. Az utóbbi
kijelentéssel a MTESZ képviselője
nem értett egyet, szerinte akkor gondolkodni kell a dolgon, de törvényre
szükség van.
A törvénytervezet jelenleg az alkotmányügyi bizottságnál van, remélhető, hogy a parlament elé bocsátják, és nem küldik vissza a kulturális bizottsághoz újratárgyalni a
most benyújtott módosításokat.
(h.)

A kulturális bizottság javaslata egy
több hónapos egyeztetés eredméAmi a tuciósításbiái kimarad
nye, amivel az érintettek széles köre egyetértett. A módosítások hasonRendkívül érdekes, hogy az újság- ben dolgozik, ismeri gondjainkat. A lóan széles kör ű megvitatására nincs
írók a TUDOSZ és a TDDSZ sajtó- veszélyes változtatás, ami a struk- idő. A TUDOSZ-ban sokan vélik úgy,
tájékoztatóján elhangzott informáci- turális reformot veszélyezteti, az az hogy az egyeztetés nem mellőzheók mely részeire figyeltek fel, mit Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsá- tő, és inkább ne legyen törvény egy
emeltek ki az olvasók számára. Fel- nak szisztematikus leértékelése. A hónapon belül, mint hogy egy utolmerül a kérdés: Mi az, ami a tudó- kulturális bizottság eredeti javasla- só pillanatban egyoldalúan módosísításokból kimaradt?
tában megfogalmazott, kiegyenúlyo- tott javaslatot fogadjanak el, ami möEgy hangsúlyeltolódásra kell a fi- zott, mellérendelő, keresztjogosítvá- gött nem áll az érdekeltek egyetérgyelmet felhívni, ami például a fenti nyokkal biztosított közgyűlés-AKT vi- tése.
tudósításból is félreérthető. A tör- szonyt egy „gyarmati" helyzet válÖt évünk ment rá a törvény elővényjavaslat módosításait végigte- taná fel, melyben az intézetek csak készítésére. Ezért kértük a kormányt
kintve le kell szögeznünk, hogy nem a tanács tagjainak felét küldhetnék, és minden érdekeltet, támogassák
a közgyűlés megváltozott összeté- ráadásul az így létrejövő testület kí- a kulturális bizottság által módosítele a fő probléma, hiszen az aka- vülről kapná alapszabályát és elnö- tott törvénytervezet!
démikusok egy része az intézetek- két.
Tóth Attila

... Az Anyanyelvápolók Szövetsége többek között igyekszik visszaszorítani a magatartás- és érintkezésformákban terjed ő faragatlanság, durvaság és trágárság el őretörését. Eddig f őleg a felnövekv ő
ifjúságra igyekeztünk hatni ilyen irányú felhívásainkkal, versenyformáinkkal. Most a társadalmunk további sorsát jelent ősen befolyásoló
választások el őtt az egész társadalomhoz és azon belül is els ősorban
a feln őtt réteghez fordulunk. Érezzük és tudjuk: helyzetünk fokozatosan hajlamossá tesz bennünket a nyers, az önkorlátozás, sőt a megfontolás nélküli megnyilatkozásokra. Arra, hogy a sajátunktól eltér ő
nézetekben rosszindulatot, netalán b űnös szándékot, tehát az ellenfélben ellenséget gyanítsunk, és így vita helyett ítélkezzünk, hogy a
vélemények bírálata helyett a véleményt nyilvánítónak a személyét
támadjuk. Ennek szabadjára engedése méltatlan lenne valamennyiünkhöz, az egész társadalomhoz, amely arra törekszik, hogy visszaszerezze helyét a kulturált Európában. Ezért a felhívásban nyomatékosan kérjük a hivatásos politikusokat és a nem hivatásos politizálókat egyaránt: őrizzék meg tevékenységükben és vitáikban kulturáltságukat. Elsősorban azzal bizonyítva saját emberi méltóságukat, hogy
tiszteletben tartják másokét. Gondolják meg: az országépítés további
folyamatában együtt kell működnünk, és hogy korántsem mindegy,
milyen emlékekkel, milyen el őzmények után történik mindez. Fogjuk
tehát vissza indulatainkat, nem feledve: a vita nem érzelmek harca,
hanem szellemi küzdelem valamely kérdés eldöntésére. Mindezzel
azt szeretnénk elérni, hogy az eltér ő politikai nézeteket vallók közötti
viták, véleménykülönbségek sem a Parlamentben, sem a választási
el őkészületek során ne váljék alantassá, útszélivé, hanem maradjon
mindvégig egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, kulturált, európai...
Én hiszek abban, hogy ennek a felhívásnak a figyelembevétele nemcsak az egyének vagy pártok tekintélye, hanem a Parlament és ett ől
el nem választhatóan a zsenge demokrácia ügyét is segíti, ezzel az
is jól jár és er ősödik. Ezért kérem, hogy az Anyanyelvápolók Szövetségének felhívását szívleljék meg és próbálják betartani.
'Részlet az országgy űlés 1994. évi tavaszi
ülésszaka február 7-8-ai ülésének jegyz őkönyvéből

Milyen lesz a bizonyítvány?
Megértjük-e mi, választópolgárok, hogy a soron következ ő országgy űlési képvisel ő-választásnak mennyire komoly a tétje? Ez a kérdés
is foglalkoztatta az elmúlt hetekben Göncz Árpád köztársasági elnököt, amikor a pártokkal konzultálva — a közvélemény-kutatási adatokat tanulmányozva — május 8-ára, vasárnapra írta ki az országgy űlési választásokat.
A dátum gondos kiválasztásával is hozzá akart járulni ahhoz, hogy
az állampolgárok mind nagyobb számban éljenek választójogukkal, s
így teremtsék meg még a nyári „holtszezon" el őtt a működ őképes,
összetételében valóban a közakaratot kifejez ő parlamentet és a stabil
kormányzás folytatásának feltételeit.
Bizonyítványt állítunk ki magunkról? A rendszerváltozást megalapozó els ő választás után a most következ ő szavazás arról dönt majd,
hogyan m űködjék tartósan a demokrácia hazánkban. Ez a politikai
folyamat — a többpártrendszer er ősítése és fejlesztése — egyben
gazdasági érdek is, hiszen nálunk ma a szilárd állami lét fontos feltétele a gazdasági krízisből való kilábalás, a létfeltételek romlásának
megállítása és a fejl ődés érzékelhet ő megindítása. Meghatározó óhaj
az ország szellemi-erkölcsi állapotának javítása is. A választás eredménye bizonyítványt állít ki arról, hányan és milyen er ővel állnak ki e
folyamatok mellett. Mit mérlegeljünk? A köztársasági elnök az ország
színe el őtt mondta el, hogy egyformán fontosnak tartja egy-egy párt
mint szervezet, és egy-egy jelölt mint egyéniség alapos mérlegelését.
Tudnunk kell, hogy ki kicsoda a maga teljes valóságában, és azt is,
hogy mit képvisel? E két néz őpont együtt vezesse a polgár tollát a
szavazófülkében — hangzott az elnöki jó tanács.
Göncz Árpád tehát május 8-ára urnák elé szólította az ország népét. Hogy milyen lesz a választási kampány?
Ez már jórészt a közélet szerepl őin múlik. De mi, polgárok, figyelmeztethetjük őket: csak tisztességes szándékkal és tiszta beszéddel

lehet „meghódítani" bennünket.

Marad a 38 százalék?
A közvélemény-kutatások rajzos ábráin hosszú ideje a legnagyobb
körszelet vagy a legmagasabbra nyúló oszlop a „nem tudja" választóké. Azoké, akik nem döntötték el, hogy egyáltalán elmennek-e szavazni, s ha igen, melyik pártra voksolnak. A legutóbbi felmérés szerint
a választásra jogosultak 38 százaléka ebbe a körbe tartozik.
Miért ez a magas arány? Nincs pontos kép arról, hogy ennek a
roppant széles társadalmi rétegnek miért kialakulatlan az álláspontja.
Feltételezhet ő, hogy egy részüket a rossz személyes tapasztalatok, a
csalódások fordították el a politikától. Más részük a pártok ígérgetései, riválisokra szórt szidalmai közepette nyilván nem tud rátalálni
arra a szervez ődésre, amelyet hitelesnek, érdekei valódi képvisel őjének tart. Megint mások — s bizonyára ez a legsz űkebb kör — a
környezet, a külvilág ügyei iránti érdektelenség miatt vonják ki magukat a politika hatóköréből.
Szólamok csődje? A „nemtudomok" 38 százalékos arányát a választási kampány eddigi szakasza nem csökkentette. Bizonytalanságaikat, fenntartásaikat a pártközi csetepaték, az öndicséretek, a múltat, jelent torzító propagandaakciók nem tudták oldani. Ha viszont
mást mondanak a szólamok, mint a bolti pénztáraknál, a fizetési boríték felnyitásakor, akkor ez utóbbiaknak hisznek.
A szavazásig hátralév ő bő két hónap egyik f ő kérdése: meg tudják-e őket szólítani az egymással versengő pártok? Egyáltalán: tudnak-e ezekért a csöndes, nehezen él ő, a botrányokkal, rágalmakkal
teli politikától megcsömörlött emberekért politizálni? Vagy marad az
eszközökben nem válogató, durvuló „kampányolás"? És marad a 38
százalék?
B. Zs.

Lapzárta után

Döntésre várva
A parlament alkotmányügyi bizottsága — alapvetően a kulturális bizottság elő terjesztésében — február 24-én apró módosítással elfogadta (támogatta az akadémiai törvénytervezetet), amelyet alkalmasnak talált arra. hogy az a parlament
plenáris ülése elé kerüljön.
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Haubert Gábor:

Törvény a munkavédelemről
Az Országgyű lés száz évvel az elsó munkavédelmi tárgyú tőrvényt követő en — amely az ipari és gyári alkalmazottak baleset
elleni védelméről és az iparfelügyelőkrő l szólt — 1993. októberében elfogadta a munkavédelemr ől szóló 1993. évi XCIII. törvényt.
Szerző nk — aki egyúttal az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés megbízásából szakértő ként az Érdekegyeztető Tanács munkavédelmi bizottságának tagja — az új munkavédelmi törvényr ől
fejti ki véleményét. Véleménye szerint a jöv őben, ha a szakszervezetek, a közalkalmazotti tanácsok és a munkavédelmi tisztségviselők eredményesen együttmű ködnének, akkor megteremtő dne annak az esélye, hogy javuljanak a munkavállalók munkakö, rülményei.
Az új munkavédelmi tőrvény
olyan társadalmi, gazdasági' és
szociális feltételek között született amikor:
— a világ fejlett országai közül talán Magyarországon a legrövidebb a várható élettartam, s ezzel az alig 70 éves átlagával a 32.
helyen áll;
— hiányoznak a szükséges anyagi feltételek, a termelési és technológiai innováció elégtelensége
is fékezi a munkavédelem megújitását;
— széles körben nem ismerik a
munkakörülmények javításának
lehetőségeit és feltételeit, hiányzik a szükséges szakismeret és
szaktudás;
— a munkáltatókat, de a munkavállalókat sem ösztönzi semmi a
munkakörülmények javítására;
— a munkáltatók és munkavállalók körében egyaránt általános az

érdektelenség a munkavédelem
iránt;
— az érdekképviseleti rendszer
egyelőre fejletlen;
— a rossz munkakörülményekért
gyakran pótlékokkal kárpótolják a
munkavállalókat, akik rossz anyagi helyzetük miatt az esetek többségében lelkesednek az ilyen
megoldásért.

Új érdekképviseleti
rendszer
A törvényre szükség van nemcsak
a bevezetőben felsorolt problémák
miatt, hanem azért is, mert az
egészséges és biztonságos munkakörülmény minden állampolgár —
alanyi — alkotmányos joga, amelyet
megerősít a nemzetközi jog, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egység okmánya,
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
számos egyezménye, az Európai

Unió alapszerződése és több jogszabálya is.
Az új törvény az emberhez méltó
munkakörülményekre vonatkozó követelményeit a nemzetgazdaság valamennyi szereplő jére — munkáltatójára — egységesen állapítja meg.
Világosan megfogalmazott követelményeket állít a törvény a megfelelő munkakörülmények és feltételek
biztosításához, de a megoldás módját a jogszabályok keretei között a
munkáltatóra bízza. Ez a megoldás
jelentösen megnöveli a munkáltatók
felelősségét, és felértékeli a munkavédelmi szaktudás jelentőségét is.
A munkáltatói felelő sség érvényesítéséhez egy új, speciális érdekképviseleti rendszer lehetősége párosul,
valamint a megnövekedett hatósági
jogkör, egy új szankcionálási lehetőség — munkavédelmi bírság —
került bevezetésre.
Az új munkavállalói munkavédelmi képviseleti rendszer új — független — érdekképviseleti rendszert jelent, s az ellenőrzési jogtól az egyetértési jogig számos olyan lehetőséget biztosít a munkavállalók számára, amelyekkel munkakörülményeiken javíthatnak. A törvény csak a
lehetőségét biztosítja annak, hogy
a munkavállalók jogos igényeiket érvényesíthessék olyan területeken is,
ahol szakszervezetek vagy üzemi-,
közalkalmazotti tanácsok nem működnek. Ott, ahol a foglalkoztatottak száma a 10 f őt eléri, illetve kizárólag vagy döntően nem fizikai tevékenységet folytató munkáltatónál
a 20 f őt meghaladja, az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos
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munkavégzéssel összefügg ő jogaik
és érdekeik képviseletére, a munkavállalók jogosultak maguk közül
képviselőt vagy képvisel őket választani. Azoknál az önálló szervezeti
egységeknél, ahol üzemi, közalkalmazotti tanácsot vagy megbízottat
kellett választani, célszerű önállóan
megszervezni a munkavédelmi képviselő k választását is. Ha a munkavédelmi képviselők száma a 3 főt
eléri, munkahelyi munkavédelmi bizottságot hozhatnak létre.

Munkahelyi védettség
A választást a munkavállalók, illetve azok képviseleti szervezetei —
a szakszervezetek —, részvételi intézményei — az üzemi, közalkalmazotti tanácsok — kezdeményezhetik.
Mivel a törvény nem teszi kötelezővé a munkavédelmi képviselők választását, csak a jogot biztosítja, ebből következően a munkavállalók, illetve érdekképviseleti szerveik döntik el, hogy a törvényben meghatározott feltételek esetén választanak-e képviselőt vagy sem. A választást a munkáltató nem akadályozhatja meg.
A törvény a képviselők számára,
megválasztására — visszahívására
— mű ködési területére részletes szabályokat nem állapít meg, ezt a kérdést a Munka Törvénykönyvének az
üzemi, közalkalmazotti tanács tagjaira vonatkozó rendelkezései értelemszerű alkalmazására bízza.
A munkavédelmi képviselő feladatainak ellátása felelősséggel jár, speciális ismereteket igényel, eseten-

ként vállalnia kell az érdekek ütköztetését. Ezért szükséges a megfelelő munkajogi védettsége, amelyet a
törvény garantál abban az esetben,
ha valóban törvényes körülmények
között megválasztott képviselor ől
van szó. A munkavédelmi képviselők munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a képviselőkből megválasztott
bizottságot, annak hiányában a képviselőt megválasztó munkavállalókat
kell érteni.
Értn!rnes együttműköd4+!
A munkavédelmi képviselő k megválasztása csak akkor lehet sikeres,
ha a szakszervezetek és az üzemi,
közalkalmazotti tanácsok felelő sségüket átérezve, megfelel ő munkamegosztással, tevékenyen részt
vesznek a választások elő készítésében és lebonyolításában. A munkavédelmi képviselő k megválasztása illetve a bizottságok létrehozása
után mindegyik szervezet áttekinti a
munkavédelemmel összefügg ő jogait, eszközrendszerét és értelmes
munkamegosztásra törekszik.
A szakszervezetek, közalkalmazotti tanácsok és a munkavédelmi
képviselők — bizottság — célszerű,
minden eszközt felhasználó együttm űködése alapot teremthet arra,
hogy a munkakörülmények és feltételek javuljanak, és ezzel a munkaügyi kapcsolatok is er ősödjenek.
Végső soron mindez a munkavállalók még hatékonyabb érdekvédelmét
szolgálja.
Éljünk ezzel a lehetőséggel!
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Egyszeri kiegészítés

Családi pótlék
Az Országgyűlés 1994. február 22én hatmilliárd forintot szavazott
meg a családi pótlék egyszeri kiegészítésére. A pótlékot azok a
családok igényelhetik, amelyekben az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a nyugdijminimum kétszeresét, vagyis a 14.960
forintot. Ez az összeghatár 2 fő
esetén 29 920, 3 fő esetén 44 880,
4 fő esetén 59 840, 5 fő esetén
74 800 Ft.
A népjóléti tárca figyelembe veszi, hogy minél nagyobb egy gyermek, „annál többe kerül egy családnak".
A 6 év alatti gyerek után kétezer,
a 6 és 10 év közötti gyermek után
háromezer, a 10 és 14 év közötti
gyermekek után négyezer, a 14 és
20 év közötti gyermekek után hatezer forintot fizetnek gyermekenként, egyszeri alkalommal áprilisban.

Hogyan kell megállapítani
a jogosultságot?
A nettó jövedelem nem tartalmazza a nyugdíjjárulékot, a munkavállalói járulékot és a személyi jövedelemadót.
Értesüléseink nem hivatalosak
(mert a Magyar Közlönyben még
lapzártakor nem jelent meg). Eszerint az igényléshez szükséges formanyomtatványt a munkahelyi társadalombiztosítási kifizet őhelyeken
vagy az állandó bejelentett lakás
szerinti önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján lehet beszerezni. Az
igénylés önbevalláson alapszik, az
1993-as személyi jövedelemadó bevallásakor kiszámított adóalapot kell
a befizetett nyugdíjjárulékkal csökkenteni. Természetesen a szülők ily
módon kiszámított nettó jövedelmeit összegzik és osztják a család
létszámával.
Miután önbevalláson alapul az
igénybejelentés, ezt az APEH szúrópróbaszer űen fogja ellenőrizni.

gek alapfogásaival ismerkednek
meg. Minden szekció minden turnusban működik, a gyerekek naponta
előmeneteli tábla alapján megha- dönthetik el, aznap mivel kívánnak
megismerkedni, foglalatoskodni. A
tároztak.
Az Országgyű lés 1993. CXI. tör- részvételi díj várhatóan nem éri el a
vény 73. paragrafusa (1) bekezdé- 6000 Ft-ot gyermekenként. (A tábor
sében 8000 Ft-ban állapította meg vagy táborok időpontjáról, a jelentaz Al fizetési fokozatnak megfelelő kezésről a Szószóló következő száilletményt, ezért a közalkalmazotti il- mában adunk tájékoztatást.)
letményeket ezzel a szorzóval kell
megállapítani. A közalkalmazottak Ismét olcsó üdülés'
részére fizethető legkisebb munkabér azonban teljes munkaidő ese- lehetőségek
tén nem lehet alacsonyabb a jelenleg elfogadott 10 500 Ft-os minimál- Ez évben is tervezzük kollégiumi
bérnél. (Ez azt jelenti, hogy az A1, szobák bérlését a TUDOSZ tagjai
A2, A3 fizetési fokozatúak illetmé- számára, a nyári hónapokra.
nye azonos, csak szabadságuk lesz
Eddig a soproni lehetőség volt a
különböző.)
legnépszerűbb, emellett újabb pécsi
1994. január 1-je után azon pótlé- kollégiummal próbálkozunk, igény
kokra, amelyekre „tól—ig" határokat esetén egri és olcsó bajai szobákat
állapítottak meg, már nem kell al- tudunk ajánlani. A zamárdi szobákalmazni a Kjt. 89. paragrafusa (2) kat május 1-jétől szeptember 15-éig
bekezdés b) pontját. „A törvény áll!" kellene bérelnünk. Ez úgy megdráA Kjt. szerinti illetrnények és pót- gítaná ezt a bérleményt, hogy az
lékok 1994. január 1-jétől járnak, te- üdülési felelősök az igények felméhát a közvetlenül költségvetésből fi- rése alapján döntenek majd arról,
zetettek (így a költségvetési kutató- éljünk-e a tavaly megismert lehetőintézetek dolgozói is) várhatóan az séggel. (Az üdülési felel ősök meg1994. április elején kapják kézhez beszélése március 8-án, 14 órakor
az új bérüket, és ezzel együtt kap- lesz a TUDOSZ-irodában.) A terveják meg az el őz ő három havi bérkü- zéshez nagy segítség lenne, ha az
lönbözeteket is.
üdülési felelősök már ekkor ismerKérjük, ne feledjék, ez évben a nék kollégáik előzetes igényeit.
10 százalékos nyugdíjjárulék után
nem kell szja-t fizetni. Ugyancsak Tovább él a TMB
adóalap-csökkentő tényez ő továbbra is a szakszervezeti tagdíj teljes
A Tudományos Minősítő Bizottság
összege. Egyéni befizetok, illetve megbízatását a Kormány 1010/1994.
adóbevallók az irodától, illetve a (II. 4.) határozatában a Magyar Tuszakszervezeti titkártól kaphatnak dományos Akadémiáról szóló törvény
igazolást az elmúlt évi tagdíjbefize- hatálybalépéséig, de legfeljebb 1994.
tésről.
június 30-ig meghosszabbította.

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Felhívás a közvelemenynez
Az akadémiai törvény lassan ötéves előéletét zárta le az elmúlt
év során a törvényhozás, amikor politikai feladatát véleményünk szerint jól ellátva, olyan törvénytervezetet alkotott,
amely elfogadása esetén biztosítja a tudomány műhelyeinek
önkormányzati elven alapuló függetlenségét.
1993. novemberében az Országgy ű lés kulturális bizottsága, az
összes érintett fél képviselőinek
jelenlétében konszenzusra jutott
az MTA törvénytervezetét illetően. Ezt a tervezetet az MTA kibővített elnökségi ülése és a kutatóintézet—hálózat igazgatói és az
érintett szakszervezetek egyaránt
támogatták. Új szempont nem látszott felmerülni, ezért úgy tű nhetett, hogy a törvény elfogadásának akadályai elhárultak.
A kulturális bizottságban elfogadott tervezet biztosítja az MTA szükséges, belső strukturális reformját és
az Akadémia, mint köztestület autonómiáját. A köztestületnek az akadémikusok mellett tagjaivá válnának
a magyar tudományos élet tudományos fokozattal rendelkező résztvevői is. Ennek megfelelően az MTA
legfőbb döntéshozó testülete a nem
akadémikus tagokkal paritásos elven
kibővülő közgyűlés. Párhuzamosan
létrejön a kutatóintézet—hálózat testülete, az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT), melynek összetétele, javaslattételi jogosítványai és
ellenőrző szerepe a kutatóintézet—
hálózat eddigi alárendeltsége helyett

Nyári gyermektábor

Ez évben először TERMÉSZETVÉDO TÁBORT is ajánlunk VÁROSBAN ÉLŐ GYERMEKEKNEK az
Éger völgyében. A tábort immár
harmadik éve növekvő népszerúséggel szervezik a Bé-Ka Egyesület, a Nagycsaládosok VIII. kerületi Egyesülete és a Ml Alapítvány segítségével, pályázatok útján elnyert támogatások felhasználásával.
A 10 napos turnusokban egyszerre 36 gyerek (6-16 év közötti) nyaral 6 nevelővel. A szervezők célja a
Törvény a közalkalmazottak városi
gyerekeknek a környezetbajogállásáról (Kjt.)
rát magatartási formák, az egészséges életmódra nevelés, a közösAz illetménységi viselkedési formák bemutatása, fejlesztése. A táborban különböelőmeneteli rendszerről ző
kiscsoportos foglalkozásokra lehet jelentkezni, például: dráma- és
A Kjt. 89. paragrafusának (1) be- személyiség-játékokra, geológuskezdése alapján 1994. január barlangász, természetvédő, termé1-jétől kötelező az illetmény- szetjáró, hangszerkészítő, kézműves
előmeneteli rendszer alkalmazása. és számítógépes foglalkozásokra. A
Ez azt jelenti, hogy a közalkalma- hangszerkészítők, kézmű vesek a
zott illetménye nem lehet alacso- természetben talált anyagok felhasznyabb, mint amit az illetmény- nálásával, illetve az ősi mestersé-

Igazgatói kinevezések
Olvasóink kérésére közradjuk az 1994. január 1-jével kinevezett új
intézetigazgatók névsorát.
MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratórium
igazgató: Lakatos István, a kémiai tudomány kandidátusa
MTA Növényvédelmi Kutató Intézet
igazgató: Kömives Tamás, a kémiai tudomány kandidátusa
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet
igazgató: Inzelt Péter, a m űszaki tudomány kandidátusa
MTA SZBK Biofizikai Intézet
igazgató: Ormos Pál, a fizikai tudomány doktora
MTA SZBK Biokémiai Intézet
igazgató: Vígh László, a biológiai tudomány doktora
MTA SZBK Genetikai Intézet
igazgató: Raskó István, a biológiai tudomány kandidátusa
MTA Pszichológiai Intézet
igazgató: Karmos György, az orvostudomány kandidátusa
MTA Régészeti Intézet
igazgató: Bálint Csanád, a történettudomány doktora
MTA TTKL Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium
igazgató: Szépvölgyi János, a kémiai tudomány kandidátusa
MTA Szegedi Biológiai Központ
igazgató: Venetiáner Pál, az MTA levelez ő tagja
Valamennyiüknek jó eredményeket és az ott dolgozókkal eredményes
együttműködést kívánunk közös érdekünkben.
TUDOSZ-elnökség

mellérendeltségi viszonyt definiálnak. Ugyanakkor, a két testület keresztjogosítványai biztosítják az Akadémia egységességét.
A kulturális bizottságban konszenzussal elfogadott törvénytervezet
sorsa időközben bizonytalanná vált,
mert újabb, a „kormányzati álláspontnak megfelelően módosított tervezet- vált ismeretessé. A módosítások egy része korrekciós jellegű.
Az a javaslatcsomag azonban, amely az AKT tagjainak felét, az AKT
elnökét és az AKT alapszabályát
olyan közgy űléssel fogadtatná el,
melyben az akadémikus tagok minősített többségben lennének — a
strukturális reformot kérdőjelezi meg.
Híradások arról tudosítanak, hogy
az akadémiai törvényt a Házbizottság, és ezzel összefüggésben az alkotmányügyi bizottság napirendjére
t űzte. A tudományos m űhelyek autonómiájának érdekében, kérjük a
Kormányt és minden érdekeltet, támogassa a kulturális bizottság által
módosított törvénytervezetet!
Budapest, 1994. február 15.
Tudományos
Dolgozók
Tudományos
Demokratikus
Dolgozók
Szakszervezete Szakszervezete
-A
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Pártok az innovációról, a kutatásfejlesztésr ől és az oktatásról

A reáltudomány
elitje
; „Az országnak a reáltudomá1 nyokban is csak egy elitje
van" mottóval rendezett konferenciát innovációs politika,
I kutatás-fejlesztés témában az
MSZP néhány hete.
Szekeres Imre bevezetőjében a kívánalmakról, tervekről beszélt. E
program szerint célszerű a kutatóintézetek, az egyetemek és az
ipari kutatóhelyek közötti mobilitást növelni, meg kell állítani és
vissza kell fordítani az innovációs szféra létszámleépülését.
Olyan innovációs politika lenne
kívánatos, amely politikától független, és aminek működtetését
2000-re a GDP 2%-os ráfordítása
biztosítaná.
zutverrli könnyu,
Arehozni nehéz
A konferencia meghívott előadójaként Keviczky László, az MTA főtitkára a magyar tudomány, illetve a
tudósok elismertségér ől beszélt. A
magyar tudomány a világ tudományos életében a 20. helyen van, a
volt Közép-Kelet-Európai országok
között jelenleg az első helyen van.
Az új tudományos eredmények mindig hosszabb idő múltán hatnak,
ezek az értékelések is az elmúlt
évek eredményeit tükrözik. Hangsúlyozta, hogy mivel az értékeket igen
könny ű szétverni, létrehozni nehéz,
nagyon óvatos beavatkozással lehet
csak a tudományos életben változtatni annak érdekében, hogy a kí-

vánt célt elérjük. Németországban
például törvényi garancia biztosítja
a tudományos kutatás támogatásának politikától való függetlenségét.
A jövő feladata, hogy megálljon a
kutatási erózió, csökkenjen a műszaki pályát elhagyók száma. A kelet-európai országokból a nyugati államokban állást kereső kutatók száma megnőtt, a volt Szovjetunió utódállamaiból érkező tudósok például az
USA-ban elsőbbséget élveznek a
többiekkel szemben. Ennek következménye, hogy csökken azoknak
a kutatóknak a száma, akik elmennek külföldre kutatni, de néhány év
múlva várhatóan hazatérnek. Még
mindig n ő a pályaelhagyók száma,
az MTA intézeteiben dolgozók száma az elmúlt években mintegy 30
százalékkal csökkent. Ennek a folyamatnak a megállítására van szükség, hogy az ember boldogulása a
teljesítményétől függjön, és ne attól, milyen közel van a hatalomhoz,
idézte Szegfű Gyulát a főtitkár.

Szorosabb együttműködés
Geleji Frigyes, az OMFB általános elnökhelyettese, sajnálatosnak
tartja, hogy az innováció területén
továbbra is a maradékelv érvényesül, annak ellenére, hogy a kormány
1993-ban kidolgozta innovációs politikáját. Örülne, ha Magyarországon
is — a fejlettebb világhoz hasonlóan — a GDP 2 százalékát tudnák
kutatásfejlesztésre fordítani, hiszen
ez jelenleg a nemzeti jövedelemnek
csupán 0,8 százaléka. Fontosnak
tartja a gazdaság talpraállítása érdekében, hogy kvalifikált munkaerő
álljon rendelkezésre a munkaerő-pi-

acon: szorosabb együttműködés alakuljon ki az akadémiai és nem akadémiai kutatóintézetek között; valamint kívánatosnak tartja az úgynevezett transzferszervezetek létrehozását, amelyeknek az a feladatuk,
hogy elő segítsék a tudományos
eredmények hasznosítását. A szép
számú hallgatóság arról is értesült,
hogy már 12 ország nagykövetségén működnek úgynevezett kutatási attasék, akiknek az a feladatuk,
hogy Magyarország és az adott ország tudományos kapcsolatainak
bővítését segítsék elő.

Vadon is megei*:,
Bihari István a Gazdálkodási Tudományos Társaság társelnöke előadásában elmondta: hazánkban túlértékelik a szellemi er őforrásokat,
úgy vélik, a „vadon is megél", pedig mű ködéséhez megfelelő feltételek kellenek: anyagi feltételek, vezetői alkalmasság és vállalati szervezettség. Példákkal illusztrálta,
hogy valódi innovatív, vagyis megújuló vállalatok eddig nem is tudtak
kialakulni Magyarországon, mert ennek feltétele a piaci környezet és ez
most van kialakulóban. Elnézést kérve elmondta legkedvesebb Murphytörvényét: „az egy perc hossza attól függ, melyik oldalán vagyunk a
WC-ajtónak". Úgy látja, gazdaságunkban most az ajtót keressük.
Utolsó előadóként Pál László, az
MSZP képviselője rövid összefoglalásként a versenyképes társadalom
létrehozását tűzte ki feladatul. Úgy
vélte, ez olyan cél, amit a társadalom minden rétege politikától függetlenül elfogadhat.
(Révész Márta)
•\

Haditudósítás
Az ÉT januári üléséről
Kuti László több mint három esztendeje részt vesz az — Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében
— az Érdekegyeztet ő Tanács (ÉT)
munkájában. A TUDOSZ elnöke a
Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Előző havi tudósításomat úgy fejeztem be, hogy
a minimálbér kérdésében decemberben nem értünk
el eredményt, de a végső szót még nem mondtuk
ki ez ügyben. S ez így is lett. Alig múltak el a
karácsonyi és újévi ünnepek, amikor a munkavállalói oldalon már ismét összeültünk megbeszélni, hogy
mit tegyünk.
Az egyértelmű volt, hogy még év elején el kell
érnünk a minimálbér emelését, de hogy hogyan, az
még nagyon bizonytalan volt. A munkáltatók ugyanis
még mindig kötötték az ebet a karóhoz: csak akkor
hajlandók érdemi tárgyalásra ez ügyben, ha a kormánnyal folytatott kétoldalú tárgyalásaik eredményesek lesznek.
Áttekintve a helyzetet, úgy döntöttünk, hogy partnert keresünk, méghozzá a kormány „személyében" (egy háromoldalú fórumon nehéz is lett volna
mást találni). Jeleztük, hogy már meglehetősen feszült a helyzet, s ha a kormány el akarja kerülni a
komolyabb konfliktusokat (demonstrációk, országos
sztrájk stb), akkor végre állást kell foglalnia. El kell
döntenie, hogy a munkáltatói vagy a munkavállalói
elképzeléseket támogatja. A mi szempontukból kedvező döntés hamarosan meg is született. Föltehetőleg ez a döntés nem lehetett túl nehéz, hiszen a
kormány képviselői, már az előző tárgyaláson kijelentették, hogy ötszámjegyű minimálbérben gondolkoznak. Ezek után az események felgyorsultak. Biztató hírek érkeztek a kormány és a munkáltatók
képviselőinek tárgyalásairól, majd megjelent a lapokban, hogy amennyiben nem lesz megegyezés a
minimálbér ügyében, a kormány megállapodik a
szakszervezetekkel a többségiben állami tulajdonú
vállalatok és intézmények minimálbéréről. Ez hatott, s elhárult minden akadály az ÉT plenáris ülésének január végi összehívása elől.
A január 28-ai ET-ülésnek végül is négy napirendi pontja lett, az 1994. évi minimálbér mértéke, a
keresetnövekedés 1994. évi ajánlott mértékei, a
Munkanélküliek Szolidaritási Alapjába befizetend6
munkáltatói járulék mértékének a csökkentése, és
az üzemi tanácsi választások új időpontjának a megállapítása. Ebben egyetértett a három oldal, de abban már nem, hogy milyen sorrendben kerüljenek
tárgyalásra az egyes pontok. Ezen azonban még
vitatkoztunk egy kicsit a plenáris ülésen, de nem
_...___

tekintve kardinális kérdésnek a sorrendet, végül is
megállapodtunk. A szolidaritási járulékkal kezdtünk,
ehhez a munkáltatók körömszakadtáig ragaszkodtak, s az üzemi tanácsok választásának kérdéseivel zártuk a napot. Viszont nem eredménytelenül.
Az első napirendi pontnál figyelmesen meghallgattuk a munkáltatók előterjesztését és a kormány
álláspontját, s finoman segítve a megállapodás megkötését. Ami végül meg is történt: a 6 százalékos
munkáltatói befizetési kötelezettség végső soron
jelentősen csökkent.
A minimálbér tárgyalása már igazi alku volt. Ezt
különösen az tette széppé, hogy a munkáltatók még
most is alig akartak elmozdulni a 9000 Ft-ról. Végül is szinte forintonként araszolgatva előre megszületett a megállapodás a 10 500 forintos minimálbérr ől (ez órabérben számolva 60,50 forintot
jelent), amely 1994. február 1-jétől kerül bevezetésre. A kormány képviselői azt is kijelentették,
mivel ez kötelező, a közalkalmazottaknak is meg
kell kapniuk, függetlenül a bértáblázattól és a mindenkori Al -től. Közölték azt is, hogy az ehhez szükséges összeg a költségvetésben megvan. Ezzel a
megállapodással túl is jutottuk a napi tárgyalás két
leglényegesebb pontján, s nekigyürkőzhettünk a következőnek. Mint várható volt, a keresetnövekedés
1994. évi ajánlott mértékeiről — egy nagyon jól
előkészített javaslat alapján — gyorsan megegyeztünk: az ajánlott keresetnövekedés átlagoS mértéke 17-19 százalék, a minimális mértéke 13-15 százalék, a maximális mértéke pedig 21-23 százalék
lesz 1994-ben.
A negyedik napirenddel sem volt semmi gond.
Mindenki egyetértett abban, hogy értelmetlen dolog lenne 1993-at követően 1994-ben újból üzemi
illetve közalkalmazotti tanácsokat választani, hiszen
a most megválasztott tanácsok jószerivel még fel
sem álltak, ezért a következ ő választásokat 1995.
május 19. és 26. között javasoljuk megtartani.
Ebben példátlan gyorsasággal megállapodtunk,
majd berekesztettük az aznapi ülést.
Hogy ezután mi lesz? Nem tudom. Nagyon is
elképzelhetőnek tartom, hogy egy darabig szünetel
az ÉT plenáris üléseinek munkája — a bizottságok
természetesen folyamatosan dolgoznak —, ugyanis benyújtott téma nincs, és nem lehet tudni, hogy
a választások közeledtével lesz-e. Természetesen
ha lesz, foglalkozunk vele, tárgyalunk. Normálisan
ennek is megvan az esélye, hiszen az ÉT alapjaiban mégiscsak a munkavállalói és munkáltatói érdekek ütköztetésének a fóruma, ahol a kormánynak mintegy békéltető, közvetítő szerepet is be kellene töltenie, ez pedig független a választásoktól.
Egy biztos: az érdekegyeztetés rendszerében ez
a szint már kialakult, úgy-ahogy működik, esetenként már jól is, teszi a dolgát, tehát minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy fönntartsuk és tovább
működtessük. Természetesen az eseményekről továbbra is be fogok számolni, de azt is megígérem„
ha nem történik semmi, arról egy sort sem fogok
írni.

Oktatás és pártpolitika
Néhány hete fórumot tartott az SZDSZ az Új Városháza dísztermében, „Válságjelenségek az oktatásban" címmel. Válságjelenségekr ől
ugyan kevés szó esett, de a résztvevők megismerhették az SZDSZ
közoktatás-politikai elképzeléseit és a föváros e téren elért eddigi
eredményeit. Kétségtelen, hogy ez a rendezvény már a választási
előkészületek jegyében zajlott. A párt vezető politikusai jöttek, szóltak és mentek. (Pontosabban: jöttek, kedvesen és derülátóan szóltak, majd azonnal elmentek.)

Hosszabb átmenet titan
tanszabadság
Pető Iván pártelnök bevezetőjében hangsúlyozta, hogy pártja igen
fontos politikai kérdésnek tekinti a
közoktatás ügyét, amely többékevésbé modernnek mondható, csupán jobbá kell tenni a személyiség
és az iskola autonómiájának biztosításával. Ezért nem áll szándékukban új oktatási törvényt készíteni,
szükségesnek tartják, hogy hoszszabb átmenet legyen a jelenlegi,
tekintélyelv ű iskolarendszer és az állam befolyását a minimálisra szorító
liberális iskolapolitika között. Az oktatás legfontosabb feladatát abban
látják, hogy a változó világhoz alkalmazkodni képes embereket, állampolgárokat neveljen.
Demszky Gábor főpolgármester
lelkiismeretesen elkészített, adatokkal alátámasztott beszámolót olvasott fel a főváros oktatási tevékenységéről és az elmúlt években a közoktatási intézményekre fordított
pénzeszközökről. Az általános iskolákat az önkormányzatok tartják
fenn, ezért a főváros feladata az integrálás és a koordinálás a kerületek között. (Ezt a két tényezőt emelte ki az utána szóló Sáska Géza is,
a FIDESZ oktatási kabinetjének és
a főváros oktatási bizottságának
képviselője.) Mindketten szóltak a liberális oktatáspolitika alapját jelentő tanszabadság biztosításának fontosságáról, azaz arról, hogy meg kell
teremteni a szabad iskolaválasztás
feltételeit a fővárosban. A pedagógusok körében nagy vihart kavaró
besorolási bértáblázatról szólva a főpolgármester elmondta, alapvetően
hibásnak tartják a táblázatot, amit a
kormány későn módosított, ezért a
besorolások elkészítésére nem maradt elég idő, s annak költségvetési
kihatásait nem is tudták felmérni. Az
önkormányzatok besorolásait a főváros azonban egyetlen esetben
sem módosította, egyetlen visszasorolás sem történt. (Igaz ugyan,

hogy nem járulnak hozzá a kifizetésekhez sem!)

A startvonal most hátrább
van
A politikusok távozása utáni vitában a hozzászólók az SZDSZ oktatáspolitikai elképzeléseinek egy-egy
részletkérdését vagy kérdéskörét
vették célba.
Honti Mária ügyosztályvezető is
elismerte, hogy az SZDSZ-nek markánsabb választ kellene adnia az oktatási intézmények finanszírozási
kérdéseire és az iskolák társadalmi
ellenőrzésének megoldására. A felszólalók hiányolták az SZDSZ oktatási programjából az esélyegyenl őséget biztosító kollégiumi rendszer
kiépítését, a mű vészeti oktatás és a
tehetséggondozás eszközrendszerének biztosítását, a szakképzés rendszerének modernizálási elképzeléseit, a pedagógusszakma megújításának, a pedagógusok tudományos
és szakmai követelményrendszerének és támogatási elveinek kidolgozását. Többen felhívták a figyelmet
az oktatási törvényhez kapcsolódó
minisztériumi rendelkezések centralizálási törekvéseire, merev szabályozási tendenciáira, az alapítványi
iskolák közoktatási megállapodásainak lehetetlenségeire.
A mai oktatási rendszer tényleges
válságjelenségeire Thoma László (a
Pedagógusok Lapja szerkesztője),
Mihály Ottó és Rovó Gyöngyi próbáltak rámutatni a rejtett államosító,
centralizáló törekvések felfedésével,
a finanszírozási problémák, a tanszabadságot gátló törekvések és elvi
megfontolások kimutatásával. Oszszegzésül elmondhatjuk, amit Thoma László részletes indoklással is
alátámasztott: az oktatásügyben és
intézményrendszerben a startvonal
most hátrább van, mint 1990-ben
volt, és ezen az SZDSZ oktatáspolitikai elgondolásai sem változtatnak
lényegesen.
r.
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Szellemi háttér

Technikai lemaradás
„Technikai lemaradás és szellemi
háttér (Magyarországon és KözépKelet-Európában)" 1994. január
28-29-én ezzel a címmel rendezett
konferenciát az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének Kovács
János által vezetett osztálya. A
szervezők a konferenciát az Európai Közösség által koordinált
COST A7 program keretében folyó kutatásuk közbülső állomásának szánták. A COST A7 program
az Egységes Európai Piac szabályainak alakitását tűzte ki célul.
Magyarország a programhoz kettős célból csatlakozna. Egyrészt
felhívná a figyelmet már a szabályok kialakításánál a speciális kelet-európai problémákra, másrészt
a hazai szabályok átalakításánál
óriási előnyt jelent az egész szabályozási folyamatban való részvétel.

;Jaradoxon
A konferencia azzal a paradoxonnal kíván foglalkozni, hogy Magyarországon és a volt szocialista országok többségében a magas színvonalon működ ő oktatási rendszer és
fejlett kutatásfejlesztési hálózat ellenére az elmúlt időszakban a fejlett nyugati országokkal szembeni
technikai lemaradás jelentős mérték ű volt. Természetesen a cél a paradoxon feloldása lenne, a viszonylag fejlett szellemi tőkére alapozva
leküzdeni a technikai elmaradottságot. A konferencia ezért meglehetősen széles tárgykörben ragadta meg
a problémákat.
A tényfeltáró és a lehetséges megoldások körül polemizáló előadások
váltották egymást, amelyek az alábbi témák köré csoportosultak. Igyekeztek feltárni a technikai lemaradás valóságos méreteit a gazdaság
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SZÓSZÓLÓ
különböző szektoraiban és az egyes
kelet-európai országokban.
A technikai lemaradással önmagában nem magyarázható, de szinte mindenütt tapasztalható termelésvisszaeséssel kapcsolatban nyugati
tapasztalatokra alapozva érvek
hangzottak el arról, hogy az államnak kötelességei vannak a progresszív ágazatok fejl ődésének elősegítésében.
Ez utóbbi szinte átvezetett a következő témához, a kutató-fejlesztő
hálózat problémájához.

Brain-drain
A magyar, lengyel, cseh előadásokból egyértelműen kiderült, hogy
a régi kutatóhálózat összeomlóban
van. Vita alakult ki arról, hogy a hálózat a múltban kissé talán túlméretezett volt, különösen, ha technikai
szempontból értékeljük, de egyetértés volt abban, hogy ilyen mérték ű
visszafejlesztése nem indokolt.
(Magyarországon 1989 és 1992
között a K+F-ben foglalkoztatott állomány 43 százalékkal, az ugyanitt
foglalkoztatott kutató-fejleszt ő állomány létszáma mintegy 40 százalékkal esett vissza. A termeléshez
közvetlenül kapcsolódó kutató-fejlesztő területen dolgozók száma
ezen időszakban mintegy ötödére
csökkent, és a jelek szerint a csökkenés nem szelektív módon ment
végbe. Még jelentősebb a csökkenés, ha a kutatás-fejlesztési kiadások reálértékét vesszük számításba,
amely az 1989-es évhez képest 45
százalékkal esett vissza.)
Nagy hangsúllyal merült fel a brain-drain és a pályaelhagyás problémája. Ugyanakkor a konferencia angol előadója egy empirikus kutatásról számolt be, amelynek során sikeres angol és német ágazatokban
végeztek sok szempontú, technikai
összehasonlítást. A vizsgálatokkal
igazolni tudták a sikeresebb területeken a müszaki diplomákkal és PhD
fokozatokkal rendelkező kutatói lét-

szám számbeli fölényét, valamint az
úgynevezett „knowledge transfer" in- Azt írja az újság
tézményeinek fokozottabb igénybeAzt írja az újság: „Tragédiára kelt a nap szerdán (február 16-án) hajnalvételét.
ban. Három kiszolgáltatott ember lelte halálát a f ővárosban. Hajléktalanok,
akiket az otthon nem melegít és nem védelmez. Egyel őre még mindhárman
Az oktatás kiterje.
ismeretlenek — papírjaik nem voltak, azonosítani nem sikerült őket.
Egyiküket egyszer űen agyonverték. A negyven-negyvenöt év körüli nőA legélénkebb vita talán az oktatási-képzési struktúra szükséges re a Tas vezér utcában támadt rá egy ismeretlen férfi és brutálisan összeátalakításával és kiterjesztésével verte. A mintegy 160 centi magas törékeny nő a helyszínen belehalt az
kapcsolatban alakult ki. Abban min- ütlegekbe. Mindez hajnali négy óra és fél öt között történhetett. Papírok
denki egyetértett, hogy a magyar ok- nem voltak az áldozatnál, így kiléte még nem ismert.
Másik sorstársa a hajléktalanok kedvelt találkozóhelyén fejezte be földi
tatási rendszer minőségének fenntartása a jövő záloga, így a Nyugat- pályafutását. A Keleti pályaudvaron találtak rá hajnalban. Papírjai neki
Európához való felzárkózás során ez sem voltak, és úgy t űnik, nem is erőszak áldozata lett. Megfagyott, vagy
akár éhen is halhatott.
a terület nem maradhat érintetlenül.
Ugyszintén ismeretlen az a férfi, akinek holttestére a Hajógyári-szigeten
A téma francia szakértője elmond- találtak rá a Honvéd üdül ő mellett.
Fejében egy Hilti pisztolyból kil őtt
ta, hogy valójában nyugaton sincs szöget találtak. Ezt a készüléket egyébként arra használják, hogy betonegységes rendszer, és e területe- ba l őjenek vele szögeket."
ken az egyes országok nemzeti saMásnap reggel pedig arról írtak az újságok, hogy: „Az elmúlt években a
játosságainak körültekintő figyelem- szociálpolitikai háló a korábbiaknál lényegesen szorosabbra fonódott, s elmondbevételére van szükség minden vál- ható, hogy soha ilyen erős nem volt mint ma... — jelentette ki Lakner Zoltán,
toztatásnál.
a Népjóléti Minisztérium kormánybiztosa a szociálpolitikai kérdésekr ől rendezett
Sokféle kédés, szempont merült csütörtöki (február 17-ei) sajtótájékoztatón.
Harmadik nap este a televízió egy pártgy űlésről tudósított: a cékla fejű
fel a magyar oktatási rendszerrel
kapcsolatban. Például: az iskola ho- szónok csapkodta az öklömnyi pulpitust, miközben a fránya újságírókat
gyan tudna enyhíteni a fiatalok mun- szidta, mert azok válogatás nélkül, össze-vissza mindent leírnak.
(d. I.)
kanélküliségén, vagy mi az iskola
szerepe az induláskori egyenlő
Január, február, márci
esély elvének megvalósításában, illetve a középosztály kialakításában.
Jeles napok
Mindezek az oktatás kiterjesztését
indokolják, amelyre talán ez a legAz adójobb pillanat, hiszen a demográfiai
bevalláshullám levonulóban van, és így a
meglévő infrastruktúra felhasználára kötelesával és oktatói létszámmal erre sor
zettek
kerülhetne.
adóbevalÉrdekes színfoltja volt a konferenlási és
ciának az a két előadás, amely a
nemzeti, pontosabban a kulturális
adóbefisajátosságok figyelembevételéről és
zetési
azok modernizációval való összekötelezettegyeztethet őségér ől szólt. Mindehhez jól kapcsolódott az a magyar
ségeinek
jogrendszer átalakulását bemutató
elmaradnagy sikerű előadás, amely értékelhatatlan
te az utóbbi években, sőt évtizedben történt előrehaladást a nyugatgyakoreurópai standard felé, de rámutatott
lási
lehearra is, hogy még sok feladat van
t
őségeit
hátra ennek teljes kimunkálásához.
Virág Ildikó
kínálják ezek

a napok...

Kis- és nagybetű k
Jó helyesírók is gyakran megszegik a magyar helyesírási
szabályzatnak a kis- és nagybet ű s írásmódra vonatkozó
rendelkezéseit. Bizonytalankodásból vagy szándékosan,
rendszerint a nagy kezdőbetűket részesítik szabálytalan
előnyben.
Egy mindőssze hatsoros meghívóban háromszor választott a fogalmazó rossz megoldást. A közalkalmazotti tanács ülésének „helye: az
Intézet könyvtára"; a meghívót
„kapják: a Közalkalmazotti Tanács
tagjai és az Igazgatóság". Ezeket a
tiszteletteljesen alkalmazott nagybetűket nem engedi meg a helyesírási
szabályzat. Az intézménytípusokat
jelölő szavakat (minisztérium, intézet, vállalat, önkormányzat, iskola
stb.) kisbetű vel kell írni akkor is, ha
a szövegben egy bizonyos intézményre utalnak. E szabály ellen
gyakran az idézettnél udvariatlanabbul is vétenek. Egy kártérítési határozatban például többször szerepel
„a dolgozó és Társaságunk" megnevezés, durván érzékeltetve az erőviszonyokat. A közalkalmazotti tanács kifejezés még nem szerepel a
helyesírási szótárban, de ugyanaz
a szabály vonatkozik rá, mint a szakszervezeti bizottság-ra, és az intézmények alárendelt egységeinek nevére, tehát az igazgatóság-ra is.
Ezek ugyanúgy kisbetüsek, mint az
osztályok, főosztályok, részlegek,
csoportok, tanszékek neve.
A F őpolgármesteri Hivatal önálló
intézmény és a neve természetesen
nagybetűs, de például a környezetvédelmi ügyosztály-t, mint kisebb,
alárendelt szervezeti egység nevét
kis kezdőbetű vel kell(ene) írni. Alkalmazottai azonban még rövid említésként is nagybetű vel használják:
„Szíveskedjék erről az ügyfelet és
Ügyosztályunkat is tájékoztatni." A
gazdasági hivatal sem önálló cég,
osztálya még kevésbé. A gazdasági hivatal pénzügyi és számviteli osztálya tehát nem csupa nagybetű vel
írandó, hanem éppen ellenkezőleg.
A nagyobb, önállóbb intézményrészek nevét ellenben nagy kezdőbetű vel kell írni, és a szabályzatnak
ez a pontja sokszor valóban nehezen alkalmazható. A külön igazgatósággal rendelkező gyáregység neve egyértelműen egyedi és nagy
kezdőbetűs. Minisztériumok, bankok
főosztályairól és számos egyéb, na-

gyobb szervezeti egységről azonban
a kívülálló nehezen döntheti el, hogy
cégszerűen kell-e írni a nevüket. Az
intézmények is bizonytalankodnak,
a Magyar Nemzeti Bank például az
osztályok nevének az első betű jét
írja naggyal: „feljegyzés a Pénzügyi
önálló osztály részére". Ha ez az
osztály kisebb egység, csupa kisbetű vel írandó a neve. Ha valami
okból szükséges az egyedi, tulajdonnévszerű megnevezése, akkor viszont az intézménynevekre vonatkozó általános szabályt kell alkalmazni: a név minden szavát nagybetű vel kell kezdeni, kivéve a névelőt és az és kötöszót. Intézménynévszerűen írjuk az alapítványok és
társadalmi egyesületek nevét is. A
helyesírási szabályzat még nem tartalmaz ilyen példákat, erről a legteljesebb állásfoglalást Grétsy László
tette közzé a Kurázsi című lap októberi számában. Bármily hosszú vagy
mondatszeríí is az alapítvány neve,
végig nagybetű kkel írandó: A Szolnoki MÁV, Kórházért Alapítvány,
Tégy a Gy űlölet Ellen Alapítvány,
Tanulj, Hogy Dolgozhass Alapítvány.
A személyeket említő közszó levélben, hivatalos irat szövegében általában kisbetűs. Láttuk, hogy a dolgozó és az ügyfél esetében meg is
tartják e szabályt. Akadnak azért
meglepő formák is, egy szerződésben például ez áll: „Az átadás helye
a Vev ő telephelye. A fuvarozás az
Eladó .feladata". Nyelvész tanácsára volt szükség ahhoz is, hogy a
Legfels őbb Bíróság pénzügyi vezet ője megjelölésben az utolsó két szó
kisbetűs legyen.
Levelek szövegében nem kötelező a megszólított személyére vonatkozó közneveket, névmásokat és
határozószókat (barátom, igazgató
úr, ön, neked stb.) nagy kezdőbetűvel írni, udvariasságból azonban
szinte általános a nagybetű. A szabályzat is megengedi ezt, azzal a
megszorítással, hogy a többelemű
megszólításnak a levél belsejében
csak az első szava lehet nagybetűs: Arra kérem, a Képvisel ő urat,
hogy...
A személynevek el őtti doktor, id ősebb, özvegy stb. szó, illetve rövidítése mondatban mindig kis kezdőbetűs, csak aláírásban, névjegyen,
levélcímzésben, tehát kiemelt helyzetben kezdjük őket nagybetűvel.
A kezdőbetük számos egyéb esetben is gondot okoznak a mai nyelvhasználatban. Szükség esetén a
Nyelvtudományi Intézet közönségszolgálata segíthet a helyesírási szabályzat pontjainak alkalmazásában.
Bíró Ágnes

Köszöntjük a TUDOSZ
táborában
Az MTA Műszaki Kémiai
Kutató Intézet
szakszervezeti ta • sá • át
Levél a TUDOSZ elnökségéhez
Kedves Kollégák!
Az MTA M űszaki Kémiai Kutató Intézet szakszervezeti alapszervezete
(jelenleg még a Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége tagszervezete) nevében bejelentem, hogy
alapszervezetünk csatlakozni kíván a
Tudományos és Innovációs Dolgozók
Szakszervezetéhez és ezzel egyidejűleg VDSZ-tagságát megszünteti.
A VDSZ-b61 való kilépési szándékunkat tartalmazó levelünket a VDSZ elnökének megküldtük 1994. február 7én, azzal, hogy tagságunkat 1994. március 1-jei határid ővel kívánjuk megszüntetni. Amennyiben a VDSZ ragaszkodik az alapszabályunkban rögzített
3 hónapos felmondási határid őhöz, úgy
VDSZ-tagságunk 1994. május 8-án
sz űnik meg.
Kérjük, hogy amennyiben csatlakozási szándékunkkal egyetértenek, úgy
tegyék lehet ővé, hogy ebben az átmeneti id őszakban már részt vehessünk a TUDOSZ munkájában.
Az alapszervezet létszáma: 79 f ő.
Ebből tényleges munkaviszonyban: 47
f ő; gyesen, gyeden: 8 f ő; nyugdíjas:
24 f ő.
Az utóbbi néhány hónapban több
kérdésben fordultunk segítségért
Önökhöz, pontosabban dr. Révész
Márta titkár asszonyhoz, aki rendkívül
hasznos információkkal, tanácsokkal
segítette munkánkat.
A segítséget ezúttal is hálásan köszönjük, s a magunk részér ől mindent
meg fogunk tenni annak érdekében,
hogy — csatlakozási kérelmünk elfogadása esetén — a TUDOSZ tevékeny, hasznos tagjai lehessünk.
Veszprém, 1994. február 9.
Farkas Béla
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A Tudományos
és Innovációs Dolgozók
Szakszervezetének lapja
Felelős szerkesztő:
Dr. Dura László
A Szószóló szerkesztőségi
tanácsadó testületének elnöke:
Dr. Pomogáts Béla
Kiadja: a TUDOSZ
Felelős kiadó: Dr. Révész Márta
Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt.
Dr. Csöndes Zoltán
elnök-vezérigazgató
ISSN 0239-0035

- és most bemutatjuk az APEH-emblémapályázat
tődíjas pályamú'vet...I

NÉZŐPONT
Falakat rakunk újra?
Még ez év elején az Antenna Hungaria bejelentette, hogy az állami
támogatás megvonása miatt beszünteti a moszkvai tévémusor közvetítését. Bezárja a kevés ablakok egyikét, amelyen át Keletre tekinthettünk.
Zártunk már be ablakokat? Igen, az elmúlt évtizedekben, csak akkor Nyugat felé. S ez azzal járt, hogy nem láthattuk az ottani valóságot, miközben a Keletnek is csak torz képét kaptuk az „ideológiailag"
foncsorozott tükörben. Majd négy évtizedig tanultunk belterjességet:
ittuk a Bambit, mert a Cola „onnan" jött; gyártottuk a bóvlit, mert bóvlit
kaptunk érte cserébe. Csak egyetlen idegen nyelvet tanultunk (ha
éppen tanultuk!). Nem tudtunk kommunikálni és kereskedni, amikor
kinyíltak a bástya — vagy a vasfüggöny — kiskapui. Szenvedtünk,
mint a világba kicsöppent ember, a saját tudatlanságunktól.
Szabad-e elzárkózni a Kelettől? Ha az elmúlt néhány évre gondolunk, akkor igencsak kétséges, hogy szabad-e elvágni a szálakat,
felszedni az odavezető sínpárokat. Vajon mennyi áru akadt így fenn,
s ki tudja, mennyi üzlet ment veszendőbe. Az iskolákban is gyorsan
töröltek a tanulható nyelvek közül egyet, pedig, ha tetszik, ha nem,
majd 300 millió emberrel lehet tárgyalni, kereskedni azon a nyelven.
Itt volt az ideje az Antenna Hungaria lépésének? Pont ellenkezőleg:
most különösen fontos, hogy információs csápjaink minden irányba
kinyúljanak, hogy ne csak Washingtonból, Párizsból vagy Londonból,
hanem Moszkvából, vagy Kijevből is élőben lássuk az eseményeket.
Az a sokszor kinyilvánított magyar külpolitikai szándék, hogy erősíteni
kívánjuk kapcsolatainkat szomszédainkkal, megvalósíthatatlan a róluk szóló alapos tájékozottság nélkül. Ne zárjunk be egyetlen, a világra nyíló ablakot sem. Mert akkor újból falak közé szorulunk.

Száz oka van annak
Egy isten háta mögötti faluban — évtizedekkel ezelőtt, a népi
szájhagyomány szerint — a nyáját látogató püspök tiszteletére nem
szólaltak meg a harangok. Amikor pedig ennek okát a főpap firtatni
méltóztatott, hívei állítólag lakonikusan mindössze annyit mondtak: "száz
oka van annak". Ez az anekdota jutott eszembe — a fenti publicisztika
megírása után —, mikor is az illetékes urak az orosz adás beszüntetése kapcsán a közvélemény „megdolgozásába" fogtak.
Mindenekelőtt kiderült: a Magyar Televízió költségvetéséből 1994.
január 31-én előkerült „néhány millió forint", s végül is az év végéig
„ismét igényt tartanak az 58-as csatornán a moszkvai tv m űsorára".
Mindenek után valahol eldöntetett, hogy a mesés gazdagságú ókori
Krőzus királyhoz hasonlatos Magyar Televízió mégsem tudta megmenteni a moszkvai tévé mű sorát. Két héttel később ugyanis
hivatalosan bejelentették: az Antenna Hungária Rt. nem kívánja teljesíteni a Magyar Televízió megrendelését az orosz nyelv ű Osztankino 1. televízió műsorának sugárzását.
Száz oka lehet ennek, idézzük ezért fel a szó szerinti hivatalos kommünikét: a budapesti UHF 58-as csatornán az Antenna Hungária Rt. ez
év január 31-én m űsorzárásig sugározta az orosz Osztankino 1. televízió adását. A januári ingyensugárzást és a január 28-án bejelentett
adóleállást követően az el őző megrendelő, azaz a Magyar Televízió
január 31-én délután újból megrendelte a szolgáltatást. Az Antenna
Hungária Rt. azonban ezt a megrendelést már nem tudta figyelembe
venni, hiszen az adó f őbb évig sugárzott és feltétlenül karbantartásra
szorult. A sugárzás beszüntetésének további oka, hogy a szabad frekvenciák száma igen behatárolt, valamint az, hogy új magyar nyelv ű tvprogramok indítása iránt is fokozott igény mutatkozik. Az ősszel közzétett négy budapesti tv-frekvencia lehetőségre 38 stúdiópályázat érkezett. Igy az Antenna Hungária úgy döntött, hogy ezt a megrendelést,
mely nem tekinthet ő közszolgálati jelleg űnek, nem tudja figyelembe
venni. Az rt elismeri, hogy Budapesten egy bizonyos körben valós
igény van az orosz nyelv ű m űsorra, de ugyanakkor ismert az is, hogy
a nagy többség új magyar nyelv ű tv-programokat szeretne látni.
Lehet, hogy se jószándék, se harang nincs?
(duraV

