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Széchenyi-díjasok
A Magyar Köztársaság elnöke — a miniszterelnök előterjesztésére —
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a Széchenyi-dijat adományozta:
Dr. Arató Mátyásnak, a matematikai tudomány doktorának, a Kossuth
Lajos Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának a valószínűségszámítás, a matematika, a statisztika és a számítástudomány területén elért nemzetközileg is elismert eredményeiért, a számítástechnika
hazai elterjesztésében vállalt kiemelkedő munkájáért;
Dr. Bor Zsolt akadémikusnak, a József Attila Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának a fémtoszekundomos lézerfizikában nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő eredménye alapján, a nevéhez
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
f űződő elosztott visszacsatolású festéklézer On-Q-kapcsolásának felfedezéséért, és a fémtoszekundomos optika alapjainak lerakásáért;
Dr. Czine Mihálynak, az irodalomtudomány doktorának, az Eötvös Loáltűzoltás"
n
az
ő
Kerülend
ránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának az irodalomtörténeti ismeretterjesztésben elért egyedülálló eredményeiért, a határon
Szakszervezeti Ifjúsági
Pénzügyi populizmus helyett
túli irodalom megismertetésében végzett kiemelkedő munkájáért;
Szövetség
Dr. Cseh-Szombathy László akadémikusnak, nyugalmazott egyetemi taaz MTA Szociológiai Kutató Intézete nyugalmazott igazgatójának
nárnak,
A Lupis-ügy kapcsán túl sok olyan egyoldalú nyilatkozat és cikk lát
a szociológia, azon belül különösen a családszociológia és a demográfia
napvilágot, amely a költségvetési gazdálkodás azonnali szigorításákutatása terén elért kiemelkedő eredményeiért, jelentő s egyetemi oktatói
val véli megoldani a problémát. A valóság ennél sokkal bonyolultabb,
és tudományszervezési tevékenységéért;
Domokos Mátyás József Attila-díjas kritikusnak a több évtizedes, kimaezért e témakörre következő lapszámunkban visszatérünk.
gasló színvonalú, egyedi hangú kritikáiért, esszéírói tevékenységéért;
Dr. Eckhardt Sándor akadémikusnak, az Országos Onkológiai Intézet
Az értékpapír-problémából azt
A költségvetési intézmények köÁllami-díjas egyetemi tanárnak az orvostudomány, a gyófőorvosának,
inre rendkívül széles és sokféle, emelném ki, hogy a költségvetési
terén végzett magas színvonalú, példa érték ű, nemoktatás
az
és
gyítás
aligha lehet valamennyit a kórhá- tézmények végre gazdálkodnak,
zetközileg is elismert eredményeket elérő életútja elismeréséül;
zi mosoda típuspéldájával model- ami óriási eredmény, az időnkénti
Dr. Géczy Barnabás akadémikusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyelezni. Sok intézménynek vannak zökkenők ellenére. Enélkül nem ma- tem tanszékvezető egyetemi tanárának a júra ammoniteszek kutatásában
jelentős saját bevételei, korábbi radnának talpon. Ezért tartom na- végzett, nemzetközileg is. elismert eredményeiért, az őslénytan oktatása
időszakból származó vállalkozási gyon veszélyesnek azokat az átgon- új alapokra helyezésében kifejtett iskolateremtő tevékenységéért;
tartalékai vagy a költségvetési kö- dolatlan ötleteket, hogy az államDr. Hajdú Péter akadémikusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Hazánkban is, mint szerte
rön kívül eső forrásból származó kassza tegye rá a kezét a költség- egyetemi tanárának nemzetközileg kiemelkedő finnugrisztikai munkássáEurópában, egyre szaporodtámogatásai. Úgy vélem, nagyon vetési szervek összes bevételére, gáért, oktatói tudományszervezői, tudományos népszerűsítő tevékenysénak a gyalázkodó, a rasszizkevés intézmény vásárolhat érték- mert akkor ezek a bevételek el fog- géért, elismerésre méltó életmű véért;
musról és intoleranciáról tapapírt a havonta adagolt, szű kös nak tű nni. Eddig nem volt könny ű
Dr. Káldy-Nagy Gyulának, a történelemtudomány doktorának, az Eöttámogatásból — ne tegyünk úgy, elérni azt, hogy az erőforrásokat ne vös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának a hagyományosan és
núskodó falfeliratok. Ezért
saját zsebre használják — és jelen- méltán világhírű magyar turkológiai iskola hagyományainak továbbvitelémintha abból vásárolnának.
döntött úgy a brüsszeli székért, a magyar történelemre vonatkozó török források feltárásáért és feldolNe verjük el a port a költségveté- leg, ez az igazi veszély.
helyű ETUC, hogy akciót hirgozásáért;
bankrendszerünk
használható
intézményeken
si
egy
kell
vélem,
Ugy
det földrészünkön. Ezekben a
Dr. Kardos Ern őnek a Konzerv- és Paprikaipari Kutatóintézet nyugalés tőzsdénk csapnivaló színvonala államháztartási törvény. Valószínű finapokban szerte Európában
miatt. Normális körülmények között leg szűkíteni kell a költségvetésinek mazott igazgatójának a magyar élelmiszeripar fejlesztésében, a füszeratalok ezrei tüntetik el környeállampapírt venni — akár brókercé- nevezett intézmények körét, sajátos paprika, valamint a gyümölcsök tartósítóipari feldolgozása terén elért, nemzetükből ezeket a graffitikat.
gen keresztül — semmiféle kocká- viszonyaiknak megfelelően kell sza- zetközileg is elismert eredményeiért;
Dr. Klement Zoltán akadémikusnak, az MTA Növényvédelmi Kutatóinzatot nem jelent. Még egyetlen nyi- bályozni az egyetemek, a kórházak,
A Szakszervezeti Ifjúsági
latkozó sem említette, hogy az ál- a kutatóintézetek és sok más intéz- tézete kutatóprofesszorának a növénykórtan terén végzett, világszerte elisSzövetség — amely részt vesz
lampapírok jelentős részét az MNB ménycsoport működését. Valószínű- mert kutatásai, valamint a növénynemesítésben elért eredményeiért, tuaz Európai Szakszervezeti Ifcsak brókercégeken keresztül fogal- leg az a helyes alapelv — amit dományos iskolateremtő tevékenységéért;
júsági Szövetség munkájában
Dr. Kondorosi Ádám akadémikusnak, az MTA Szegedi Biológiai Közmazza, nem nyomtatja ki, és nem egyébként a jelenlegi, egyáltalán
— csatlakozott ehhez az akciGenetikai Intézete igazgatóhelyettesének a biológiai nitrogénkötés
pont
tudja a megbízó nevén elkülönítve
nem olyan rossz szabályozás is tük- molekuláris szintű vizsgálatában elért kiemelkedő eredményeiért;
óhoz. Arra kéri az oktatási innyilvántartani. A tőzsde ugyancsak
hogy a költségvetési támoDr. Korpai János akadémikusnak, a Harvard Egyetem egyetemi tanáránem tud külön értékpapír-alszámlát röz —,
tézményekben tanuló és muna költségvetés, egyéb be- nak, Állami-díjas kutatóprofesszornak több évtizedes, nemzetközileg is
gatással
tudhat
nem
megbízó
a
Tehát
nyitni.
kahelyeken dolgozó fiatalokat,
sorszámot, és a forgalmazó bróker vételeikkel a non-profit vagy vállal- elismert közgazdasági elméleti munkássága elismeréseként;
hogy vegyenek részt ők is a
Dr. Lempert Károly akadémikusnak, a Budapesti Mű szaki Egyetem egyeelismervényén kívül semmiféle más kozás szabályai szerint számoljanak
tavaszi nagytakarításban, hiautomatikus igazolással nem rendel- el. De jó lenne mellőzni az átgondo- temi tanárának, az Alkaloidkémiai Kutatócsoport vezetőjének a heterocikszen a rasszista feliratokkal
kezhet. Hogy szabad-e állampapí- latlan „ál-tűzoldást", a pénzügyi po- lusos vegyületek, a szerves fotokémia és az úgynevezett egyelektronátsem együtt élni, sem megbévitellel induló szerves reakciók, mechanizmusok tanulmányozása során
rokat ilyen körülmények és ilyen el- pulizmust.
Dr. Inzelt Péter elért, nemzetközileg is kimagasló eredményeiért;
lenőrzés mellett forgalmazni, az egy
kélni nem lehet.
Dr. Supka Magdolnának, a mű vészettörténeti tudomány kandidátusámásik kérdés.
az MTA SZTAKI igazgatója
nak, művészettörténésznek tudományos életmű véért és mű vészetszervezői munkásságáért;
ől
szerepér
választási
szakszervezetek
a
A TUDOSZ elnöke
Választásra készülődünk
Dr. Terplán Zénó akadémikusnak,
a Miskolci Egyetem nyugalmazott
A szakszervezetek és politikai pártok közötti kapcsolat kérdése általá- A közvetlen kapcsolat a parlamenttel nagy előny egyetemi tanárának a gépészmérban véve fontos, érdekes probléma, de a választások közeledtével jelennöki tudományok, a géptervezés terén kifejtett tudományos oktatási és
tősége még inkább megnövekszik. A politikai pártok szakszervezetek iránti
A választások küszöbén, a kampány tüzében ég az ortechnikatörténeti munkásságáért,
érdeklődése, a szakszervezeti problémák komolyan vétele igencsak felidőkben
utóbbi
az
szág. A tét óriási. A polémiák között
mérnökgenerációk neveléséért, a
erősödik ebben az időszakban, a szakszervezetek pedig magától értetőtt a vita a szakszervezetek szerepe, választási
felerősödö
mérnöki szakma társadalmi elismedően igyekeznek ezt a helyzetet kiaknázni, kamatoztatni. A kérdés az,
részvétele körül is. Ezért kértük a TUDOSZ elnökének, dr.
résének növekedéséért kifejtett tehogy mit tehetünk mi a szakszervezet részéről anélkül, hogy annak kelKuti László véleményét:
vékenységéért.
lemetlen belső következményei lennének. Első hallásra talán nem is látszik ez igazi gondnak, de véleményem szerint (vagy csak rémeket látok?)
A Széchenyi-díjat
— Ön szerint mi is a szakszer- a parlament soraiban, méghozzá álkomoly taglétszám-csökkenéssel kell számolnunk, ha túlzottan elkötelezadományozta:
megosztva
vezetek szerepe a parlamenti vá- talában valamilyen párt képviseletézük magunkat egy párt vagy szellemi irányzat mellett.
Kossuth-díjas terJózsef
Thoma
ben. Ennek természetesnek kellene
Az egyének politikai pártokhoz f űződő viszonyát — jól megfogalmazhalasztások előtt?
Mélyépterv-Bioa
nek,
vezőmérnök
sajde
—
meg.
is
határozzák
Magyarországon
szempontok
lennie
szubjektív
tó érdekeik mellett — nagyrészt
— Egyértelmű: az, hogy munkaigazgatójának,
Talán éppen ezért sokan nagyon is impulzivan reagálnak egyes pártok vállalói érdekeket képviseljenek. Ez nos nem az. Pedig a mi szakszer- pur Kft. ügyvezető
Mérei László tervezőmérnöknek, a
megnyilvánulásaira (esetleg a puszta létére is), ilyen érzelmi háttér mel- a dolguk, ezért jöttek létre, ezt kí- vezetünk, a TUDOSZ ezt természeKft. vezető terveMélyépterv-Biopur
lépéóvatlan
lett pedig egy szakszervezet inkább tagokat veszít egy-egy
vánja tőlük a tagság. Ebbe termé- tesnek vette, nekünk már az 1990- zőjének,
sével. Ennek igazolására érdemes felidézni a taxisblokád következmé- szetesen beletartozik az is, hogy egy es választásokon volt országgy űlési
Söpkéz Gusztáv tervezőmérnöknyeit. Az akkor (de nem amiatt) összeülő TUDOSZ Titkárok Tanácsa szakszervezet folyamatosan kapcso- képviselőnk. Lehet, hogy sajnálhat- nek, a Mélyépterv-Biopur Kft. vezebizony kemény vitát folytatott a kérdésről, és a „foglalkozzunk azokkal a latba kerül minden olyan szervezet- juk, hogy most nincs, vagy nem lesz. tő tervezőjének,
kérdésekkel, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak, a mi tagjainkat érin- tel, párttal, akik méltányolják ezt, és Egy biztos: a közvetlen kapcsolat a
Szathmáry István tervezőmérnöktik" érv tudta csak elejét venni a személyes ellentéteket szülő politikai
politikájukban leg- parlamenttel nagy előnyt jelent a nek, a Mélyépterv-Biopur Kft. vezető
programjukban,
vitának. Sokan számoltak be arról, hogy a TUDOSZ magatartása miatt
épíalábbis munkavállaló-barát, szociá- szakszervezeti munka során, külö- tervezőjének a csúszózsaluzatos
milyen sokan hagyták el sorainkat. Hozzá kell tennem, hogy ugyanez a
világszerte
korszerű,
téstechnológia
meg. Ez a kap- nösen egy olyan szakszervezetnél,
szakszervezeti magatartás néhány új tagot is közénk hozott, de a taglét- lis elemek jelennek
elismert változatának kidolgozásáért,
teljes jogú amelyik döntően költségvetési intéz- melynek segítségével számos műszámmérleg mindenképpen negatív volt, és meggyőződésem, hogy bár- csolat mindig két önálló,
mények tagjaiból áll össze. Csak egy szakilag kiemelkedő, esztétikus mérmely magatartás esetén az lett volna. Talán a hangsúlyozottan semleges párbeszéden alapuló fél kapcsolaálláspont okozza a legkevesebb kárt (bár a „nem az én asztalom" nem ta. Szó sem lehet valamiféle alá- dologban reménykedük: abban, nöki szerkezetet hoztak létre;
Dr. Hámori József akadémikusigazán szimpatikus álláspont), de tudomásul kell venni, hogy mi (értelmi- fölérendeltségi viszonyról, vagy bár- hogy négy esztendö múlva, a köségiek? magyarok? emberek?) hamarabb helytelenítünk bármilyen maga- milyen más összefonódásról. Azt is vetkez ő választásoknál már nem nak, egyetemi tanárnak, a Janus
tudomásul kell venni, hogy a szak- lesz téma, hogy a szakszervezeti ve- Pannonius Tudományegyetem rektartást, és éreztetjük neheztelésünket, mintsem tapsolunk valaminek.
A lemorzsolódás gondja a kisebb szakszervezeteket nagyobb mérték- szervezeteknek — legalábbis több- zetők megjelennek a képviselőjelöl- torának,
Dr. Roska Tamás akadémikusnak,
ben nyomasztja, mint a nagyobbakat. Nem tudom, hogy az MSZOSZ ségüknek — tagságuk van, és ezek tek között és az sem, hogy milyen
Egyetem egyetemi taVeszprémi
a
száde
(kétlem),
kérdést
a
ezt
listákon...
megoldja-e
különböpolitikája
n
platformokat kialakító
a tagságok meglehetőse
SZTAKI tudomáMTA
az
nárának,
munkra ez nem alternatíva, a TUDOSZ-t már nem lehet platformokra zőek. Más ideológiához, másféle
— És mit tegyenek a szakszernyos tanácsadójának a mesterséges
osztani. Vigyázzunk tehát mindannyian, hogy csak úgy, csak annyira po- pártokhoz vonzódnak — és ez a terválasztások
vezetek a mostani
képfeldolgozók kutatásában elért jelitizáljunk — különösen a szakszervezeti tisztséget betöltők —, hogy az- mészetes.
után?
nemzetközi visszhangot kivállentős
ezzel
zal ne riasszuk el egyetlen tagtársunkat sem. Érhet az a vád, hogy
— Ismét csak azt mondom: kép- tó eredményeiért, és az ezek alap— Legyenek-e szakszervezeti
a javaslatommal egyesek személyiségi jogait csorbítom — teszem ezt a
vezetők országgyűlési képvise- viseljék a tagság érdekeit. Termé- ján létrehozott kísérleti vizuális érTUDOSZ érdekében. Sajnálatos módon a négy évvel ezelőtti állapothoz
szetesen fel kell készülni a lehetsé- zékelők kidolgozásáért;
Erről mi a véleménye?
lők?
után
vita
némi
Amit
vélemények.
a
polarizálódtak
képest sokkal inkább
Dr. Bernáth Gábornak, a kémiai
— Normális demokráciában telje- ges variációkra, és azonnal lépni
megengedhettünk magunknak 4 évvel ezelőtt (pl. azt, hogy a TUDOSZ
tudomány doktorának, a Szent-Györakkori elnöke induljon az egyik párt listáján), az ma már nemcsak némi sen normális, hogy szakszervezeti kell, amint feláll az új kormány, az
Egyetem
9Y- gyi Albert Orvostudományi
vitát eredményezne a titkárok tanácsának ülésén (mint 4 éve), hanem tisztségviselők, vezető k megjelennek új parlament...
tanIntézet
Vegytani
Gyógyszerészi
a
hogy
kérdés,
a
az
Nem
járna.
sokkal komolyabb következményekkel
tanárának;
egyetemi
székvezető
győztesek oldalára sikerült-e állnunk (lesznek győztesek?), hanem az,
Dr. Kálmán Alajosnak, a kémiai tuhogy valóban meg tudjuk-e őrizni sokat hangoztatott pártsemlegességündomány doktorának, az MTA Közket.
ponti Kutató Intézet osztályvezet őKérek tehát minden TUDOSZ-tisztségviselőt, kicsit és nagyot, régit és
tudományos tanácsadónak;
jének,
újat, hogy szakszervezetünk érdekében minél kevésbé nyilvánítsa ki poDr. Sohár Pálnak, a kémiai tudoérdedepolitizálása
társadalom
a
Nem
litikai véleményét, hovatartozását.
Az MTA Kommunikációselméleti Tanszéki Kutatócsoport
mány doktorának, az Eötvös Loránd
kében kérem ezt — minél többen, minél inkább kifejezésre juttatják véledolgozói létrehozták a TUDOSZ új alapszervezetét. A
Tudományegyetem tanszékvezet ő
ményüket, annál jobban működik a demokrácia —, hanem azért, mert
leti Tanszéki Kutatócsoport els ősortanárának, a szerves- és
egyetemi
Kommunikációselmé
a
lehetnek
is
magatartásnak
méltó
tiszteletre
őszinte,
mégoly
bármely,
a spektroszkópia
gyógyszerkémia,
alamunkatársaiból
Intézet
Közvéleménykutató
volt
a
ban
komoly,
ez
hogy
Érzem,
következményei.
TUDOSZ-ra nézve hátrányos
és röntgenkrisztallográfia területén
nehezen teljesíthető kérés, de azért merem kérni, mert meggyőz ődésem,
kult 1993-ban.
példás együttmű ködéssel végzett,
hogy aki tisztséget vállalt, az tulajdonképpen szolgálatot vállalt, annak
is elismert tevékenynemzetközileg
együtt.
terhével
minden
ségükért.
Vidóczy Tamás
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Bemutatkozik

Farkas Béla
az MTA Mű szaki Kémiai Kutató
Intézet TUDOSZ-titkára
Visszagondolva az elmúlt bő
harminc évre —
amit a gimnázium padsoraiból
kikerülve munkával töltöttem —,
úgy emlékszem
vissza,
hogy
mindig volt bennem egyfajta érzékenység azoknak az embereknek a problémái
iránt, akik a munkahelyeken helyzetüknél fogva
a gyengébbek, a különböző kiszolgáltatottabbak
rétegéhez tartoztak. Egyszerű bben fogalmazva
és mai szóhasználattal élve, a „munkavállalóról"
van szó. Ilyen érzésektől, később tudatos meggyőződéstől motiválva, kapcsolódtam be az érdekképviseleti munkába, s az egyre nehezed ő
körülmények között, egyre elkötelezettebben —
sajnos nyilván nem kevés hibát is elkövetve —
veszek benne részt ma is.
Közel harminc éve dolgozom jelenlegi munkahelyemen, az MTA Mű szaki Kémiai Kutató Intézetben. Laboránsként kezdtem dolgozni, néhány év múlva felvételiztem a Veszprémi Egyetem vegyészmérnöki karának levelező tagozatára. 1974-ben diplomáztam, jelenleg mint tudományos munkatárs dolgozom az intézet kristályosítási folyamatok osztályán. Fő kutatási területünk az oldatokról történő kristályosítás (szilárd anyag kiválasztás) törvényszer ű ségeinek elméleti és kísérleti összehasonlító vizsgálata.
Alapvető feladatunk — és nem kevésbé saját
érdekünk is — mindent elkövetni annak érdekében, hogy kutatási eredményeink a gyakorlat-

ban az ipar területén minél nagyobb mértékben
hasznosuljanak.
Jól ismert tény, hogy ma Magyarországon a
kutatás, a mű szaki fejlesztés, pénzügyi támogatottság tekintetében egyáltalán nincs kedvezményezett helyzetben. Ez a körülmény pedig jelentősen kihat az akadémiai kutatóintézetekre is. A
mi intézetünk helyzete is egyre nehezebb, nekünk létfenntartási problémáink vannak, s a m ű ködőképesség fenntartása érdekében sok-sok
kényszer ű intézkedést kellett hoznunk.
Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között az érdekvédelmi, érdekérvényesítési munkának is meg kell változni, alkalmazkodni kell a körülményekhez. Ezt az alkalmazkodást pedig megneheziti az a tény — különösen az érdekvédelem munkahelyi szintjein —
hogy nagymértékben csökkentek a szakszervezeti alapszervezetek jogositványai.
Mit lehet és kell ilyen körülmények között tenni, amikor a helyzetet még az is neheziti, hogy
a munkáltatók egy része úgy érzi, hogy ilyenformán végre megszabadult az „okvetetlenkedő "
szakszervezetektől? Úgy gondolom, itt ketté kellene választani az érdekvédelem felső, országos szintjét és a munkahelyi partnerkapcsolatokat. A felső szinteken továbbra is mindent el
kell követni annak érdekében, hogy a szükséges törvények megszülethessenek, amelyek a
tisztességes érdekvédelmi munkát garantálják.
A munkahelyi szinteken pedig minimális feltétel,
hogy a szakszervezeti tisztségviselők állandóan
„karbantartott", naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a vonatkozó törvények, jogszabályok
tekintetében. Ez persze rengeteg többletmunkát, állandó önképzést igényel, de azt hiszem,
hogy csak így van reális esély arra, hogy kollégáink, a munkavállalók érdekeit legalább elfogadható eredményességgel tudjuk képviselni.
Úgy gondolom, hogy az egyre sokasodó
munkahelyi, szakmai feladatok ellátása mellett,
az érdekvédelmi munka óriási feladat, de bízom benne, hogy meggyőződésünkből, a tagság bizalmától megerősítve eleget tudtunk tenni az elvárásoknak.
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Lapzárta után
Elfogadták az Akadémiai törvényt
A választás előtt az Országgy ű lés utolsó hetében 1994. március 28-án délután elfogadta az MTA-ról szóló törvényt. A törvény elő készítő munkáját jellemezhetjük a ráfordított idő vel, a parlamenti szakbizottságok 1 évnyi tárgyalásaival, a TUDOSZ-irodában
egymásra tett törvényjavaslatok 70 cm-nyi magasságával, esetleg tizenvalahány kgjával. A törvény sorsáról folyamatosan tájékoztattuk olvasóinkat és a TUDOSZ-tagságot, idönként véleményeket, javaslatokat kértünk, amelyeket összesítés után továbbítottunk a parlamenti pártok frakcióvezető inek, a kulturális bizottságnak, ha szükség
volt rá, a sajtónak. A törvénnyel kapcsolatos képviselő i vélekedéseket, javaslatokat
összegy ű jtöttük és természetesen az érdeklődő tagjainknak átadjuk. A felszólalásokról készült jegyzökönyvek érdekes olvasgatnivalót rejtenek. így választás elő tt tanulságos lehet, ha bárki összeveti: a pártok programjai hogyan konkretizálódnak a parlamenti felszólalásokban.

A törvény legfontosabb pontjai
Az MTA köztestületté alakult, amely saját
törzsvagyonnal rendelkezik. Tagjai az akadémikusok és a tudományos fokozattal rendelkezők,
vagyis mindazok, akik PhD-fokozattal rendelkeznek. (Az eddig megszerzett kandidátusi fokozatok automatikusan PhD-nek minő sülnek, az
egyetemi doktorival rendelkezők kérhetik a „Felsőoktatási törvényben" lévő elő írás alapján a
doktori fokozat PhD-vé elismertetését.)
A legfelső döntéshozó szerv a közgy ű lés,
amelynek az akadémikusokon kívül a minősítettek 200 választott képviselője is tagja. Ók nem
az intézeteket képviselik, és nem „vizezési céllal" vannak ott, mint ezt Szentágothai professzor említette, hanem a köztestületiségb ől
adódóan az Akadémia tagjaiként, a minősítettek is képviseltetik magukat a közgyűlésben.
Az akadémiai kutatóhelyek m ű ködését irányító testület az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
(AKT). E testület tagjainak egyik felét a közgyűlés, a másik felét az akadémiai kutatóintézetek delegálják. Az AKT elnöke az Akadémia
főtitkára, akit a hazai akadémikusok közül a közgy űlés választ. A jövőben az AKT tehet javas-

latot az akadémiai kutatóintézetek létrehozására, átszervezésére, megszüntetésére. Az AKT
három tudományterületi kuratóriumot hoz létre.
Ezek a kuratóriumok állapítják meg többek között a tudományterületükhöz tartozó egyes kutatóintézetek, kutatóhelyek költségvetési támogatásának és beruházásának kereteit.
Az Akadémia jogosult a kiemelkedő tudományos
teljesítményt elért személynek az MTA doktora címet adományozni. E cím viselőinek kormányrendeletben megállapitott mérték ű tiszteletdíj adható. A
törvény 1994. június 30-án lép hatályba.
A végre megszületett törvény rendkívül felelősségteljes feladatot ró az Akadémiára. Ezek közül a legfontosabbak az új alapszabály-készités,
a közgy űlés minősített tagjainak megválasztása,
az AKT, a kuratóriumok, a vagyongazdálkodó
szervezetek létrehozása. Most, hogy a T. Ház
elfogadta az MTA-ról szóló törvényt, óriási kihívás előtt áll az Akadémia. Bizonyítja, hogy képes
a további megújulásra, a törvény adta lehetőségekkel élve demokratikus és nem „tekintélyelvekre" épülő módon készitheti elő alapszabályát és hozhatja létre új testületeit, növelve ezzel
is az Akadémia tekintélyét, biztositva végre az
alkotómunkához szükséges nyugodt légkört.
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A bérkifizetésről
A MT 155. paragrafusa rendelkezik a munkabér kifizetéséről. Eszerint a dolgozó munkabérét a kollektív szerződésben rögzített időpontban ki kell fizetni, de ha ezt nem
rögzítették, akkor is legkésőbb a következő hónap 10-éig. Amennyiben
ez nem történik meg, a munkavállalót a késedelem idejére a mindenkori kamat is megilleti. (Kollégáink
megértést tanúsitottak most, amikor
elfogadták, hogy az 1994. január 1jétől járó illetményük egy részét csak
március végén, illetve a márciusi illetményükkel együtt kapják meg.
Bízzunk abban, hogy ilyen késés
többet nem fordul elő.)
A MT 154. paragrafusa arról rendelkezik, hogy a munkabért a magyar törvényes pénznemben kell kifizetni. Lehetőség van arra is — ha
a kollektíva egyetértése esetén ezt
kollektív szerződésben rögzítik - —,
hogy a béreket a dolgozó bankszámlájára utalják. A dolgozó nem követelheti a helyszini, készpénzes kifizetést, ha a kollektiv szerződés utalással történő kifizetésről rendelkezik.
Az átutalás a dolgozó megbízása
esetén is teljesithető, de a munkáltató egyoldalúan nem intézkedhet a
bér átutalással történő teljesítéséről.
Amennyiben a béreket betétszámlára utalják át, a munkáltatónak biztosítania kell, hogy a dolgozó a bérkifizetés napján rendelkezhessen a
munkabérével.
Az átutalással járó költségek (a Munkaügyi Értesítőben megjelent állásfoglalás szerint) a munkaadót terhelik.

A közalkalmazotti
jogviszony átalakulása
A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi
Kollégiumának MK. 154. sz. állásfoglalása szerint átalakuláskor akkor
tekinthető jogutódnak egy új munkaadó, ha a régi és az új munkáltató azonos törvény hatálya alá tartozik, tehát amikor a közalkalmazotti
jogviszony nem alakul át munkaviszonnyá (Munka Törvénykönyve)
vagy közszolgálati jogviszonnyá
(Köztisztviselői törvény). Ilyen esetekben tehát nem lehet jogutódlásról beszélni, ezért az átalakult szervezetnél dolgozók munkaviszonyát
végkielégítés, illetve jubileumi jutalom szempontjából az új munkaszerz ődés megkötésének időpontjától
kell figyelembe venni. Akkor lehet
ennél kedvező bb helyzetet elérni, ha
az új munkaszerz ődés rögziti, hogy
az előző munkáltatónál eltöltött időt
az új munkáltatónál eltöltöttnek tekintik. A kollektív szerződés is rendelkezhet így.

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
Bértarifa útveszt ők

Illetménypótlékok
A kollegák nem lankadó figyelemmel érdeklődnek a közalkalmazotti
bértarifa bevezetésével kapcsolatban az illetménypótlékok után. A Kjt.
szerint kétféle illetménypótlék létezik. Vannak illetménypótlékok, amelyekre a fedezet az 1993. december 31-én és 1994. január 1-jén költségvetési álláson lévő közalkalmazottaknak a költségvetés biztosítja.
Ilyen a vezetői pótlék, az egészségre ártalmas munka címén adandó
illetménypótlék, a gépjármű vezetői
pótlék és az idegennyelvtudási pótlék.
Ezen pótlékokra jogosító munkakörökről, a jogosultság feltételeiről,
az idegen nyelvek köréről a kollektiv szerződésekben kellett megállapodni 1993. december '31-ig. (A vezetői pótlék kivételéve'.)
A Kjt. 39. paragrafusa alapján a
C. és D; E közalkalmazotti osztályban tanácsosi, illetve főtanácsosi, az
A és B1-B2 közalkalmazotti osztályban munkatársi, illetve főmunkatársi címeket lehet adományozni, amivel címpótlékok is járnak, de ezekre a pótlékokra a költségvetés sajnos nem nyújt fedezetet.Ezek a címek nem tévesztendők össze a tudományos munkatársi, tudományos
f őmunkatársi munkakörökkel.
Ajánlott ezen címek adományozásának feltételeit ugyancsak a kollektív szerződésben rögzíteni. Ha
valaki ilyen cím birtokosa, akkor már
számára a címpótlék jár. Ugyanúgy,
mint a senior cím utáni pótlék,
amelynek adományozására a kutatóintézetekre vonatkozó kormányrendelet értelmében van lehetőség
(költségvetési fedezet itt sincs). Az
említett kormányrendelet írja elő azt
is, hogy a tudományos főmunkatársaknak és tudományos tanácsadóknak munkakörük után illetménypótlék jár. Ennek fedezetét a költségvetés biztosítja.
Mire ezeket a sorokat olvassák,
bizonyára mindenki kézhez kapta a
bértarifa szerinti illetményét pótlékokkal együtt, 1994 január 1-jétől
visszamenőleg.

Szép munka volt,
köszönjük
Az illetménypótlékok jogosultságát
a Kollektív Szerződések alapján kellett megállapítani. Köszönet minden
szakszervezeti tagnak és vezetőnek,
akik a Kollektív Szerződések elkészitésében, egyeztetésében, egyes
esetekben többhónapos vitájában
részt vettek, megtalálva, elfogadva
azt a kompromisszumot, ami a munkavállalóknak kedvező , és az intézetek vezetői is el tudtak fogadni.

Ismét az Önkéntes
Nyugdíjpénztárról
A Szószóló előző havi lapszámában már írtunk az új törvényről,
amely lehetővé teszi az önkéntes
nyugdíjpénztárak létrehozását. Ha a
nyugdíjba menő 42 éves munkaviszonnyal rendelkezik és nettó 19
ezer forintos bérrel, akkor nyugdíja
nettó bérének 64 százaléka lesz,
eléri az elérhető legmagasabb százalékát a nettó bérének. Ha ennél
magasabb a nettó bére, akkor százalékosan bére egyre kisebb hányada lesz a megállapitott nyugdíja.
Ha jövedelmének egy részéről havonta lemond és nyugdíjbiztosító
pénztárba fizeti, akkor nyugdíjas korára kiegészítő jövedelemhez juthat.
Milyen kedvezmények járnak a
nyugdíjbiztosító pénztárba befizetett
összegek után?
— szja alól mentesül a befizetés,
ha a pénztár tagja fizeti be,
— a befektetés mentesül a kamatadótól,
— a pénztártag halála esetén a
családtagja vagy örököse adómentesen veheti fel a tag számláján le
v ő összeget,
— ha a munkaadó a munkavállaló javára fizet be, a befizetés mentesül a tb-járulék alól, és a tag szja
befizetési kötelezettsége alól.
A kedvezmények következtében,
ha a munkavállaló lemond 1000 Ft
béremelésrő l, akkor a munkaadó
1440 Ft-ot fizethet be a számlájára,
míg ha ezt a pénzt bankba, vagy
egyéb biztosítóhoz fizetné be a dolgozó, akkor az 1000 forintnyi bér
nyugdij- és egészségbiztosítás (10
százalék) és szia (pld. 35 százalék)
levonása után megmaradt részét,
vagyis 550 forintot tud megtakarításként befizetni. A nyugdíjpénztárba tehát 1440 Ft kamatozik, míg az
egyéb nyugdíjelő takarékosságnál
csak 550 Ft.
Miért ezek a kedvezmények? Az
állam láthatóan nem tudja a nyugdíjakat a kivánatos szinten tartani. Az
új konstrukció bevezetésével a felelősség egy részét is áthárítja a munkavállalókra, arra inspirálva őket,
hogy saját megtakarításukkal segítsék elő öreg koruk megélhetését,
mert az állami „nyugdíj" a nyugdíjasok számarányának növekedésével
egyre képtelenebb ezt a feladatot ellátni. (Az egyes biztosítók és a nyugdíjpénztár ajánlatai kidolgozott példákkal a TUDOSZ-irodában rendelkezésre állnak)

Bakonyi turistaház
Pihenés: lehetőség a Bakony fennsíkján, Hármaskúton (Bánkúttól 3
km-re). Elsősorban baráti társaságoknak ajánljuk a turistaházat,
amelyben 1 db 9 ágyas, és 4 db 3
ágyas szoba van, melyekhez 2 fürdőszoba, tévészoba, konyha, ebédlő tartozik. A 3 ágyas szobák pótágyazhatók. Étkezés lehetséges ön-

ellátással (konyha is van), de akár
teljes ellátást vagy félpanziót is lehet kérni. (Napi háromszori étkezés
600 Ft személyenként). A szállás
napi 400 Ft személyenként. Július
hónapban, 10-e után várják a vendégeket. A turistaházat a csendet
és természetet kedvelőknek javasoljuk, a szórakozóhelyek kedvelői itt
csalódnának.

Soproni ajánlat
Ismét ajánljuk a Soproni Óvónőképző Főiskola Kollégiumát 2+2 ágyas
apartmanok vannak, közös előszobával és tusolóval. Az emeleten konyha található főzési lehetőséggel, minden szobához hűtőrekesz is tartozik.
A szobákba pótágy tehető. A kollégium a város szélén (a határtól 10
percnyi autózásra), a Margaréta bevásárló központ és a piac között félúton van. Csendes, szép park és
sportpálya tartozik a kollégiumhoz. Az
étkezést egyénileg kell megoldani. A
környékbeli látnivalókon kivül népszerüek az osztrák hegyek és kirándulóhelyek is. A közeli pályaudvarról rend-

szeres járatok közlekednek Bécsbe
is. 500 Ft szállásdíjra számíthatunk
(gyermekeknek kevesebb) és az üdülőhelyi díjra. Üdülési időpontok: június 27—július 17, augusztus 15-21
között.

Van ebben logika?
1994. január 1-jétől az alapítvány,
a társadalmi szervezet, az egyesület, társasházközösség, gazdálkodó
szervezet, vagy önkormányzat (stb.)
választott tisztségviselőinek tiszteletdíja után negyvennégy százalékos
társadalombiztositási járulékot kell fizetni. A tiszteletdíj után azonban nem
kell a négy százalék egészségbiztositási és a hat százalék nyugdíjjárulékot is befizetni, ezért azok után semiféle társadalombiztosítási ellátás
nem jár. (Magyarul, pld. az 1000 Ft
tiszteletdij után be kell fizetni 440 Ft
tb-t, ami a nevével ellentétben semmilyen biztositást nem ad, mert nem kell
befizetni a 40 Ft egészségbiztosítási és
a 60 Ft nyugdíjjárulékot. Biztosan van
benne logika, csak a mi agytekervényeink nem eszerint járnak.)

Megéri a pénzét

Hirdessen a Szószólóban

A Szószólót a költségvetési es vállalkozói szféra kutatóintézeteiben,
a főiskolákon és egyetemeken, több mint száz könyvtárban, autóbuszon és villamoson (egyesek tévénézés helyett) olvassák.
Hirdetésfelvétel telefon/telefax: 138-4287.
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Irány a Gondvanaföld!
Hogyan lehetne valamiképp megőrizni a Magyar Allami Földtani Intézet több száz dolgozójának az állását. Miért éppen az ő sorsuk izgat?
Sejtelmem sincs róla. Ilyen erővel törhetném azon is a fejem, mihez kezdjenek a munka nélkül maradó kohászok, bányászok és szövőnők is.
Hanem a geológusok! Számukra
igazán ki kellene találnom valamit.
Ezt nemcsak az értelmiségi-szolidaritás mondatja velem, de a józan megfontolás is. Ugye a hazai gyártású
acél, szövet vagy a honi fejtésü szén
sohasem képviselt világminőséget, s
mióta vámhatáraink a berlini fallal
együtt leomlottak és beözönlöttek világszinvonalú versenytársaik, sajnos
nemigen van helyük a nap alatt.
De a magyar geológiát sohasem
érhette az a vád, hogy elmaradt volna a tudományos versenyben. Az
osztrák-magyar kiegyezés után azon
nyomban, 1869-ben alapított Magyar
Királyi Földtani Intézet, amelynek
Lechner Ödön utóbb impozáns palotát épített a Stefánián, vonzotta a régi
nemesi és arisztokrata családok tehetséges sarjait: hamarjában csak
báró Nopcsa Ferenc, Lóczy Lajos és
Cholnoky Jenő nevét említem. Azt
hittem, annyi patina elég lesz a jelenlegi kormánynak, hogy valahogy
megőrizze az intézményt öröklött állapotában. Tévedtem, mert a társadalmi-gazdasági hegyomlás immár a
Földtanit is maga alá temeti. Pedig
a geológiának nem lehetett politikai
szemrehányást tenni: ez a diszciplína többé-kevésbé mentes maradt a
politikától. Lám, a Magyarhoni Földtani Társulat 1958-ban (1) is békén
megünnepelte alapításának centenáriumát, tekintet nélkül a korabeli po-

Vélemények ugyanarról

litikai helyzetre. Ráadásul a hazai geológusokról, s a pártállami időkben
a Magyar Allami Földtani Intézetre
átkeresztelt tudományos központjukról bátran állítható, hogy egyedülálló
tudományos ismeretanyagot halmoztak fel, s kiemelkedő eredményeket
értek el a föld méhének kutatásában.
Ám mindez, úgy látszik, nem volt
elegendő érv mellettük, mert a költségvetésnek nincs többé pénze haszontalan státusok százainak a fenntartására. Mit tegyenek már most a
jobb sorsra érdemes, felmondásukra váró kutatók?
Szerintem csak egyvalami segíthetne rajtuk: ha olyan korszakalkotó
felfedezéssel rukkolnának elő hamarjában, amely a róluk szóló döntést
megváltoztathatná. Van is egy ígéretes kutatási témám a számukra: fejlesszék tovább és ültessék át a gyakorlatba a Wegener-féle úgynevezett
driftelméletet, s gyorsítsák fel a földfelszín tektonikus folyamatait. Azok
számára, akiknek a Wegener-féle elmélet „nem ugrik be", készségesen
elárulom, hogy a kontinensek vándorlásának, távolodásának tételéről
van szó. Ezt a rendkivül lassú, mintegy 3,35x10 a kilencediken év óta
tartó folyamatot az úgynevezett preszecessziós erők, az ár-apályerő és
a sarkokról való menekvés ereje
idézte elő, ami ma is tart: a geodéták mérése szerint a földrészek ma
is mintegy évi egy cm-rel távolodnak
egymástól.
Namármost. Ha a munkanélküliség
démonától űzött, de amúgy világszínvonalon képzett geológusainknak sikerülne felfedezniük azt az eljárást,
hogyan lehetne felgyorsítani a földrészek távolodását, sőt esetleg előidézni egyes területek további leszakadását is, nemcsak az állásukat

Haditudósítás helyett
Amikor a Szószóló szerkesztői rábeszéltek, hogy
rendszeresen tudósítsak az Erdekegyeztető Tanács
plenáris üléseinek hadi eseményeiről, fel sem merült
bennünk, hogy elkövetkezik az a nap amikor azon
kell gondolkoznunk, hogy szüneteltessük a rovatot,
vagy találjak ki valami mást. Végül úgy döntöttem,
nem kis része volt ebben lapunk szerkesztőjének
közismert erőszakosságának, s annak, hogy azért
havonta mégis csak történik valami, hogy a „valami
más" mellett maradok.
De mi is okozza a problémát? Semmi különös, csak
az, hogy a választások közeledte és az esedékes
kormányváltozás miatt nem ülésezik az ÉT, és előreláthatólag szeptemberig nem is fog... Nem azért,
mintha nem lenne miről tárgyalni, de mindazon jók
ellenére amit korábban írtam az ülésekről tudomásul
kell vennünk, hogy Magyarországon az érdekegyeztetés rendszere messze nem tökéletes. Még országos szinten sem, pedig ott a legjobb. Nem formálódtak meg még úgy az oldalak, ahogy az elvárható
lenne, egy a piacgazdaság útját taposó országtól,
ahol adott esetben a napi politikától függetlenül is
érdekegyeztetnek. Tehát nincs tárgyalópartner, pedig az kell.
Kormány az van. De lassan lejár a mandátuma,
így érdemben már nem tud tárgyalni, hiszen a választások után, bárki győz, minden kezdődik elölr ől.
Ha csak az lenne a szerepe, mint a fejlettebb érdekegyeztetéssel rendelkező országokban, ahol mintegy egyeztető, békítő, közvetítő szerepe van, mert a
vita a munkáltatók és munkaadók közt folyik még
csak ellennénk valahogy. De nálunk nemcsak ez a
szerepe!
Munkáltatók vannak. Munkáltatói szervezetek azonban annak ellenére, hogy kilencen is ülnek az oldal
asztalánál, már nemigen. Es ez a legfőbb gondunk.
Nem lehet úgy eredményesen tárgyalni, hogy nincs

őrizhetnék meg, de kétségtelenül
hozzájárulhatnának a világ égető
problémáinak megoldásához. Mindazokban az országokban, ahol eltérő fejlettségű régiók vannak, s ezeknek lakói éles konfliktusba keverednek egymással, máris el lehetne kezdeni a válságövezetek „lekapcsolását". A harmadik világ sok országát el lehetne például inditani az óceánok közepe felé: az eljárást mondjuk Afrika keleti szarvával, Szomáliával és Etiópiával lehetne kezdeni.
A magyar geológusok a kísérlet sikere esetén bizonyára megbízást
kapnának Bosznia és Karabah tektonikai eszközökkel való izolálására
is. S még itthonról is érkezhetnének
megrendelések: nyugati megyéink
szívesen elvándorolnának a keletiek
mellől, ily módon megoldva a bősi
vízlépcső okozta gondokat is.
Szóval még nem késő, a hazai geológiának és földtani intézetnek van
lehetősége a talpra állásra. De mi
van, ha nem sikerül megragadni ezt
az utolsó szalmaszálat?
A kutatók számára nem marad más,
mint a kivándorlás. Itt van például a
földtörténet vadregényes Gondvanaföldje. A települők válogathatnak a tartományok között: Fennoszarmácia, Angaria, Laurencia. Szabadság határok
nélkül, rendszerváltásnak, gazdasági
válságnak se híre, se hamva... Igaz,
ahhoz, hogy itt megtaláljuk a számításunkat, alkalmazkodnunk kell a prekambrium viszonyaihoz, ám a kezdeti
nehézségeken hamar túlteszi magát az
ember.
A magyarok állóképessége kiváló,
köztük is a tudományos kutatók a
legszívósabbak, a geológusok pedig
nem ismerik a lehetetlent, hódítsuk
meg a Gondvanaföldet!
Pelle János

Kuti László több mint három esztendeje részt vesz az —
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseletében —
az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ
elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósit az érdekegyeztetés ,,harcmezejéről".

stabil tárgyalópartner, nincs erős ellenfél. A munkáltatói oldal pedig csak most formálódik. Bízunk benne, hogy a kamarai törvény segít, és végre kialakulnak a ténylegesen munkáltatói érdekeket képviselő
munkáltatói szervezetek.
Munkavállalók szintén vannak. Sőt munkavállalói
szervezetek is, és az oldalunk is meglehetősen egységes a tavaly év eleji megállapodás óta. Ez megmutatkozik abban is, hogy plenáris ülés ide, plenáris
ülés oda most is rendszeresen összejövünk megbeszélni az aktuális dolgokat, rendezni a problémákat,
s felkészülni a választások utáni időre, mikor munkánk törvényszerűen meg fog szaporodni.
Azt, hogy fent kell tartani a rendszeres egyeztetést, a márciusi oldalülésen határoztuk el. Megbeszéltük azt is, hogy folytatni kell az Erdekegyeztető
Tanács és a Titkárság irányításával, státusával kapcsolatos munkát, hogy előterjesztés készüljön a plenáris ülés számára. Ujra el kell indítani az ÉT müködésének továbbfejlesztésével kapcsolatos, már elkezdett, de megszakadt munkákat, lehetőleg közösen a
munkáltatók képviselőivel és a kormány szakértőivel. Az elkészült javaslatok alapján így már szeptemberben lehet erről tárgyalni. Áttekintjük az ÉT-KIÉT
kapcsolatáról korábban elkészült előterjesztést. Foglalkozunk a Munka Törvénykönyvével és az azzal
kapcsolatos munkáltatói javaslatokkal valamint egyéb
kérdésekkel. Felkészülünk az ILO esedékes nyári
ülésszakára. És odafigyelünk az ÉT munkabizottságainak munkájára, melyek természetesen most is működnek.
Végül csak annyit mondhatok, lehet hogy hadiesemények szeptemberig nem lesznek, de tudósitani valóm csak-csak lesz minden hónapban. Természetesen azért múltkori igéretemet be fogom tartani: ha
nincs miről írni, feesleges dolgokkal nem traktálom
az olvasót.

Kereső-nyilvántartó adatbázisok PC-re
munkavédelem+t ű zvédelem+környezetvédelem
Saját megjegyzések korlátlanul hozzáfű zhetők

VESVE

ANDVA

MUJOG
MSZ

JOGSZ

VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK BIZTONSÁGI ADATLAPJAI
Indulókészlet: 900 vegyület
(nevek, azonosítók, tulajdonságok, mérgező hatás, tű z- és robbanásveszély, határértékek, megelőzés, kezelés, tárolás, védőeszközök,
baleseti teendők, hulladékkezelés K-besorolások és jelzések).
ANTIDÓTUMOK (ELLENMÉRGEK) VESZÉLYES VEGYI ANYAGOKHOZ
150 vegyület
(veszélyes anyag: nevek, azonosítók, méregerősség/veszélyesség,
tulajdonságok, felhasználás/előfordulás, készítmények, méreghatás,
toxikus dózis
antidótum: fajták, alkalmazások, ellenjavallat).
MUNKAÜGYI JOGSZABÁLYOK
kb. 300 jogszabály rövidített tartalommal (mint JOGSZ)
MUNKA-, T Ű Z- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZABVÁNYOK
kb. 3000 MSZ/MI rövidített tartalommal, naprakészen!
(azonosítás, tartalom, hatékonyság, hatálybalépés, hatályvesztés,
szakrend, előzmény, hat. kiv. helyező módosítás, helyesbités)
MUNKA-, T Ű Z- ÉS KÖPNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK
kb. 600 jogszabály, közlemény, tájékoztató rövidített tartalommal,
naprakészen! (azonositás, tartalom, hatályosság, hatálybalépés,
hatályvesztés, előzmény, hat. kiv. helyező módosítás)

adatbázis éves karbantartás
ára (Ft)
díja (Ft)
32 000

16 000
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Irány a demagógia!
A Nemzeti Alap Tanterv a geológia oktatása
továbbra sem szerepei*
„Hamisat vegyitesz igazzat..." — mondja valaki a III. Richárdban. Számomra ez a demagógia meghatározása.
Ezt teszi Pelle János az „Irány a Gondvanaföld!" című cikkében, amelyet most a Szószólóban is nyilvánosságra hozunk.
Igaz, a geológusokat a bányászat látta el munkával, mert a pártállamban a bányászatnak kiemelt helye volt, és nem élhetett meg kutató anélkül, hogy a bányászattal ne lett volna kapcsolatban. Ahogy nem élhetett
meg ebben az országban senki, akinek a pártállam ilyen vagy olyan formájával ne lett volna kapcsolata.
A geológus például nem lehetett középiskolai tanár, mert a középiskolákban
nem tanítottak geológiát. Sajnos. Ez látszik azután Pelle János cikkében is, ahol
is a preszecessziót, — ami feltehetően valamilyen művészettörténeti fogalom —
„preszecessziós erők" néven a geológia fogalomkörébe vonja. Az általa helytelenül, féltudományos suk-süköléssel említett fogalom a precesszió, azaz a Föld
tengelyének kb. 26 000 éves periódusú mozgása.
A geológia — azaz a földtan — a természettudományok számára olyan,
mint a történelem a társadalomtudományok számára.
Nincs az az európai ország, ahol kétségbe vonnák ezt. Nincs az a
modern polgári társadalom, ahol ne hinnének ebben a tudományban.
A Pelle János által idézett Wegener-féle driftelmélet bizonyára valamilyen 40-50 évvel ezelőtti földrajz tankönyvbő l származó „tudományos" értesülés. Manapság a világon mindenütt lemeztektonika néven közismert.
Bővebb kifejtésére sem itt, sem széles körben máshol Magyarországon
nincs mód, sajnos nem tanitanak a középiskolákban geológiát.
Egy olyan országban, ahol a munkanélküliek száma eléri a 6-700 ezret,
néhány száz ember sorsa valóban nem érdemel túlzott figyelmet.
Igaz, hogy ez a néhány ember egy olyan tudomány hordozója, amely
rajtuk kívül Magyarországon nem létezik.
A történelemtudománynak az orvostörténettől a hadtörténetig számos intézete van, a geológiának csak ez az egy. Súlyos dolog, hogy a geológusok
között még arisztokraták is akadnak. A divatszakmának eszerint szégyenkeznie kellene Windischgraetz Katalin miatt. Nagy bűn az is, ha egy szervezet éppen 1958-ban volt egyébként nem száz, hanem száztíz éves.
Úgy gondolom, a kohászok, bányászok és szövőnők sorsa sem érdektelen, még egy modern, polgári államban sem.
Talán nem az egy, a minden európai kultúra részét alkotó tudomány
sorsa sem. Máskülönben ez a modernség legfeljebb az iszlám fundamentalista állam modernségének lehet méltó versenytársa.
Valez Gyula
'A Szószóló szerkesztő sége várja olvasóink véleményét' a legkorszerű bb tudományos eredmények Nemzeti
Alap Tantervben való megjelenéséről..

._......—

Zöld Szószóló
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A 32 évvel ezelőtt alakult szegedi madártani és természetvédelmi
szakkör legfontosabb feladata korábban az egyes madárfajok védelme
volt, ám az utóbbi időben ezzel együtt már a természet, a madárlakta
területek védelmére is figyelmet kell fordítania. A ragadozó fajokat azonban minden erőfeszítés ellenére sem lehet megmenteni. A vándorsólyom például már csak vendégként fordul elő a Dél-Alföldön, mint ahogy
ritka madár ma már Mártélyon a réti sas, amelyet a mind nagyobb
számban megjelenő üdülök üldöztek el a területről — jelentette ki március végén Marián Miklós, a madártani szakkör tiszteletbeli elnöke a
madárkutatók jubileumi összejövetele alkalmából.
A madárkutatók véleménye szerint a privatizáció veszélyezteti a természet védelmét, ezzel együtt a madárvilágot. Egyelőre nem tudjuk,
hogyan fogadják majd a gazdák a szakemberek természetvédő javaslatait, ajánlásait, s betartják-e azokat. Mig egyes fajok, például a feketerigó vagy a fekete harkály, jól alkalmazkodnak az emberhez, addig
más fajoknál félő, hogy végleg elhagyják hazánkat.
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HATÉKONY KERESÉS, TÖBB ADATBÁZIS MEGRENDELÉSEKOR 10 SZÁZALÉK KEDVEZMÉNY!
Az árak a 25 százalék áfát nem tartalmazzák.
Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet információs osztály
1021 Budapest, Ötvös János u. 1-3. (1281 Bp. pf. 7.)
Jablonkay Gábor, Balogh Katalin telefon: 176-2922, fax: 176-2932, telex: 22-7079 omtki
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Kihelyezett tanfolyamok szervezése
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Zsugorítani kellene az államot

Menetelésünk a kapitalizmusba
Interjú Liska Tibor közgazdásszal
Liska Tibort az eretnek közgazdasági gondolatairól ismert
elméleti szakembert arról kérdeztük, mi a véleménye napjaink
gazdasági problémáiról, hogyan értékeli „menetelésünket a
kapitalizmusba".
— Tényleges gazdasági rendszerváltásra nem került sor. A rendszer
stabil, legfeljebb másokat üldöz, és
kifinomultabb módszerekkel, mint
korábban. Csak a hatalom került
mások kezébe, nem a gazdálkodás
lényege, hanem módja változott. De
azt el kell ismerni, hogy az állam
legalább nem olyan rejtetten korrupt,
mint azelőtt volt. Az áruviszonyok oldódtak, egyszersmind tovább romlottak. A szegénység kényszere
KGST- és zugpiacokat hozott létre,
de ez még hagyján, mert ennek előnyei is vannak. A maffia legalább
önmaga ellen megvédi a fizetőképes polgárokat, akiket a törvényes
állami lopástól, rablástól, adóztatástól senki sem óv meg. Már nem a
kapitalizmus felé menetelünk, hanem a mind bürokratikusabb állammonopolista rendszerek irányába,
amelyeknek rosszabbnál rosszabb
változatai alakultak ki Nyugaton is.
A 70-es, 80-as években világszerte
kezdett válságba jutni az állammonopolista kapitalizmus. A válság azóta is mélyül.
arra, hogy eny,
— Van-e remény
hüljön? Újraértelmezte-e az állam saját gazdasági szerepét
akár nálunk, akár az államkapitalista társadalmakban?
— Az értelmezéshez értelemre
lenne szükség, az államnak pedig
nem az értelem, hanem a hatalom
a legfőbb jellemzője. Államalkotónak
politikusok mennek, nem felelős vállalkozók, s még csak nem is szakemberek. Persze akadnak ritka kivételek, de ilyenkor sem igazán alkotó, hanem végrehajtó tevékenységet folytatnak. Annak ellenére, hogy
gazdasági szerepét az állam nem
értelmezte és belátható időn belül
nem is értelmezi újra, el kell ismerni, hogy sokkal liberálisabb társadalomban élünk, mint akár egy évtizede, amikor még vitákat szervezni
sem volt veszélytelen vállalkozás. Az
előadásaimat például rendszeresen
betiltották, vagy teremhiányra hivatkozva lehetetlenné tették megtartásukat.
— Segítheti-e a Kelet-Nyugat-Európát, vagy inkább magával rántja?
— Jelenleg mélyebb a gazdasági
világválság, mint 1929-33-ban volt.
Az államnak az a feladata, hogy elfedje ezt, és konjunktúrát ígérjen. Hiába van Nyugaton túltermelés, Keleten pedig hiánygazdálkodás, a kettő nem egyenliti ki egymást. Nyugaton belefulladnak abba, aminek hiányában éhen-szomjan halnak Keleten, de mindkét térségben inkább lepusztulás, semmint kiegyenlítődés
mutatkozik. Legyenek ezek nyílt diktatúrák vagy demokratikusnak álcázott maffiarendszerek, nem szabadpiaci gazdaságok, nem vállalkozási
rendszerek.
— Bármelyik ma létező politikai
rendszerben érvényesülhet-e a
gazdasági racionalitás?
— Attól függ, milyen fokon. Az emberevés szintjén például érvényesül,
hiszen már nem esszük meg egymást, ennél fejlettebbek vagyunk,
de még nagyon messze vagyunk az
emberséges, gazdálkodó társadalomtól.
— Pontosan erre lenne alkalmas
a kialakulóban lév ő kamarai
rendszer. Ön szerint a gazdasági önszerveződés valódi bázisai
lehetnek-e a kamarák?
— Nem hiszek abban, hogy létezne bármiféle intézmény, szervezet,
amelyik nem maffia...
— Bocsánat, mit nevez ön maffiának?
— Bármifajta, a vállalkozásokat
törvényesen vagy törvénytelenül kifosztó társaságot, amely nem a gazdasági verseny kényszerének alkalmazásával jut jövedelemhez. A vállalkozások egymást is fosztogatják,
de a legveszélyesebb maffia az állam, mert az legalizált, törvényben
szentesitett rablást folytat.
— Miért gondolja, hogy a kamara is „maffia" lesz?
— Mert az állami bürokráciát teszi szövevényesebbé, átláthatatlanabbá. Es a legális rablás a legveszélyesebb. Szerintem terebélyesítés helyett zsugorítani kellene az
államot, egészen addig, hogy ne is
látszódjék.
— Hogyan értékeli a privatizáció elveit és gyakorlatát? Életképeseknek tartja a kis farmergazdaságokat?

— Nem létezik szabad tulajdon. A
jövedelmek nagyobb részét államilag, azaz legálisan elrabolják az emberektől, ugyanakkor azzal bolondítják őket, hogy tulajdonosokká válhatnak, vállalkozók lehetnek. Hazugság az egész. Jó lenne, ha lenne
tulajdon. Mivel ilyen nincs, a privatizációs költségek felszámítása is
csak az államilag szentesített lopás
mértékét növeli. Megsúgom, külföldön sincs valóságos tulajdon. A gittegyleteknél is rosszabb állami maffiák uralják a világot. Régi igazság,
hogy aki dolgozik, nem ér rá pénzt
keresni. Elő bb-utóbb az állatokat
sem illik dolgoztatni. Az embert b űn
dolgoztatni, ezt csak a kizsákmányolók teszik. Sok közgazdász is átveszi a munka dicsőítésének szövegét, pedig nem a meló, hanem az
alkotó tevékenység, a játékos, vidám, erő szak nélküli társadalmi
rendszer illik az emberhez. Ha ennek a modelljét sikerülne kidolgozni
és megvalósítani, akkor azt rendszerváltásnak lehetne nevezni. Ehhez mielőbb meg kellene indítani a
kísérleteket, hogy megteremthessük
az e rendszerváltás céljainak megfelelő valódi pénzt. Csak azt a pénzt tekintem valódinak, amit a teljes
jogú — a pénzteremtés jogával is
felruházott — tulajdonosok szabad
vállalkozásaik során teremtenek. E
kisérletek azért nem indulhattak
meg, mert az állam féltékenyen őrzi
pénzhamisító, pénzgyártó monopóliumát.
— Nem lehet-e a csírája az ön
elképzelése megvalósulásának a
munkavállalói résztulajdonosi
program vagy a kisbefektet ő i
részvényvásárlási program? Az
MRP vagy a KRP?
— Nem, mivel az én elméletem
alapja a társadalmi örökség, amiből
minden újszülött részesedik, s részét vállalkozásokkal gyarapíthatja
vagy elvesztheti. Hitelt licitre kaphat, de a licit a licitálóé, azaz önmagát gyarapítja azzal, ha vállalt és
elért megtakarításai növelésével vásárol több jogot a vállalkozásra. Ez-

zel a javakat vállalkozásba vevők kezébe kerül a kezdeményezés, nem
úgy, mint ma, amikor az eladói diktatúra érvényesül. Most kaptam meg
egy francia újságíró második levelét, aki a közelmúltban olvasta az
Aktuelle-ben több mint egy évtizede
megjelent cikket Okolandról. Irigyelt
bennünket, hogy milyen jó a magyaroknak, ahol ilyen kísérleteket végezhetnek. Csakhogy itt ma nem
folyhatnak kísérletek. A reformkommunista eszmékbe még belefért a
kísérletezés. Ma tagadják, hogy válság van, ha pedig nincs, minek kísérletezgetni. Pedig szükség volna
rá.
— A privatizáció során tulajdonhoz jutottak gazdasági prognózisok híján kénytelenek döntéseket hozni. Nem idéz ez elő
újabb káoszt?
— Nem, mert már az van. De a
káosz jó, mert nem mesterségesen
előidézett zű r, hanem természetes
rendetlenség, a mozgás keltette
összevisszaság, ami a piac sajátja.
Az anarchia létrehozását az állam
ma már nem bízhatja a piacra, amikor ő sokkal magasabb fokon képes
elvégezni ezt a feladatot.
— Minek nevezné, mivel jellemezné a jelenlegi gazdasági
rendszert?
bérrabszolgaságnak.
Ál
— lami
Manipulált kényszer hat az emberekre, akik munkájukért annyi fizetést kapnak, amennyi zsebpénznek
sem elég. Nincs meg a tisztességes csere lehetősége. Az állam beavatkozása a gazdaságba csak bajt
okoz. Kísérleti gazdaság kellene,
ahol nem az államé a pénzkibocsátás monopóliuma.
— Próbált helyet kérni kísérletei
számára mondjuk egy önkéntesen vállalkozó településen vagy
állami gazdaságban?
— Természetesen, de nem egyszerűen elutasítottak már a bankoknál is, hanem becsapnak azóta is.
A hatalmon lévők félnek, hogy beválik az elképzelésem, s az ökonosztát fejlettebb piaci rendszer lehetne, mint a meglévők.
— Létezik-e olyan gazdaságpolitikai pártprogram, amelyiket el
tudna fogadni?
— Sajnos nem. Mind kártékony,
ha nem is azonos mértékben. De
végül is nem mindegy, hogy kit választunk meg, még ha a gazdasági
rendszer a rendszer mint egész
nem is fog megváltozni. Legföljebb
a hatalomra kerülő emberek lesznek
mások. Remélem, jobbak.
Czibor Valéria

Független tudósok tanulmánya

Szociális paktum nélkül az ország szétzilálódhat
A további stagnálás gazdasági összeomláshoz vezethet
A magyar gazdaság viszonylagos helyzete 1994-ben kedvezőtlenebb, minta rendszerváltozás fordulóján volt. Egyebek mellett ez
olvasható „A jelen és egy lehetséges jövő Magyarországon,
1985-2005" című tanulmánykötetben, amelyet szakmai vita után
mutatott be a sajtónak Koltay Jenő, az MTA Világgazdasági
Kutató Intézetének igazgatója a szerzők, Ehrlich Éva, a Világgazdasági, és Révész Gábor, a Közgazdaságtudományi Intézet munkatársai jelenlétében. A szerzők a sajtó munkatársainak elmondták: következtetéseiket a mérsékelt optimizmus jellemzi, s ezért
úgy vélik, 1997 előtt nem számíthatunk jelentős gazdasági növekedésre.
Az Európai Unió (EU) által finanszirozott — az Eastern and Central Europe 2000 programon belül
tavaly kezdődött — kutatás eredményeként Magyarországon kívül
Szlovákiában, Lengyelországban
és Csehországban is elkészült a
nemzeti összefoglaló tanulmány.
Az EU kikötésének megfelelően
minden országban független kutatók készítették a vizsgálatokat.
A tanulmány megállapitja: a gazdaság zsugorodása gyorsabb, szétzilálódása pedig kiterjedtebb az elkerülhetetlennél. A szerzők szerint
ennek az az oka, hogy a kormányzat
hibái mélyítették és elnyújtották a válságot: így hatott például az állami bürokrácia újraépülése és kiszélesedése, színvonalának középszer űsége;
az állam szinte korlátlan és a nagy
nyilvánosságot kizáró átláthatatlan
hatalma az állami tulajdon működtetésében és privatizálásában; a földtulajdon és a földhasználat terén kialakított bizonytalanság; a pénzügyi
rendszer mélyreható problémáinak
csupán tüneti kezelése.
A szerzők úgy vélik, a krízisből való kilábalás egyetlen lehetséges stratégiája az exportorientált fejlődés: ha
a reálisan optimista feltételezés valósággá válik, akkor a világkereskedelem évi 5-6 százalékos fejlődése
révén a magyar export is ilyen arányban növekedhet. Ehrlich Éva mindehhez hozzátette: kedvező feltételek
esetén két-három év múlva megindulhat a gazdasági növekedés, s az

ezredforduló után elérheti a 3-4 százalékos ütemet. Ebben az esetben
Magyarország megkapaszkodhat a
Görögország és Törökország közötti
szinten — szó sincs a fejlettekhez
való felzárkózásról! —, s tovább már
nem romlik pozíciója az európai közepesen fejlett országok sorrendjében. Ha azonban a gazdaság továbbra is stagnálni fog, akkor az összeomlás következik. A kutatók megállapítása szerint a jelenlegi fejlettségi
szint fenntartásához is legalább 1,52 százalékos gazdasági növekedés
szükséges.
A tanulmány készítői nem számolnak az adósság elengedésével, ám
csak jelentős tőkeinjekció esetén valószinűsitik a vázolt gazdasági fejlődést. A szerzők kifejtették: jövőre
1-2 százalékkal növekedhet a gazdaság, de középtávon nagyobb ütemű növekedést feltételezve is tudatosítani kell az emberekben, hogy a
következő években nem a gazdasági fejlődés gyümölcseinek szétosztása a vitatéma, hanem a terhek elosztása. A szociális piacgazdaság építéséből egyelőre csak a
piacgazdaság valósulhat meg, s a
lehetséges modernizációnak komoly
ára lesz. A kutatók szerint éppen
ezért fontos lenne a szociális paktum megkötése: az államnak, a munkaadóknak és a munkáltatóknak
meg kell egyezniük. Ellenkező esetben folytatódik a stagnálás és az ország szétzilálódása.
R. S.

1994. MÁRCIUS
„Lebegő" állapotban az agrár-felsőoktatás
Ex-lex állapotok uralkodnak tavaly szeptember óta az agrár-felsőoktatás területén, miután — az új közoktatási törvény értelmében — ezek az
intézmények a Földmű velésügyi Minisztériumtól átkerültek a Mű velődési
és Közoktatási Minisztériumhoz. Miért elégedetlen ezzel a földmű velésügyi tárca? — kérdeztük dr. Magassy Dánielt, a Földmű velésügyi Minisztérium főosztályvezetőjét.
— Szerintem zökkenőmentesebb lett volna az átállás, ha a jogszabály
hatálybalépéséhez két-három esztendő türelmi időt adnak. Az azonnali
átállás ugyanis zavarokat okozott a szakok és karok indításában. Nagy a
bizonytalanság az egyetemekhez csatlakozó kutatóintézetekben, gyakorlóiskolákban, tangazdaságokban, illetve a kutatás területén. Mivel a jövő
agrárszakemberei ezekből az intézményekből kerülnek ki, egyáltalán nem
közömbös, hogy milyen színvonalú képzettséggel rendelkeznek, milyen
szakmai indíttatással, ágazat iránti felelősséggel kerülnek ki az iskolapadokból.
— Mintha arra utalna, hogy a hiba okait a törvényben látja...
— A közoktatási törvény hatálybalépése óta tisztázatlanok a felsőfokú
intézmények mezőgazdasággal kapcsolatos feladatai. Máig sem készült
el az ezt meghatározó, kapcsolódó törvény vagy kormányrendelet.
— És amíg ez megszületik?
— Addig sem ülünk ölbe tett kézzel. A földmű velésügyi szaktárca keresi
azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek révén lehetősége nyílik beleszólni abba, hogy az agrár-felsőoktatás a megfelelő szinten maradjon.
Például részt veszünk a Felsőoktatási és Tudományos Tanács munkájában, s ott érvényesiteni igyekszünk az ágazat érdekeit, amennyire csak
u. g.
lehet.

Szállodának kínálják a volt kutatóintézetet
Harminc vállalkozás vette bérbe a felszámolás alatt lévő veszprémi
Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet épületét. Néhány laboratóriumban még dolgoznak kutatók — de már magánvállalkozóként —, a
helyiségek többségében azonban a korábbi funkciótól nagyon is eltérő
tevékenységek folynak: készül bennük cipő, csomagolnak kozmetikai anyagokat, tárolnak alkatrészeket és különböző árufélét. Végleges megoldást
azonban a főépület hasznosítására éppen úgy nem találtak, mint a veszprémi és péti kísérleti üzemekre. Az utóbbiakban félig kész gyártósorok
várnak gazdára. Nem akadt vevő a nagy érték ű mű szaki könyvtárra és a
müszaki folyóirat-gyű jteményre sem. Gondot okoz a felhalmozódott veszélyes hulladék tárolása. A MAFKI volt péti kísérleti üzeme mellett például 270 tonnányi veszélyes hulladékot kénytelen tárolni a felszámoló, az
ártalmatlanítás költségét hajlandók az árból is leszámitani.
A Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet felszámolása 1992
októberében kezdődött, amikor az adóssága már meghaladta a harmincmillió forintot. Elfogytak az intézet kutatási megrendelései, sőt ekkorra
már felélte vagyonának jelentős részét is. Bár a felszámoló még reménykedik abban, hogy a veszprémi egyetem megveszi az épületet, már újabb
hasznosítási formát is ajánl: irodaháznak vagy szállodának kínálja a parkkal és nagy parkolóval rendelkező egykori kutatóintézetet, amelyet fekvése, területe erre alkalmassá is tesz.

A pápa az embertelen
arcú kapitalizmusról

NÉZŐPONT
a

szerkesztő rovata

Kemény hangon követelte II. János Pál pápa,
hogy vizsgálják felül a
munka világának jelenlegi
állapotát, s érvényesítsék
azt, hogy a munka olyan
érték legyen, amely kifejezi és er ősíti az ember és
a család méltóságát. A
pápa élesen elítélte a
mind embertelenebbé váló kapitalizmust, és arra
szólította fel a szakszervezeteket, emeljék fel
hangos szavukat, és követeljék ennek a rendnek
a megváltoztatását.
A Vatikánban már hagyomány, hogy március
14-én, Szent Józsefnek, a
munkások véd őszentjének
ünnepén a pápa dolgozókat fogad audiencián. Az
idei kihallgatáson az
egyik római állami nyomda munkásainak és családtagjainak hatezer f ős tömege találkozott II. János Pállal, de ebben
az évben először vatikáni meghívást kaptak a három legnagyobb olasz
szakszervezet, valamint az olasz gyáriparosok szövetsége els ő számú vezet ői, és a Banca D'Italia kormányzója is.
A rendkívüli találkozón a pápa sürgette, hogy vizsgálják felül a
munka világának szervezettségét. A munka a tőke el őtt való, az ember nem lehet csak a profit forrása, a megtermelt javaknak az embert
kell szolgálniuk — hangsúlyozta II. János Pál. Külön kiemelte annak
szükségességét, hogy küzdjék le a fiatal nemzedéket sújtó munkanélküliséget, és találjanak megfelel ő megoldást a n ők számára. A pápa
elismerte annak jogosságát, hogy a nök saját szakmai karrierre áhítanak, de figyelmeztetett: az anya szerepét semmivel nem lehet pótolni a családban. Az államnak anyagi elismerésben kell részesítenie
az anyaságot — ismételte meg az utóbbi id őben többször is hangoztatott véleményét. II. János Pál különösen keser ű szavakkal illette a
mind embertelenebbé váló kapitalizmust. A rendszer igazságtalanságait egyre inkább az emberek és a családok sínylik meg — világméretekben, s különösen a fejl őd ő országokban. Erélyesen elítélte, hogy
a t őke mindenható birtokosai a szegénység problémáját az élethez
való jog semmibevételével akarják megoldani. Felszólította az olasz
szakszervezeti vezet őket — és rajtuk keresztül a világ szakszervezete/t, mint a dolgozók képvisel őit —, hogy emeljék fel szavukat, követeljék ennek a rendnek a megváltoztatását. Ha az emberek ezt nem
teszik meg, megteszi helyettük Isten — hangsúlyozta a pápa.
II. János Pál, amikor másfél évtizede pápává választották, arra szólította fel az akkor még létez ő kelet-európai szocialista rendszereket,
hogy nyissanak ajtót Krisztus el őtt. A híveket arra biztatta, hogy ne
féljenek kemény harcot folytatni az emberi jogok megszerzéséért.
A pápa azonban nem az egyik rendszer védelmében emelt szót a
másik ellen. Társadalmi, szociális kérdésekkel foglalkozó enciklikáiban — a Laborem exercens, a Sollicitudo rei socialis és a Centesimus annus — már tiltakozott a kapitalizmus vadhajtásai ellen is. A
berlini fal leomlása és a vasfüggöny elt űnése után, 1990 áprilisában
tett prágai látogatása során arra figyelmeztetett: az emberi reményt
eláruló rendszerek bukása után illúzió lenne azt hinni, hogy helyükre
a nyugati kapitalista rendszert, a fogyasztás dicsőítését, a hedonizmust, az istentagadást kell állítani.'

