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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Dr. Virág Ildikó

A TUDOSZ és a szociálpolitika
A szakszervezetek május 2-án az
ÉT plenáris ülésén érdemi tárgyalások nélkül felálltak az érdekegyeztetés asztalától. Az esemény nem okozott nagy meglepetést, hiszen nem minden előzmény nélkül alakult így az egyeztetés. Ma már mindenki el ő tt
közismert, hogy e formális tárgyalásokért is meg kellett küzdenünk és az azt megelőz ő bizottsági ülések után már nem is vártunk mást.
Miért fontos a tudományos kutatásban dolgozók számára az ÉT
szociális bizottsága?
A kérdésre legalább kétféle választ lehet adni. Az egyik foglalkozásunkkal, munkánkkal kapcsolatos,
a másik pedig abból adódik, hogy
saját életünk — a közalkalmazotti
jövedelmeink mellett — milyen
mértékben függ a szociális ellátórendszereken keresztül nyújtott
gondoskodástól.
A Magyar Tudományos Akadémia
nem egy kutatóintézetében, nem
kevés egyetemi tanszéken és egyéb
kutatói műhelyben számos szakember azért dolgozik — elemez, adatokat gy ű jt, felméréseket értékel ki,
vitatkozik, előadásokat tart, cikket
ír —, mert felelősséget érez azért,
hogy milyen hazánkban a szociális
ellátás, és hogyan működik az ezt
szolgáló rendszer.
Ezek a szakemberek részt vettek
a jelenlegi rendszer kiépítésében,
éppen ezért tudják és értik, hogy
egyetlen rendszer sem töltheti be a
funkcióját, ha az nem igazodik a
társadalomban és gazdaságban
végbemenő változásokhoz. Azt is
tudják azonban, hogy a szociálpolitika olyan speciális terület, ahol a
legnagyobb körültekintéssel és a
társadalom egyetértésével szabad
csak lényegbevágó változtatásokat
bevezetni.
Nem véletlen tehát, hogy kutatók
és szociálpolitikusok március 12-e
után a sajtóban és minden lehetséges fórumon sorra megszólaltak.

Szakmai önérzetükön kívül ezt diktálta lelkiismeretük is.
A jóléti állam kiépítése a fejlett
társadalmakban azon a felismerésen alapult, hogy a fogyasztás javarésze az egyik fő termelési tényez ő nek — a munkaerő nek —
újratermelését szolgálja, melynek
fejlő dését — hasonlóan az anyagi
termeléshez — az emberi erőforrásba történő beruházással lehet
biztosítani. Schultz Nobel-díjas közgazdász erre alapozta ismert human-capital elméletét.
A jóléti gazdaságtan ehhez azt
tette hozzá, hogy ha az emberi
erőforrás fejlesztése fontos a társadalomnak, akkor nem bízhatja
csupán a társadalom egyes tagjaira a döntést e fontos ügyben, hanem közös döntésekre van szükség.
E kérdés minden modernizációs
periódusban fokozott jelentőséggel
bír, így ma Magyarországon hihetetlen súlya van minden ide vonatkozó döntésnek. A modernizáció
esélye múlhat ezen. A modernizáció velejárója, hogy munkahelyek
ezrei szű nnek meg és helyettük újak
jönnek létre, ahol csak az új iránt
nyitott, megfelelő alaptudással rendelkező munkaerő képes helytállni.
A tudományban, oktatásban működőknek, általában az értelmiségnek
éppen ezért nem lehet közömbös
és nem is az a szociálpolitika.
A Bokros-csomag által képviselt
szociálpolitikával szemben léteznek
alternatív megoldások, csak igénybe kell venni azoknak a szakembereknek a közreműködését, akiket
például a Magyar Tudományos
Akadémián ezért fizet meg a magyar adófizető. Az egyéni rászorultsági elvet és a hozzá kapcsolódó költséges rászorultsági vizsgálatot ezer okból kritizálják a szakértők, és számokkal is tudják biztosítani a csoportos célzás útján eljuttatott segítség elő nyeit.
A mostani csomag csak a szociálpolitika egy területén, a családtámogatási rendszerben kíván lényeges változtatást bevezetni, de tud-

A kompromisszumkészségr ől és a partnerekről

A „túlsó partról" nézve I.
Interjú Héthy Lajos munkaügyi államtitkárral
A társadalmi-gazdasági megállapodás miért jutott zsákutcába? A
meghiúsulásban mekkora szerepe volt a szociális partnerek
olykor-olykor az eklektikus nézetrendszerének, szerepzavaraiknak? Az Érdekegyeztető Tanács közvetíti-e az egyre erősödő
lobbyk akaratát? Ezekről beszélgettünk a munkaügyi államtitkárral — aki ugyan a „túlsó partról" látja ezeket a kérdéseket —, de
a tanulságok közhasznúak lehetnek.
— A társadalmi-gazdasági megállapodás zsákutcába jutott. Megítélésünk szerint ennek két oka
van: egyrészt az idő rövidsége —
a Moncloa-paktum például másfél év alatt köttetett meg —,
másrészt egy kiérlelt gazdasági
program hiánya. Ilyen feltételekkel szinte lehetetlen egy történelminek nevezhető kompromisszumot megkötni. Osztja ezt a véleményt?
— Azt hiszem, alapvető en nem
az idö szorítása miatt nem sikerült
megállapodni. Az eredeti szándék
az volt, hogy a kormány létrejötte
után 3 hónappal — októberig —
megkötik a paktumot. Ehhez képest
közel fél évig folytak a tárgyalások,
s a kormány február elején jutott
arra a következtetésre, hogy a
megállapodás nem köthető meg ma
és a közeljövőben. A körülményeken, a partnereken is múlt, hogy ez
az elképzelés meghiúsult. Nem
osztom azt a nézetet, hogy ez a
procedúra kezdettő l illúziókon alapult, sőt inkább kedvező előjelekkel
indult. Ezek között említeném, a
kormány azzal vette át a hivatalát,
hogy nyitott a társadalmi párbeszéd
iránt, nem kíván kirekesztő politikát
folytatni, hanem a társadalmat le-

hető ség szerint bevonja a döntések alakításába. A koalíción belül
is egyetértés volt a társadalmi-gazdasági megállapodás szükségességérő l — akkor is, ha ezen a két
koalíciós párt némileg mást értett
—, továbbá az MSZP-t szívélyes
viszony fű zte a szakszervezetekhez, a munkaadók szövetségeihez.
A háromoldalú megegyezéshez
egy erős kormány kell, amelyik a
megállapodásokat és azok törvényhozásban jelentkező következményeit képes keresztülvinni a parlamentben, ez szintén adott volt.
Ugyanakkor már az indulásnál láthatók voltak az akadályozó tényez ő k. Hiányzott a kormány kellő
mozgástere, ami azóta tovább szű kült. Az ÉT-ben nincsenek igazán
erő s és egységes, tehát kellő en
támogatott, s így megfelelő nyomásgyakorló képességgel rendelkező munkaadói, illetve szakszervezeti oldalak, amelyek egymást és a
kormányt bizonyos kompromisszumokra kényszerítik, illetve a létrejött megállapodást tagságukkal elfogadtatják. Köztudott, hogy ez a
két tárgyaló fél meglehetősen megosztott, bizonyos értelemben politikailag is, holott egy ilyen paktumhoz a politikai célokat, az alapvető

juk, hogy az egészségügyi ellátás
és a nyugdíjrendszer átalakítása is
sorra fog kerülni.
Érdekünk és kötelességünk, hOgy
ezek a fontos döntések a legnagyobb szakmai körültekintéssel és
a mi részvételünkkel születhessenek csak meg. Így tehát minden
lehetséges fórumon jelen kell lennünk, ahol ez megbeszélhető, közte a szociális partnerek számára
létrehozott Érdekegyeztető Tanácsban is.
A nagy szavak után prózaibbra
fordítva a szót, szükséges ott lennünk saját közvetlen érdekünkre
való tekintettel is. A mi anyagi és
jövedelmi viszonyaink között nem
kis szerepe van azoknak a társadalmi jövedelmeknek, amelyekhez
a szociális ellátó rendszereken keresztül jutunk hozzá.
A béreinket döntően a közalkalmazotti bértáblázat határozza meg,
amely logikája szerint nem tesz
különbséget két közalkalmazott között aszerint, hogy milyen típusú
családban él, hogy családjában
hány gyermeket nevel. Ebbő l máris
következik, hogy ha a gyermekeket
nevelő megközelítőleg olyan színvonalon akar élni, mint gyermekeket nem nevelő kollégái, a gyermeknevelés családi költségeit a közalkalmazotti bérrendszeren belül
plusz munkával, félállással kell előteremtenie.
Ezt a terhet enyhítette eddig az
alanyi jogon járó családi pótlék.
Noha az utóbbi években némiképpen emelkedett a családi pótlék
összege, reálértékben jelentő sen
csökkent. (Míg 1990-ben kétkeresős, kétgyermekes családot alapul
véve az egy gyermekre jutó családi
pótlék városokban az egy fő re számított létminimumnak 41 százalékát, községekben 44 százalékát
tette ki, addig 1994-ben már csak
22 százalékát, illetve 24 százalékát
éri.) Akik az új rendszer szerint nem
lesznek jogosultak a családi pótlékra, gyermekenként mintegy 6000
forint plusz keresettel tudják azt
pótolni, figyelembe véve a gyerekek utáni adókedvezmény megszű nését is.
(Folytatás a 4. oldalon)
ideológiai értékeket illető en is bizonyos nézetazonosság szükségeltetik. Hiszen minden hasonló egyezség beavatkozás a gazdaság működésébe, amit világos politikai,
ideológiai törekvéseknek kell vezérelniük. Finoman fogalmazva sokrétű ség, egyértelműbben kifejezve
zavar jellemezte a szociális partnerek magatartását.
— Szerepzavarról van szó vagy
a nézetrendszerek eklektikusságáról?
— Az átmenetiségb ől és a nehéz
gazdasági helyzetb ő l adódóan a
felek igen sokféle nézetet képviselnek. Ahogy a mai politikai pártokban, úgy itt sem mondható, hogy
kikristályosodott értékek köré csoportosulnának a résztvevők, amik
parancsoló kényszerként jelennének
meg cselekedeteinkben. Kezdetben
úgy látszott, hogy a közös akarat
kompenzálja a hiányzó feltételeket.
Végül is azonban épp a közös elszántság hiánya vezetett oda, hogy
a gátló tényezők kerekedtek felül.
Meghirdetésekor a társadalmi-gazdasági megállapodás szép és hasznos politikai elgondolás volt, de
menet közben kiderült, hogy eredeti formájában megvalósíthatatlan.
— A meghiúsulásban ön szerint mekkora szerepe volt az egyre keményebb érdekérvényesít ő
csoportok megszervező désének,
melyek szándékai alkalmanként
kioltják egymást?
— A kormány csupán eredeti formájában adta föl a tgm-et, de változatlanul elkötelezett a háromoldalú érdekegyeztetés és megállapodás iránt. Azaz arról mondott le,
hogy politikai stratégiák alapján
szülessen megállapodás a gazdaságpolitika követendő irányáról. Ez
tartalmazta volna a rövid távon
szükséges megszorító intézkedése(Folytatás a 3. oldalon)
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Szükség van kollektív szerző désre?
Szükség van akadémiai érdekegyeztetésre?
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Szükség van ágazati érdekegyeztetésre?
Akarunk részt venni a KIÉT munkájában?

12

Akarunk részt venni az ÉT munkájában?

Szavazzon a TUDOSZ jelöltjeire
a közalkalmazotti tanácsi választásokon!
A TUDOSZ küldöttgy űlése
1995. május 6.
A szakszervezet elő ző küldöttgy ű lése — két évvel ezelőtt — sikeres
közalkalmazotti tanácsi választás után folyt le. Akkor lezártak egy
szakaszt, és kijelölték a követendő utat. A mostani időközi küldöttgy ű lés feladata az elmúlt két év értékelése volt. A jelenlevők először az elnök, az elnökség beszámolójához fű zött kiegészítéseit,
majd az ÉT szakbizottságainak munkájában részt vev ő TUDOSZtagok tájékoztatóját hallgathatták meg. (Azért ezekkel a szakbizottságokkal foglalkozott a küldöttgy ű les, mert a tagság viszonylag
keveset tud ezek munkájáról.) A tanácskozáson megjelentek az ÉSZT
tagszervezeteinek és a KSZSZ-nek a vezetői Is.
ugyanez a helyzet szinte minden
A közalkalmazotti tanácsi
magyar szakszervezetnél. Tudomáválasztások előtt
sul kell azonban venni, hogy az
Dr. Kuti László, a TUDOSZ elnöke Európába vezető út megtételéhez
elöljáróban leszögezte, hogy míg az a szakszervezetekre szükség van.
elő ző küldöttgyűlés a sikeres közalOrszágos és ágazati szinten az
kalmazotti tanácsi választás után folyt elért eredmények fontosak. A szerle, most a szakszervezet ugyanezen vezettség megőrzésében pedig az,
választás elő tt áll. Akkor azonban hogy az alapszervezeti tisztségvitársadalombiztosítási önkormányzati selők foglalkozzanak az emberek
választások is voltak, és ez a tény problémáival. Fontos, hogy a tisztmár önmagában a szakszervezetek- ségviselők azonnal jelezzék, ha úgy
re irányította a figyelmet. Mint elmond- látják, hogy a szakszervezet nem. a
ta: most éppen ez a közgyűlés lehet megfelelő irányban halad. Nem szaolyan tényező, amely a TUDOSZ-ra bad elhallgatni a véleménykülönbfelhívhatja a figyelmet, természetesen ségeket.
nem önmagában, hanem a szakszerA tagság megő rzésére nagyon
vezet tényleges tevékenységével nagy szükség van, mondta az eleogyütt. A közelgő választás két ok- nök végezetül; a TUDOSZ már így
ból fontos: egyrészt az ágazati vagyon is a mű ködő képesség határán van.
végleges elosztása is ezután történik
meg. Másrészt ez a választás dönti Bemutatkoznak
el a szakszervezetek reprezentativi- az ÉT bizottságai
tását, és ezzel együtt az érdekegyezDr. Kuti László után B őhm Zsutetésben való részvételi lehető ségüket. A reprezentativitás a szakszer- zsa, az ÉT munkaerő -piaci bizottságának tagja vette át a szót. Elvezeti vagyon elosztása miatt is lé- mondta,
hogy ez az Érdekegyeztető
nyeges, de ez a TUDOSZ esetében Tanács egyik
legfontosabb szakbinem döntő; viszont ha nem kap elég zottsága, mivel döntési joggal
renszavazatot a szakszervezet, veszély- delkezik a munkanélküliek
szolidabe kerülhet a konföderáció is, mivel a ritási alapja és a foglalkoztatási alap
választás után az abból megerősöd- pénzeszközei fölött. Röviden tájéve kikerülő koföderációk nyilvánvaló- koztatott ezekrő l; mint elmondta,
an megpróbálják a többieket kiszorí- passzív és aktív pénzeszközökrő l
tani az érdekegyeztető tanácsból.
van szó, a passzív pénzeszközök
Az országos érdekegyeztetés az a korengedményes nyugdíjazási
utóbbi időben nem működik megfe- intézmények, mint például az elő lelő en, gyakorlatilag eredménytele- nyugdíj, az aktív pénzeszközök
nek a megbeszélések; ennek elle- pedig az átképzésre, munkahelytenére az érdekegyeztetés, mint le- remtésre, földprogramokra, civil
hetőség nagyon fontos, mert ennek szervezetek támogatására stb. forsorán éppen olyan kérdésekben dítható összegek. A munkaerő-pialehet megegyezni, amelyekben a ci bizottság működteti a bérgaranmunkahelyen nagyon nehéz vagy ciaalapot is. Ebbő l vállalatok részesedhetnek pályázat útján, és segítlehetetlen.
Dr. Kuti László ezután arról szólt, ségével nagyobb mérték ű csoporhogy a TUDOSZ-nál nagy gondot tos létszámleépítés esetén a végkijelent a taglétszám csökkenése, de
(Folytatás a 2. oldalon)
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A TUDOSZ küldöttgy űlése
(Folytatás az 1. oldalról)
elégítést és a béreket ebb ől tudják
fizetni dolgozóiknak.
Ebben az évben feleakkora öszszeg áll rendelkezésre az aktív
pénzeszközökre, mint tavaly. Budapesten ez a keret már elfogyott, a
megyékben várhatóan június—júliusra kimerül. Ez azt jelenti, hogy meg
fog szű nni például az átképzés, és
nem lesznek közhasznú munkák.
Egy lényeges feladat a központi
foglalkoztatási pénzeszközök felhasználása.
Megvizsgálták, mennyire tudták
ellátni feladatukat, de az eredmények lehangolóak voltak. Az átképzések például nem érték el céljukat. Ésszerű tlenségek is elő fordultak, például Miskolcon építettek egy
átképzőközpontot, pedig lehetett
volna használni az egyetem infrastruktúráját.
Megvitatták az Országos Munkaügyi Központ költségvetését, szervezetét is, valamint a bizottság —
élve jogával — meghallgatta és véleményezte az új főigazgatót. A bizottság munkavállalói oldala beszélgetésre hívta a megyei munkaügyi
tanácsok munkavállalói oldalának
vezető it, ennél azonban sokkal szorosabb együttmű ködésre volna
szükség ezekkel a tanácsokkal.
A bizottság munkájában gyakran
gondot jelent, hogy kevés az idő az
anyagok áttanulmányozására, vidéki
kollégákkal folytatott konzultációra.
További probléma, hogy a kormány a Foglalkoztatási törvény tervezete szerint átjárhatóvá akarja
tenni a szolidaritási és a foglalkoztatási alapot, és a munkaerö-piaci
bizottság döntési joga is veszélybe
került. Mindennek ellenére bizakodik az érdekegyeztetés jövő jében.
Ezután Virág Ildikó ismertette a
szociálpolitikai bizottságban folyó
munkát. A bizottság két fontos problémával foglalkozott, az egyik a
társadalmi-gazdasági megállapodás, a másik a Bokros-csomag szociálpolitikai része. „Sok gondolkozásnak kevés eredménye lett" —
mondta. Kitért arra, hogy miért vesz
részt a TUDOSZ és az ÉSZT a
bizottság munkájában.
Az értelmiség saját jövedelme
miatt személyesen is érintett a szociálpolitikában. Ha például csak
alapnyugdíj lesz, többletbérre lesz
szükség egy nyugdíjbiztosítás megkötéséhez; ugyanez a helyzet az

egészségbiztosítással is. A családpolitika ráadásul ennél jóval összetettebb kérdés. Ha a gyermeknevelés költségeit nem kompenzálják,
ellehetetlenül a gyerekek oktatása,
és így veszélybe kerül az ország
modernizációja.
A társadalmi-gazdasági megállapodások tárgyalása során arra törekedtek, hogy a szociális szolgáltatások színvonalának csökkenése
árán ugyan, de változatlanul fennmaradjon a rendszer. Arra számítottak, hogy így könnyebb lesz a
juttatásokat emelni a gazdasági
teljesítmények emelkedésekor. A
Bokros-csomag azonban most alapjaiban változtatta meg a szociális
ellátások rendszerét.
Haubert Gábor a munkavédelmi
bizottság munkáját ismertetve elmondta, hogy a szakszervezetek
közösen képviselték érdekeiket a
bizottságban. A szakmai munka volt
előtérben, a politikai nézeteltéréseket sikerült félretenni. Arra törekedtek, hogy a nemzetközi munkaügyi
egyezmények tükröző djenek a Munkavédelmi törvényben, és meglegyenek a kellő garanciák a biztonságos és egészséges munkavégzésre. Többnyire sikerült is kiharcolni a jogokat, a nemzetközi
munkaügyi egyezmény adaptációja
során a Munkavédelmi törvény
megalkotásával megelőztük az általános európai jogharmonizációt.
Problémát jelent, hogy bár az
üzem-egészségügyi ellátás megfelelő törvényi szabályozása megvan,
a gyakorlatban még harcolni kell a
megvalósításáért. Végezetül Haubert Gábor hangsúlyozta, nagyon
fontos az ágazati, vállalati érdekegyeztetés erő sítése.
Müller Tamás, az informatikai bizottság tagja ismertette annak munkáját. Ez egy szakértő jellegű bizottság, a többi bizottság munkáját
segíti informatikai jellegű feladatok
elvégzésével és véleményezéssel,
javaslattétellel. A minimálbér kérdésében például mind a három oldal
más-más adatokkal dolgozott; az
informatikai bizottság megvizsgálta,
hogyan juthatott a három oldal
különböző eredményre, és megpróbálta közös nevező re hozni ezeket
a kalkulációkat. Az Adatvédelmi
törvénnyel kapcsolatban is tev ő kenykedtek, megvizsgálták, hogy
milyen feltételekkel szabad különböz ő adatbázisokat összekap-

csolni, ki kaphat ezekhez hozzáférést. Egy gyakorlati jellegű feladat
volt az ÉT titkárságán egy belső
információs hálózat létrehozása és
ennek az érdekegyeztetési partnerek számára hozzáférhető vé tétele. Eddig fénymásolással és kipostázással kaptak információt a partnerek, ha ez a hálózat üzembe
kerül, nagyon rövid idö alatt, számítógéppel lehet hozzáférni az adatokhoz. A belső rendszer már mű ködik, és a kintről történő hozzáférés is hamarosan lehető vé válik.
Ehhez meg kellett határozni, hogy
pontosan kik férhessenek hozzá az
adatokhoz, most már csak az érdekegyeztetési partnerek betanítása van hátra a rendszer használatára. Ezt a rengeteg információt
természetesen rendszerezni kell,
részben ezt a munkát is a bizottság tagjai végzik.

Kérdések és hozzászólások
Mayer István (Központi Kémiai
Kutatóintézet) azt a kérdést tette
fel, hogy mi történik ha egy vállalat
veszteséges, de a felszámolás még
többe kerül. B őhm Zsuzsa válaszában elmondta, hogy ez valóban társadalmi csapdát jelent. Bár a munkaerő -piaci bizottság nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, a munkaügyi
kutató igen, és talán a közgazdasági intézet is indít vizsgálatokat.
lványi Csaba (Központi Fizikai
Kutatóintézet) hozzászólásában
arra hívta fel a figyelmet, hogy az
utóbbi időben sokat változott a
szakszervezeti munka; a rendszerváltozás óta próbálják visszaszorítani a szakszervezeteket. Külön
nehézséget jelent, hogy a szakszervezeti munka döntő része a fels őbb
szintekre tev ődött át, és a titkárok
nem tudnak azonnal segíteni, így
az érdekképviselet elszakadt az
emberektő l.
Tóth Attila (Mű szaki Fizikai Kutatóintézet) az elő z ő hozzászólásra
reagálva elmondta, hogy sok dolgot centralizáltan kell és lehet elintézni, de ennek ellenére számos
cselekvési lehető ség van alapszervezeti szinten is. (Az intézetek gazdasági helyzetének külső finanszírozását csak a munkahelyen lehet
eldönteni. Érdekvédelmi szempontból viszont nem mindegy, milyen
megoldást választanak, tehát a
szakszervezetnek szerepe nem
hanyagolható!)
Ezután felhívta a figyelmet a következ ő küldöttgy ű lésre, amelyen
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tisztújítás is lesz. A TUDOSZ alapszabálya szerint az elnökség fele
már nem választható újra, ezért már
most érdemes a jelölteken gondolkozni.
Ezután Jablonkai Gábor (Országos Munkavédelmi Tudományos
Kutatóintézet) kért szót. A szervezettség csökkenése, mint mondta,
valóban akut probléma a TUDOSZnál is. Igaz, hogy sok kérdésben
megnyirbálták a szakszervezetek
egyetértési jogát, de a saját tapasztalata szerint egyébként is nagyon
ritka, hogy a szakszervezet éljen
vétójogával. Végül arra mutatott rá,
hogy az egyes intézményeknél alapvetően különböző lehet a helyzet,
például az Országos Munkaügyi
Intézet évek óta nem kap költségvetési támogatást.
Szénási Eva (Kísérleti Orvostudományi Intézet) szintén a szervezettség csökkenésérő l beszélt. Mint
elmondta, az emberek kezdenek
közömbössé válni. A tavalyi év sikeresnek mondható, elfogadható
Közalkalmazotti törvény jött létre, az
intézetek nagy részében van kollektív szerző dés. Az is eredmény,
hogy bár sokszor nem sikerült a
kormányt rábírni a szakszervezet
elképzeléseire, gyakran olyan lépéseket sem tesz meg, amelyeket a
szakszervezet tiltakozása nélkül
megtenne. Mindezek ellenére nem
n őtt a taglétszám, mert ezekből az
eredményekbő l az emberek akkor
is profitálhatnak, ha nem tagjai a
szakszervezetnek.
Honti László (Központi Fizikai
Kutatóintézet) elmondta, hogy nagyon fontos a kiharcolt megállapodások betartása és betartatása,
különben csorbul a szakszervezet
szavahihető sége. Egy szakszervezet akkor vonzó, ha van programja
és be is tartja azt.
Ács Kató (Mű vészettörténeti Kutatócsoport) hozzászólásában arra
hívta fel a figyelmet, hogy a nem
tudományos beosztású dolgozóknak
még rosszabb a helyzete, így a
TUDOSZ-nak van még tennivalója
a közalkalmazotti bértáblával kapcsolatban.
Kuti László a hozzászólásokra
válaszolva elmondta, hogy az emberek még mindig azt várják egy
szakszervezettő l, hogy üdültetést,
Mikulás-ünnepséget szervezzen és
segélyeket osszon. Nem látják,
hogy egy szakszervezet tevékenysége ennél sokkal több. Felhívta a
figyelmet a más szakszervezetek-

kel való együttműködésre és arra,
hogy mindenképpen eredményeket
kell felmutatni, mert az emberek
csak ezt hiszik el; éppen ezért, ha
valamit elér a szakszervezet, fontos felhívni a figyelmet arra, hogy
ez a szervezet érdeme. A kollektív
szerző dések létrejötte például nagyon nagy vívmány.
Az elnök szólt arról, hogy az
Akadémián sokan lenézik a szakszervezetet, pedig az Akadémiai
törvény megalkotásakor a TUDOSZ
sokat segített az Akadémiának.
Végezetül megemlítette, hogy néhány intézménynél még mindig nem
fizették ki a január 1-jétő l esedékes, az Al emeléséből eredö havi
plusz 500 Ft-ot, holott az ezt fedezö
összeg már megérkezett hozzájuk.
Hangsúlyozta, hogy ez törvényellenes, és mindent meg kell tenni e
visszásság megszüntetésére.
Végül a küldöttgy űlés tagjai arról
tanácskoztak, hogy a TUDOSZ miben javíthatná tevékenységét. Elhangzott, hogy a politikusok külföldi partnerekkel tárgyalva, a valóságosnál jobb képet festenek az ország helyzetérő l, de a TUDOSZ
mindig igyekezett objektív lenni. A
közalkalmazotti bértábla alapilletményének automatikus növelésére
több javaslat hangzott el. Volt, aki
úgy gondolta, az Al-nek a mindenkori minimálbérrel kell azonosnak
lennie. Mivel gyakran a kormányoldalról a megegyezés szándéka
sincs meg az érdekegyeztetés során, és utána a Parlamentben éppen azok terjesztik elő a napirendi
pontot, akik korábban nem törekedtek a megegyezésre, kívánatos lenne, hogy a TUDOSZ közvetlenül tájékoztathassa a politikusokat. Dr.
Kuti László elmondta, hogy veszélyeket is magában rejt, ha egy szakszervezet valamely vezető beosztású tagja képviselő is. A parlamenti
törvénykezésben a TUDOSZ képviselő i révén nem vesz részt, viszont
a lobbylistára bejelentkezett, és így
alkalma van a törvény-előkészítés
vitájában részt venni. Szó esett még
arról, hogy a TUDOSZ-nak törekednie kell arra, hogy hatékonyabb
munka folyjon az Akadémiai Érdekegyeztető Tanácsban, de a geológiai sszolgálatnál, az FM-nél mű ködő ÉT munkáját sem szabad elhanyagolni.
Az ülés végén dr. Kuti László köszöntötte anyák napja alkalmából a
jelenlévő édesanyákat.
F. Zs.
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Választások előtt
A kormány (még az elő ző ) úgy
döntött, hogy a magyar dolgozóknak, munkavállalóknak munkahelyi üzemi tanácsokra (ÜT) és közalkalmazotti tanácsokra (KT) van
szükségük ahhoz, hogy gyakorolhassák részvételi jogaikat. Miért
ez a magyartalan mondat? Azért,
mert a Munka Törvénykönyve és
a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény Is a munkavállalók
részvételi jogait említi, de azt
nem, hogy miben. (Egy tervezetben még így szerepelt: „A munkavállalók részvételi joga a munkáltató vezetésében". Még időben
kihúzták a mondat második felét, de a helye üresen maradt.)
Olyan érdekvédelmi rendszert vezettek be, amely idegen volt a munkavállalók és a munkaadók számára is Magyarországon, és igazán
még most sem épült be szervesen
az érdekegyeztetés rendszerébe.
Sok helyen most sem egyértelmű ,
miben különböznek a szakszervezeti és az üzemi tanácsi, közalkalmazotti jogosítványok. Természetesen vannak jó példák. Ott, ahol a
szakszervezet és a közalkalmazotti
tanács egymást támogatva, az információkat kicserélve, a törvénybő l
adódó munkamegosztás szerint
összhangban munkálkodott, és tevékenységüket a munkáltató sem
tekintette gyanakodva, az átlagosnál nyugodtabb légkörben dolgozhattak a kollégák.

A KT jogosítványai
Az ilyen munkahelyen természetes, hogy a közalkalmazotti tanács
a munkáltató döntése előtt véleményezi
a) a munkáltató gazdálkodásából
származó bevétel felhasználásának
tervezetét,
b) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,

A KIÉT munkájában akkor vehet
részt továbbra is a TUDOSZ, ha a
kutatás, kísérleti fejlesztés csoportc) a közalkalmazottak nagyobb ba tartozó valamennyi kutatóintézeti
csoportját érintő munkáltatói intéz- érvényes szavazatok 10%-át megkapta. Ugyanezért fontos, hogy az
kedés tervezetét,
ÉSZT-hez tartozó szakszervezetekd) a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaké- re lead9tt összes szavazat biztosítpességű közalkalmazottak rehabili- sa az ÉSZT képviseletét az orszátációjára vonatkozó elképzeléseket, gos Érdekegyeztető Tanácsban.
e) a közalkalmazottak képzéséOsztrák—magyar
vel összefüggő terveket,
f) a munkáltató munkarendjének szakközépiskola
kialakítását és az éves szabadsáA BFI-Budapest Szakmai Továbbgolási tervet.
Ezeken a munkahelyeken a mun- képző és Tanácsadó felvételt hirkáltató is tudja, a munkahelyi béke, det a Középfokú Közgazdasági és
Kereskedelmi Akadémia Osztráka jó légkör megtartása elengedheMagyar
Szakközépiskolájába kéttetlen feltétele az eredményes munkának. Az intézkedések a kollektí- éves szakképző tanfolyamra.
Felvételre középfokú német nyelvva bevonásával történnek akkor is,
ha az igazgató fizetését emelik vizsgával és érettségi bizonyítvánnyal lehet jelentkezni. (Felvétebérmegtakarításból, vagy egyéb
li: német nyelvi teszt, matematikai
intézeti keretből.
logika és kommunikációs feladatok.)
A KT és ÚT egyetértési joggal
Sikeres végzés esetén középforendelkezik a kollektív szerző déskú vállalkozói ügyintéző oklevéllel,
ben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve a német felsőfokú nyelvvizsgával és
jóléti intézmények és ingatlanok osztrák Handelsakademie oklevéllel rendelkeznek a hallgatók. Ez
hasznosítása tekintetében.
utóbbi osztrák munkavállalást tesz
lehető vé. Az elő adások és vizsgák
A KT- választás tétje
többsége német nyelven történik,
Az összesítést szakszervezeten- emellett angolt és magyar kommuként és konföderációnként is elvég- nikációt is oktatnak. Tandíj 68 ezer
zik.
Ft félévenként. Érdeklő dni a 134A munkahelyen akkor köthető kol- 3112 vagy a 133-7330 telefonon lelektív szerző dés, ha a választáso- het.
kon a szakszervezeti jelöltek a leadott szavazatok több mint felét Századvég politikai
megszerezték (a kollektív szerző iskola
désben kell rögzíteni például az
A Századvég politikai iskola 2
egészségügyi, nyelv- stb. pótlékok
adhatóságának feltételét).
féléves „nyitott egyetemi" képzési
Az ágazati érdekegyeztet ő taná- lehetőséget kínál. A képzést olyan
csok munkájában az adott terüle- érettségizett fiataloknak ajánlják,
ten a reprezentatív szakszerveze- akik jogi, közgazdasági, államigaztek vehetnek részt. Reprezentatív gatási, illetve bölcsész felsőfokú taaz a szakszervezet, amelynek je- nulmányok folytatására készülnek,
löltjei az adott körben (így például és céljuk a későbbi felső fokú tanula geológiai szolgálathoz tartozó mányok megalapozása. Felvételt
ELGI és MÁFI-ban, vagy a FM nyerhetnek mindazok, akik felvételi
kutatóintézeteiben, vagy a MTA érettségivel rendelkeznek, részt
kutatóintézeteiben) az érvényes vesznek a felvételi elbeszélgetésen,
szavazatok 10%-át megszerezték. és vállalják a tandíj megfizetését (30
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ezer forint félévenként). Érdeklődni
322-1690 vagy 342-1367 telefonon
lehet.

Bezár az akadémiai
bölcs ő de
Az akadémiánál dolgozó szülők
és néhány nagyszülő számára is
„fogalom" volt a Vécsey utcai akadémiai bölcsőde. Az akadémia vezetése a költségek növekedése és
a gyerekszám csökkenése miatt
kénytelen volt megszüntetni a bölcs ődét. Az MTA intézeteiben egyre
kevesebb a fiatal és még kevesebb
a gyerekes fiatal. Az önkormányzatnak fizetendő bérleti díj évente
emelkedik (és még az MTA autóbusza is végleg elromlott, amellyel
a gyerekeket a Hajógyári-szigetre
vitték).
Az intézetekben végzett felmérések után az a döntés született, hogy
1995. szeptembertől MTA-óvoda,
-bölcs ő de intézményként együtt
üzemelő gyermekintézménnyé alakítják a Bimbó utcai óvodát. Az
óvodás gyerekek száma itt is csökkent. Az igényektő l függő en 50
óvodás, illetve 30 bölcső dés, vagy
75 óvodás és 15 bölcső dés gyermek elhelyezésére lesz alkalmas az
újjáalakított gyermekintézmény. A
bölcső déseket 18 hónapos kortól
veszik fel. Jelentkezni az MTA jóléti csoportjánál lehet.

Konferencia
a munkaügyi
békéltPtsr ő l
A békéltetö, közvetítő szolgálat
kiépítése felé, Magyarországon
címmel nemzetközi szemináriumot
tartott a Munkaügyi Minisztériumban
a MüM az ILO és az USA Munkaügyi Minisztériuma támogatásával.
A régi szisztéma szerint (1992 elő tt)
a munkaügyi viták jelentő s része a
munkaügyi dönt ő bizottságoknál
megoldódott, nem került a munkaügyi bíróságok elé. Az évi 100 ezer
esetbő l csupán 20 ezer volt a bíró-

sági per, az új Munka Törvénykönyve életbelépésével minden vitás
esettel a bírósághoz kell fordulni.
A szeminárium külföldi (USA, brit,
spanyol, dél-afrikai, lengyel) résztvev ő i bemutatták a hazájukban
működő közvetítő és békéltető szolgálatok munkáját. Külön kitértek
arra, hogy a nemzeti, kulturális
sajátosságokból adódóan mennyire
térnek el a közvetítők kiválasztásának szempontjai. Lengyelországban
például a helyi konfliktusok megoldásához egy listán lévő szakembergárdából lehet közvetítő t választani, de ha országos súlyú a konfliktus, akkor a volt munkaügyi minisztert vagy az egyik érseket kérték
fel közvetítésre. Amerikában nem
elsősorban szakmai, jogi ismeretet
várnak a közvetítő tő l, hanem empátiakészséget, pszichológiai érzéket. Dél-Afrikában a rendszert 6 éve
kezdték kiépíteni az ILO anyagi
segítségével. Sok-sok problémájuk
(a gazdaság átalakítása, ezzel
együtt a munkanélküliség emelkedése, az ország zártságából adódóan a termékek színvonaluk miatt
nem voltak piacképesek stb.) ismerős volt a magyarok számára.
A résztvevő k megegyeztek abban, hogy kívánatos Magyarországon is meghonosítani egy békéltető -közvetítő szolgálatot, ahova a
munkaügyi bíróság elő tt a vitatkozó felek fordulhatnak. A nemzetközi felmérések azt igazolják, hogy a
békéltető tárgyalás ötször kevesebbe kerül, mint a bírósági eljárás. A
sikeres m ű ködés feltétele olyan
közvetítők kiválasztása, akik megfelelő szakmai felkészítés és meglévő munkaügyi tapasztalatok birtokában a vitázó felek számára
pártatlanul tudnak tevékenykedni. A
munkajogászok között vita folyik
még arról, hogy a jogszabályok jelenleg adnak-e lehető séget ilyen
rendszer kiépítésére. Ismerve a
munkaügyi perek lefutási idejét, egy
jól mű ködő közvetítő rendszer komoly segítséget jelentene a munkavállalóknak.
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Közgy űlés után
Az MTA közgy ű lésének fő gondolata az európai integráció és hazánk kapcsolata volt. A május 8—i
megnyitó ülés csak igen kevéssé
különbözött a hagyományostól: Akadémiánk elnöke ismét csak azt jelentette be, hogy miniszterelnökünk
bokros teendő i miatt csak levélben
üdvözli a közgy ű lést; a kormányt
Baja Ferenc környezetvédelmi miniszter képviseli. Ugyancsak a hagyománynak megfelelő en adták át
az Akadémiai Aranyérmet, 18 kiemelkedő kutatónak az Akadémiai
Díjat, és két újságíró hölgynek pedig Akadémiai Újságírói Díjat. A nap
két kiemelkedő eseménye a két új
magyar (származású) Nobel-díjas,
Oláh György kémikus és Harányi
János közgazdász délutáni előadása volt, amint azt a (létszám tekintetében) rendkívül nagy érdeklődés
is jelezte. A közgyű lés hetének két
napját, a keddet és a szerdát, a
tudományos osztályok üléseinek
szentelték. Igen figyelemre méltó,
és követendő volt a Biológiai Tudományok Osztályának kezdeményezésére szervezett, négy tudományos osztály, a Fizikai, a Kémiai, a
Biológiai és az Orvostudományok
Osztálya együttes tudományos ülése. A nyitó előadást Ádám György
akadémikus tartotta „A tudomány
fejlődésének szükségszerű kisérője:
az áltudomány" címmel, majd öt további előadás hangzott fel egy—egy
csillagász, vegyész, fizikus, neurofiziológus kutató orvos, és egy, a
napi sajtóban dolgozó tudományos
újságíró részéről. Ez az új kezdeményezés igen nagy sikert aratott,
mivel nemcsak az érdeklődés volt
nagy, hanem az előadásokat követő
vita is érdekes és tanulságos volt.
Sokak véleménye szerint ezt a kezdeményezést feltétlenül folytatni kell
hasonló rendezvények szervezésével.
A közgyű lés érdemi munkája csütörtökre és péntekre maradt, ahol
aztán volt bőven tennivaló. A szervez ő k nyilvánvalóan figyelembe

vették a januári rendkívüli közgyű lés tapasztalatait, és ezúttal a szervezés már sokkal jobb volt, bár a
szavazás levezetésével kapcsolatos
bonyodalmak már sokszor olyan
komikusak voltak, hogy nem igazán
válnak becsületére az üléseket
levezető alelnököknek.
E két utolsó napon feltű nő volt
az igen visszafogott részvétel, ami
miatt a közgy ű lés alig-alig volt határozatképes. A hírek szerint sajnálatos módon a
közgyű lés doktor tagjai tüntettek távolmaradásukkal, a
sok huzavona után nagy
erőfeszítéssel delegált 200
tagból mindössze hetvenegynehány tartotta fontosnak a részvétel, míg az
akadémikusoknál a részvételi arány megközelítette a
85%-ot!
Mindenesetre a feladatokat sikerült eredményesen
elvégezni. A közgy ű lés
némi vita után elfogadta a
Doktori
szabályzatot,
az Akadémiai Ügyrendet, a
Vagyonkezelő Kuratórium
mű ködési szabályzatát, a
Könyv-és Folyóirat-kiadó
bizottság és a Felügyelőbizottság ügyrendjét. A
közgy ű lés jóváhagyta a
Magyar Tudományos Akadémia támogatott kutatóhelyek irodája költségvetési
terv létrehozását. Termé5zetesen ugyancsak elfogadásra került az MTA elnökének és a főtitkárnak a beterjesztése, illetve beszámolója, valamint az MTA költségvetésének
múltja, jelene és jövője is.
Kosáry Domokos elnök úr csütörtöki vitaindító előadásában röviden
utalt arra, hogy Horváth Ádámmal,
a tv elnökével folytatott megbeszélései során szóvá tette a tv számos
áltudományos mű sorát, és a tudomány népszer ű sítésére fordított
igen csekély műsoridőt. A tv elnöke természetesen a panaszokkal
egyetértett, azok jogosságát elis-

Iladitudósítás
Kuti László három esztendeje részt vesz az — Értelmiségi
Szakszervezeti Tömör ű lés képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés
„harcmezejérő l".
Április végére vártuk, de végül
is május 2-án 14 órára lett kitűzve az Érdekegyeztető Tanács
(ÉT) következő plenáris ülése. Mit
ne mondjak. Ez a nap egy kissé
sűrű re sikeredett. Ugyanis nemcsak ÉT volt aznap, hanem a
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT) is ülésezett, s mivel közös téma volt,
a Bokros-csomag úgy látszott
célszerűnek — ez egyébként szokás is —, hogy előbb a KIÉT-ben
tárgyaljuk meg a napirendre tű zött kérdéseket. Tehát egy esőáztatta május 1. után, amelyet a
hat szakszervezet (köztük a
TUDOSZ) arra használt fel, hogy
kifejezze nemtetszését a kormány
tervezett intézkedéseivel kapcsolatban.
Kedden tehát reggel 8-kor a
KIÉT munkaadói oldalának egyeztető megbeszélésével kezdődött
a nap. Meglehető sen baljós előjelek mellett. Ugyanis az álmoskönyvek szerint az semmiképp
nem jelent jót, ha kora reggel a
pénzügyminiszter csak azt tudja
mondani: „semmiben sem engedünk, semmin nem fogunk változtatni". Ennek ellenére ekkor
még úgy látszott, elhisszük, hogy
a partnereink tárgyalni akarnak,
s megkíséreljük a megállapodást
néhány kiemelt — a költségvetésben foglalkoztatottak számára
lényeges — kérdésben (a közalkalmazotti és köztisztviselő i törvény, az ötnapos fizetetlen és a
25 napos munkahely által fizetett
betegszabadság, a felsőoktatási
tandíj és természetesen a teljes
szociálpolitikai csomag). Ezek
voltak azok a fő kérdések, amelyekrő l csak szakmai alapon lehet tárgyalni, ha az hatásaiban is
:riegfelelő en előkészített, s nem

pénzügyi alapon, előkészítetlenül.
Tíz órakor megkezdő dött a KIÉT
plenáris ülése, amelyen az önkormányzati oldal még mindig nem vett
részt, csak képviselő it küldte el, akik
az esetek többségében meg sem
szólaltak. (Tehát „úgy vannak ott,
hogy nincsenek jelen».) Az ülés
napirendje előtt a szakszervezetek
szóvá tették: a kormány a pótköltségvetést úgy nyújtotta be a parlamentnek, hogy elő zetesen nem
egyeztetett. A kormány képviselő i
erre közölték, hogy nincs is egyeztetési kötelezettségük, s nem elő ször fordul elő , hogy már benyújtott törvénytervezetről folyik a vita,
sőt valamikor még megállapodást
is kötöttek így. Azt is kérték, hogy
a következő héten „valamikor" egy
rendkívüli KIÉT-ülés keretében tekintsük át a pótköltségvetést, tárgyaljunk és próbáljunk megállapodni (ma már tudom, hogy ez sem
sikerült). Ezek után kezdődött a
napirend tárgyalása, melyet a Pénzügyminisztérium államtitkára terjesztett elő. Gondosan megfogalmazott
beszédébő l hamar kiderült: nem
születhet meg aznap a megállapodás a tárgyalófelek között. Végül is
csalódnunk kellett: ugyanis a kormány és a szakszervezetek képviselő i egyetértettek abban, és meg
is tudtak állapodni, hogy a köztisztviselői törvény módosításait ne a
KIÉT, hanem a KÉF, a köztisztviselők érdekegyeztető fóruma tárgyalja. A közalkalmazotti tanácsi választások összesítő formuláját elfogadván, az ülést csakhamar berekesztettük.
Néhányan azonnal rohanni kezdtünk — szakszervezeti és kormány
oldalról egyaránt —, hogy időben
átérjünk az ÉT plenáris ülésére. Ez
legalább sikerült.
A délutáni ÉT-ülés előtt a mun-

merte, és változtatásokat helyezett
kilátásba. Ezek után egyrészt a közszolgálati tv hírmű sorai szinte teljesen elfeledkeztek a Közgy ű lésről,
amely a hazai tudományos élet legfontosabb eseménye, másrészt a
Nap tv reggeli mű sorában Egely
György álfizikus áltudományos
nézeteinek, hamis információinak és
kifejezetten rágalmazó kijelentéseinek közzétételével „tisztelegtek" a

maguk módján a tudományos közönsége elő tt.
A közgyű lés az eddigiektől eltérő
módon a kormánynak készített jelentésben hat pontban összegezve
javaslatot is tett a kormány állásfoglalására, amelyet —szövegszerű en is megfogalmaztak a kabinet
nevében — érdemes itt szó szerint
is idézni:
A kormány: Szükségesnek tartja,
hogy az MTA — a Tudománypolitikai Kollégium keretében — továbbra is m űködjön közre az országos

kavállalók képviselő i rövid oldalegyeztető megbeszélést folytattak.
Itt megállapodtunk abban, hogy az
„általános kör" fogja eldönteni, hogy
hogyan viszonyulunk a további tárgyaláshoz. Nemcsak az első napirendi pontnál, a "Bokros-csomag'
megtárgyalásánál, hanem a következő napirendi pontnál, a foglakoztatási törvény megtárgyalásánál is.
Az ÉT-ülés első napirendi pontját
a pénzügyminiszter „vezette föl".
Gondosan megfogalmazott expozéjából hamar kiderült: nem lesz aznap megállapodás. Szövege szó
szerint ugyanaz volt, mint amit már
hallottunk a KIÉT-en a pénzügyminisztériumi államtitkártól. (A szóvivőnk meg is jegyezte, ugyanez a
szöveg hangzott el gyakorlatilag szó.
szerint az ÉT gazdaságpolitikai bizottságának ülésén is.) Na már
most, az említett helyeken nem
történt megállapodás, így meglehető s biztonsággal az ÉT „eredményessége" is prognosztizálható volt.
Az „általános kör" végeztével — a
Munkástanácsok elnöke, „én ilyen
cirkuszban nem veszek részt" kijelentéssel kivonult a terembő l — a
munkavállalói oldal szünetet kért,
majd rövid tanakodás után bejelentettük, hogy semmi értelme nincs a
további tárgyalásoknak. Szóvivőnk
szerint a kormány most játszotta el
másodszor a „társadalmi és gazdasági megállapodás esélyét".
A munkáltatók is azonnal csatlakoztak a kezdeményezésünkhöz, s
így — lévén két szavazat, az eggyel
szemben — mese nem volt, az ÉTülés e napirendjének a tárgyalását
fel kellett függeszteni, és el lehetett kezdeni a második napirend —
a foglakoztatási törvény módosítása — tárgyalását. Kísértetiesen hasonló szituáció játszódott le, mint
az első napirendi pontnál. Elmondva az érveinket és javaslatainkat itt
is "fel kellett állnunk". Mert kiderült,
hogy a kormányoldal csak "beszéltetni akar minket", hogy az érdekegyeztetés látszatát fönntartsa, s
közben nem óhajt semmiben megállapodni. Úgy döntöttünk, nincs
értelme tovább folytatni a az érdekegyeztetést. A munkáltatók is egyetértettek ezzel (legalább nyertünk
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tudománypolitika elveinek formálásában, beleértve a kutatási prioritások kialakításának rendjét.
Fontosnak tartja, hogy megsz űnjenek a fels őoktatásról, valamint az
MTA-ról szóló törvények összehangolatlanságából adódóan a szabályozási hiányosságok.
Elismeri az akadémiai tudományos teljesítmények szerepét hazánk felzárkózási törekvéseiben, és
a legjelent ősebb alapkutatások támogatása céljából megvizsgálja egy
akadémiai pályázati többletforrás
létesítésének lehet őségét.
Egyetért azzal, hogy az Országos Kiemelés ű Társadalomtudományi Kutatások 1996. után is folytatódjanak, megfelel ő támogatásban
részesüljenek, hogy továbbra is
segíthessék az országot és vezet őit a kritikus társadalmi problémák
kezelésében.
Indokoltnak tartja, hogy az MTA
fejlesztési elképzeléseket dolgoz ki,
melyben kitér azokra a kérdésekre,
amelyek megoldásához a kormány
közrem űködését, intézkedését
igényli, különös tekintettel:
— a köztestület és az intézményhálózat működéséhez, valamint fiatal kutatók pályára kerüléséhez
szükséges finanszírozási források
b ővítésére
— a nemzetközi kapcsolatok terén vállalt szerepére és felel ősségére, az Európai Unióhoz való
csatlakozás tudományos és technológiai feladatokból adódó tennivalóira.
Helyesli, hogy az Akadémia e
koncepciójában különös figyelmet
kíván fordítani:
— intézményhálózatának a feladatokhoz alkalmazkodó átalakítására, kutatóhálózata és a fels őoktatási intézmények együttm űködésére;
— a pénzügyi és vagyonkezelési
módszerek korszerűsítésére, a saját alapellátási számításaihoz igazodó differenciálásra.
— a kutatói állomány fiatalítására, min őségének meg őrzésére, és
a kutatás természetének megfelel ő
bérezési rendszer kimunkálására.
Úgy legyen!
—bgy—

egy szabad délutánt!) Mielőtt lezártuk volna azonban az aznapi
ülést, megállapodtunk még abban, hogy a Munka Törvénykönyve módosításával kapcsolatos
képviselői módosításokat, illetve
a szakszervezetek módosító javaslatait egy ÉT plenáris ülésén
kíséreljük meg napirendre tű zni.
Mára már az is kiderült, hogy ilyen
ÉT-ülés nem lesz.
Véleményem szerint az érdekegyeztetés rendszere több látványos kudarcot már nemigen bír
el. Ahhoz pedig, hogy összeszedjük magunkat, idő kell. A munkáltatóknak pedig végre rendbe
kellene szedni soraikat, hogy ezek
után azok tárgyaljanak, akik olyan
munkáltatókat képviselnek, akik
munkavállalókat is foglalkoztatnak. A szakszervezeteknek szintén túl kell jutni az üzemi-közalkalmazotti tanácsi választásokon,
hogy ismét teljes gő zzel azzal
foglalkozhassanak, ami a fő feladatuk, s ne azzal, hogy hogyan
segítsék tagszervezeteiket, alapszervezeteiket a választási sikerhez. Hogy ne kiszorítósdi folytatódjon, s m ű ködjünk tovább a
munkavállalói oldal alapszabálya
szerint. A kormánynak pedig
szembesülnie kellene a tényekkel: a parlamenti választások után
egy mű ködő és mű ködőképes érdekegyeztetési rendszert örököltek s lehetetlenítettek el. Szakítaniuk kellene végre azokkal a
megoldásokkal, amelyek az előző évtizedekre voltak jellemzők.
Az ÉT nem a régi értelembe vett
társadalmi vita, ahol megadatik a
lehető ség arra, hogy mindenki jól
kibeszélhesse magát, s nem kell
komolyan venni az elhangzottakat. Az ÉT komoly tárgyalócsoportok fóruma kell hogy legyen,
ahol nem lehet büntetlenül semmibe venni a tárgyalópartnereket,
ahol nem szabad egyik felet sem
látszatmegoldásokba kergetni.
Nem közös nyilatkozatokra van
szükség az érdekegyeztetés
rendszerével kapcsolatban, hanem a létező elfogadottat kell
megfelelő en működtetni.

A „túlsó partról"
nézve I.
(Folytatás az 1. oldalról)
ket, de látható lett volna, mi várható legalább a kormányzati ciklus
idejére. A kabinet megígérte, hogy
a tervezetet leteszi az asztalra.
(Lásd a Szószóló ... oldalán, — a
szerk.) Ennek bizonyos változata
múlt év során elkészült a Pénzügyminisztériumban, de kormányzati
szintű stratégia nem született, ezt
nem tudtuk prezentálni a partnereknek. Kétségkívül ez volt az egyik
alapvető oka a tárgyalások megszakadásának. Időközben az a feltételezés is megdőlt, hogy mindhárom
partner érdekelt a megegyezésben,
a társadalmi béke garanciáinak
megteremtésében. Sajnos a tárgyaló felek egy része ezt a kormány
kizárólagos érdekének, söt legfőbb
óhajának tekintette, ezért úgy vélte, hogy korlátlanul kérhet, illetve
érvényesítheti saját érdekét. A kabinet szinte állandóan parttalan
követelésekkel találta szemben
magát. Amikor végül is arra az álláspontra jutott, hogy a paktumot
nem lehet megkötni, e tényt számomra érthetetlen csalódás fogadta. Szerintem ugyanis ezért a felelő sség éppúgy háromoldalú, mint
ahogy siker esetén az „érdem" is
az lett volna. A kabinet e döntéssel
egy időben kinyilvánította eltökéltségét és abbéli érdekeltségét, hogy
a háromoldalú érdekegyeztetés folytatódjon. Ennek dacára eluralkodott
a kudarcérzet, ami a Bokros-csomag kapcsán még erősödött. Számosan úgy vélik, hogy az érdekegyeztetés Magyarországon válságban van. Nem kívánom minősíteni
ezt a elemzést, de utalok arra a
tényre, hogy az 1988 óta létező
érdekegyeztetésnek voltak jobb és
rossz periódusai. Egyik mélypontját
az 1991-es szakszervezet-ellenes
törvények idején érte el, 1992 őszétől viszont a kormány és a szakszervezetek, illetve az utóbbiak
egymás közti viszonya normalizálódott az ÉT újra magára talált. Ma
is a három partneren múlik, merre
mozdulnak el.
(Folytatjuk)

Gratulálunk
A BKV 1995. március 1-jétő l
megszüntette a 139-es autóbusz Fehérló utcai megállóját. Ezzel az autóbusszal lehetett eddig elérni a metrótól
a Budaörsi úti kutatóházat (és
Pet fi laktanyát is). A kutatóház szakszervezetei a kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalahoz fordultak,
ugyanezt tette az állami vezetés. Közös akciójuk eredményeként visszaállították a
megállót.

A TUDOSZ ELLA
és EMAIL számai
ELLA: 2979
EMAIL:
h2979tud@ella.hu

TUDOSZ-tagok
figyelem!
A Cooptouristnál a TUDOSZ-tagok (és családtagjaik) 8 százalékos kedvezménnyel vehetnek
részt az utakon, a Cooptourist
és a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége szerző dése
alapján.
Az AMWAY-termékek rendelését kérjük, szokás szerint
20-áig adják le a TUDOSZ-irodába faxon, telefonon vagy
ELLA-n.

Ingyenes
adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot
tart
a TUDOSZ-irodában
(VIII. ker., Puskin u. 4.
II. em. 83.)
minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós
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:)iploma előtti álláslesen
Az állásbörze olyan, mint a hagyományos vásár: a kereslet és
kínálat koncentráltan van jelen adott
idő ben, adott helyen. A diáknak
csak az egyik standtól a másikig
kell elmennie, hogy felmérje, milyen
álláslehető ségek várnak rá, a potenciális munkaadók pedig kedvükre válogathatnak a leendő friss diplomások közül. Az állásbörzék ideje a tavasz, hiszen a végz ő sök
hamarosan kézhez kapják diplomájukat. Azért néztünk körül a fő város néhány egyetemén, hogy lássuk, miként zajlanak az állásvásárok.
A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem aulája április 2526-án újra benépesült, hogy az ott
felállítandó standokon (immár tizenegyedszer) sor kerüljön az állásvásárra.
Ma már sokan öltönyben, nyakkendőben jelentek meg állást keresni — mondja Bálint Ákos másodéves egyetemi hallgató, a mű egyetemi állásbörze koordinátora.
Március 21-22-én negyedszerre
került sor a mű egyetemi börzére.
Mintegy 3500 diák válogathatott 56
cég állásajánlatából. Az állást kínálók között olyan nagy, nemzetközi
hírű cégek vannak jelen évről évre
mint az Unilever, a Procter &
Gamble, az Ericsson, a magyarok
közül az MTA SZTAKI. Viszont ritkaságnak számítanak a vidék vállalatai, mint a szabadegyházi Hungrana.
A részvételi költségek nem magasabbak, mint amennyibe egy
nagy példányszámú újság egyoldalas hirdetése kerülne: egy stand,
ahol a tárgyalás folyik, és a bemutatkozó kiadványban való megjelenés ára a M űegyetemen 110 ezer
forint plusz áfa. A kiadványban a
cégek — tevékenységük bemutatásán túl — megjelölik, hogy milyen
fizetésért, milyen állásokat kínálnak.
Az egyetem ingyen bocsátja a szervezők rendelkezésére az aulát —

Tüntetée

ez az intézmény presztízsét is növeli —, de fizetni kell a takarítónőt,
a tűzoltót, és az egyéb költségeket. A szervezést a Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete és a BEST
európai diákszervezet magyar bizottsága vállalta magára, s a minimális profitot a két szervezet infrastruktúrájának fejles,ásére fordítják.
A cégeknek az volt a véleményük,
hogy a végző s hallgatók igen bizonytalanok, nincs konkrét elképzelésük arról, milyen állásokat szeretnének. A legkomolyabb szű rő nek
nem a szaktudás, hanem a nyelvismeret bizonyult, ennek hiányában
sokan nem rúghatnak labdába. Figyelemre méltó, hogy — a cégek
véleménye szerint — a mű egyetemisták elég rosszul tudják „eladni",
azaz menedzselni magukat. Bálint
Ákos elmondta, hogy a vállalati
véleményeket összegyű jtik és eljuttatják a dékáni hivatalokba.
Az ELTE jogi karán március 29én rendezett második állásbörzét 15
cég és sok száz diák kereste fel.
Az Nyugaton is elfogadott, hogy
mérnököket, közgazdászokat állásbörzén toboroznak, ám a jogászok
ilyetén „fejvadászata" még szokatlan — mondja Kövesdi Attila szervező. A rendezvény — hírek szerint — sok érdeklő döt vonzott a
szegedi és a pécsi jogi karról, sőt,
a régebben végzettek közül is. A
jogi diplomásokat — hagyományosan — az ügyészségek, bíróságok
szívják fel, mások ügyvédnek mennek. Lassan telítődnek a betölthető
helyek, ám az idősebbek cseréje
még nem indul meg. Ebben a helyzetben a magáncégek és a bankok
állásajánlatai aranyat érnek.
A világ hat nagy könyvvizsgáló
adótanácsadó cége közül négy képviseltette magát a börzén, ezt nagy
sikernek tartjuk — jelenti ki Kövesdi
Attila. A nagy nemzetközi cégek
gyakran nem tapasztalt munkaerőt,
hanem kimondottan frissen végzet-

május elsején

Elmúlt havi lapszámunkban megírtuk: több ezren gy ű ltek Össze
május elsején Budapesten a Pedagógusok Szakszervezete, a Belügyi Dolgozók Szakszervezete, a Felső oktatási Dolgozók Szakszervezete, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete és a Tudományos
és Innovációs Dolgozók Szakszervezete felhívására. A tüntetők
munkahelyük megtartását és valóságos érdekegyeztetést követeltek. A demonstráción a szakszervezetek vezetői szónokoltak. Előző
számunkban megjelentettük Tóth Attila Roosevelt téri szónoklatát,
most Kuti László beszédét adjuk közre, melyet a Kossuth Lajos tért
demonstráción mondott.

Tisztelt Kollégák, Kollégan ők, Barátaim!
Köszönöm, hogy vállalták a bátorságot, a háromnapos ünnep adta
veszélyeket, az es őt, az id őjárást. Eljöttek azért, hogy kifejezzenek
valamit. Kifejezzenek valamit, amivel nem értenek egyet, és kifejezzék
azt, amivel egyetértenek.
Tudják-e, hogy Önök egy rendkívül gazdag ország állampolgárai? Egy
olyan gazdag ország polgárai, amelynek gazdája, a kormány megengedheti magának, hogy pazarlóan bánjon értékeinkkel. (hangos taps) A
kormány szerint ez az ország megengedheti magának, hogy felszámoljon, lehetetlenné tegyen egy olyan oktatási rendszert, amely minden
statisztika szerint a világon az els ő között áll. (hangos taps) Megengedheti magának ez az ország, a kormány szerint, hogy lehetetlenné tegyen
egy olyan fels őoktatást, amely a tudósok, a kutatók, a gazdasági és
gyakorlati szakemberek tömegeit nevelte, nemcsak az ország, hanem a
világ számára. (hangos taps)
Megengedheti magának ez az ország, a kormány szerint, hogy felszámolja azt a több, mint száz éve kialakult kutatóintézeti hálózatát, amelynek valamikor példájára jártak a világon. Megengedhető-e, hogy lehetetlenné tegye azokat a tudományos kutatókat, akik garantálják ennek az
országnak a fejlődését, akik lehetővé teszik az oktatást, a fels őoktatást,
lehet ővé teszik a gazdasági felzárkózást, lehetővé teszik azt az utat,
amelyet mi követni szeretnénk, de nem olyan módon, ahogy vezetni
akarnak minket. (hangos taps)
Megengedheti magának ez az ország, hogy kormánya felszámolja a
m űvészeteket, hogy ellehetetlenítse az irodalmi, a zenei, a színházi és
az egyéb m űvészeti életet. Nem hiszem, hogy az itt él ő embereknek ne
lenne szüksége a művészetekre. Pedig ez is hozzátartozik ahhoz az
úthoz, amelyet mi követni szeretnénk, de nem olyan módon, ahogy azon
vezetni akarnak minket.
így bánik a rossz gazda a rábízott értékekkel, de hogyan sáfárkodik,
az igazán gazdag? Az igazán gazdag befektet, el őrelát. Befektet hosszú
távon, befektet rövid távon. És ez a befektetés nem más, mint az oktatás, a fels őoktatás, a tudomány.
Ez az ország azzal juthat ki a bajból, ha befektet az oktatásba. Ha
felkészült, nyugodt munkakörülmények között dolgozó oktatók nevelik
gyermekeinket. Ha az általános és középiskolákból magas tudással kijöv ő gyermekeink olyan fels őoktatási intézményekben tanulhatnak, ahol
egyetlen gondjuk az, hogy minél magasabb tudásra tegyenek szert, és
ezt a magas tudást miként hasznosíthatják majd az életben, és nem
azzal kell bajlódniuk, hogy miként szedjék össze a mindennapi élelemre
és a tandíjra valót.
Megtérül ő befektetés lehet az, ha megtartjuk tudományos intézeteinket, ha fejlesztjük azokat, ha hagyjuk kutatóinkat dolgozni, ha hagyjuk,
hogy itthon, itt dolgozzák ki azokat a módszereket, azokat a technikákat,
azokat a technológiákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Európa
fejlettebb, gazdagabb részéhez tartozzunk. És ne legyünk olyan gazdagok, hogy ennek híján, ezt a tudást tízszeres, húszszoros, százszoros
áron vásároljuk meg.
Azért jöttünk itt össze, hogy ezt fejezzük ki, hogy mi olyan gazdag
országban akarunk élni, amelynek, ha pillanatnyilag pénze nincs, de
szelleme van, és ezt a szellemét be akarja fektetni, ezt a szellemét
ápolni akarja, és ezt a szellemét az ország javára akarja használni...
(hangos taps)

teket keresnek, akiket könnyen lehet formálni, betanítani. Az sem
mindegy, hogy ki mikor végezte a
jogi kart, mert a tananyag változása miatt, vagy a rendszerváltozásbál kifolyólag a jogászok szemlélete is változó — érvel Kövesdi Attila.
Az államigazgatási szervek közül a
börzén az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a Nyugdíjbiztosítási Pénztár, az Országos Találmányi Hivatal volt jelen. Sok minisztériumban — a megszorító intézkedések következtében — nem tudnak felvenni új munkaerőt.
A jogászokat gyakran kritizálják,
hogy nagyképű ek, nagy a szájuk,
és még órára is ingben, nyakkendőben járnak. Az állásbörzén, amikor arról van szó, hogy nemzetközi
cégnek kell eladni magát egy diáknak — ez elő nyt jelenthet. Ezt látszanak igazolni Paul Lacy, a Delotte
& Touche könyvvizsgáló cég munkatársának tapasztalatai is.
Lacy úr cége adóosztályára keresett munkatársakat a jogászok börzéjén, s igen elégedett volt a választékkal.
Az önmenedzselésben a magyar
diákok — szerinte — alig maradnak el amerikai társaiktól. Igaz, az
állásra aspirálók a helyszínen csak
a kérdő íveket töltötték ki, a személyes beszélgetésekre később került
sor.
Az USA-beli állásbörzéktő l eltérő en ugyanis, itt nem voltak interjúszobák, ahol az állásajánlat diszkréciót igénylő részleteit is meg lehet beszélni. A diákok nyelvtudását
Lacy úr az alapfoktól az anyanyelvi
szintig terjedő nek ítélte. (Náluk a
jelentkezés alapfeltétele az angol
nyelvtudás volt.) A könyvvizsgáló
cég munkatársa a fejvadászat módszerei közül az ismerő sök általi
ajánlásokat tartja a legeredményesebbnek. A sorban a második helyen van az állásbörze, ezt követi a
hirdetés útján való munkaerő-toborzás.
H. Z.

1995. MÁJUS
A TUDOSZ és a szociálpolitika
(Folytatás az 1. oldalról)
A családi jövedelem szerkezetére vonatkozó összes vizsgálat azt
mutatja, hogy legjobban a gyerekszám differenciálja a családok jövedelmeit.
A tudományos kutatói körben az
elérhető legmagasabb fizetés sem
igen haladja meg a 8-10 A/1-t (8500
forint), ami havi 68 000-85 000
forintot jelent. Ehhez a pálya csúcsán lév ő, tudományos címekkel
rendelkező, több nyelven beszélő,
vezető kutatónak kell lenni.
Egy kétgyermekes, kétkéreső s
család esetében, ha mindkét szülő
keresete eléri ezt a szintet (ami
persze tudjuk, hogy csak kivételes
esetben fordul elő), akkor az egy
f ő re jutó havi nettó jövedelmük
25 000-27 000 forint. Ez az összeg
mintegy 38-40 százalékkal haladja
meg a Bokros-csomagban a jövedelemkorlát meghatározásához
használt 18 000 forintos társadalmi
minimumot. (A létminimum tavaly
14 550 forint körül volt.) Ha ugyanez a család három gyermeket nevel, akkor már csak néhány százalékkal van a társadalmi minimum felett a jövedelme, míg ha nem vál-

lalnak gyermeket, ennek majdnem
háromszorosát tudhatják magukénak.
Ez a kis számítás talán érzékelhető vé teszi, hogy a mi kereseti
szintjeinken milyen fontos szerepük
is van a szociális jövedelmeknek,
gyermeknevelési támogatásoknak.
Természetesen a legtöbb, gyermeknevelésben érintett kutató és
szakalkalmazott nem, illetve nem
sokkal keres többet annál, amely
csak azt teszi lehető vé, hogy családja a társadalmi minimum vagy
csak a létminimum szintjén éljen.
Ez komolyan veszélyezteti, hogy
gyermekeink megszülessenek, hogy
megfelelő — nem fényű ző — körülmények között felnevelhessünk
és taníttathassuk őket.
Az utóbbi időben sokan megéltük, hogy le kellett mondanunk egyegy drágább gyógyszerről.
Megfontoltuk, hogy beléphetünk-e egy nyugdíjas éveinket
könnyítő önkéntes biztosítási alapba, vagy inkább gyermekeink családalapítását és unokáink megszületését segítsük-e. Egy valamirő l —
gyermekeink megfelelő iskoláztatá
sáról — soha nem mondhatunk le

OMFB-pályázatok
újdonságai
Versenyképes úJ termékek és eljárások konkrét fejlesztési programjalhoz nyújt kamatmentes
kölcsönt — különleges esetben
vissza nem térítendő támogatást
— az Országos Mű szaki Fejlesztő Bizottság idei pályázati rendszere, amelyet Rudán Ferenc
Igazgató mutatott be május első
hétvégéjén.
Az alkalmazott kutatások, fejlesztések támogatását célzó idei rendszer újdonsága, hogy a pályázatokat nem folyamatosan, hanem egy
alkalommal lehet benyújtani, június
10-éig, s megvalósításukhoz a többlépcsős elbírálás szeptember végére várható eredményétő l függő en
elő leg is igényelhető. Ez elérheti a
fejlesztési program első évi költségeinek negyven százalékát. Az
OMFB K+F pályázata elő nyben részesíti a többoldalúan — esetleg
nemzetközi kooperációban — finanszírozott és az Európai Unió integrációs vagy közösségi projektjeihez
kapcsolódó fejlesztési programokat.
A kamatmentes K+F hitel összege
nem haladhatja meg a húszmillió
forintot, s legfeljebb hároméves kifutású programok pályázhatnak
csak rá. A mű szaki fejlesztések társadalmi feltételeinek javítását célzó „Mecenatúra"-pályázat forrásainak beszűkülése miatt, annak támogatása az idén csak három célra — nemzetközi konferencián való
részvételre, hazai konferencia szervezésére és nemzetközi szervezetekhez csatlakozó magyar intézmények évi tagdíjának befizetésére —
igényelhet ő. A május 26-áig benyújtandó pályázatot június közepéig elbírálják — mondta Rudán Ferenc.
Az exportképes termékek fejlesztését segítő pályázatot egy hónapon
belül meghirdetik.
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C a szerkeszt ő rovata

Gyökeres szemléletváltásra pedig szükség van
Igazából nem értem, miért éri be oly kevéssel a márciusi antiszociálpolitikai csomagterv, mint amennyivel el őrukkolt. Az elvonások terén még bőven akadnak kiaknázatlan lehet őségek, melyek
(nyilván bokros teend ői miatt) elkerülték a pénzügyminiszter úr figyelmét.
Logikai hiba csúszott az elgondolásba azzal, hogy a „rászorultság" elve alapján egyeseknek továbbra is járnának szociális juttatások. A kormány egyéb intézkedései ugyanis napról napra többeket
tesznek „rászorulóvá", így pedig csak az elnevezés változik, a pénzkiáramlás mértéke nem. Az igazi megoldás enyhébbik változata így
fest: fütyülünk a rászorultságra, senkinek sem adunk semmit. Ismétlem, ez még csak az enyhébbik változat. A radikálisabb: megbüntetni mindenkit, aki az államháztartás ellen merényletet követ el.
Vajon nem merénylet-e a mai helyzetben azok számát szaporítani, akik a különböz ő, még létez ő juttatásokat és kedvezményeket
egyszer majd igénybe akarják venni? Szigorúan financiális szempontból minden születend ő gyermek egy-egy óvodai-, iskolaiférőhelypusztító, 18. életéve után pedig leend ő munkanélküli, akinek (reméljük, addigra csak pár hónapra) segély jár. A születés nem elháríthatatlan természeti katasztrófa. Aki tehát azt a csapást, amit az államkasszára nézve egy új állampolgár színrelépése jelent, nem hárítja
el, legyen vétkes gondatlanságban elmarasztalható és pénzbírsággal sújtható. A trend megfordulásával további kedvez ő hatások is fel
fognak lépni: újabb nevelési intézmények válnak bezárhatókká és
óvón ők, tanárok szélnek eresztésével tovább csökkenthetjük a közalkalmazottak számát. Szemérmesked ő félmunka helyett tegyük világossá, hogy gyökeres szemléletváltásra pedig szükség van. Célunk a rentábilis állam. Nyilvánvaló, hogy ez annál gazdaságosabb,
minél kevesebbekről gondoskodik. Épp ezért szakítani kell például
azzal a gyakorlattal is, amely ez idáig a munkavédelem terén dívott.
A munkába lép ő dolgozót (a nietzschei „veszélyesen élni" mintájára)
arról kell kioktatni, hogyan kell (élet)veszélyesen dolgozni. A közúti
közlekedésben sem tartható fenn tovább az élet védelmének eszménye. Nem a tömeges balesetek elhárítóit, hanem azok okozóit
kell kitüntetni, mégpedig (a szemléletváltást pontosan kifejez ő), az
„Államterhek csökkent ője" érdeméremmel. A biztosítókat abban kell
érdekeltté tenni, hogy a kurta életért fizessenek „ bonust", és a
hosszúért fizettessenek „malust". Ne dőljünk be az álhumanista demagógiának: amikor államcs őd fenyeget, nem az egyes ember életének megóvása, hanem a sérült államháztartás egészséges helyreállítása a cél.
Igazán gazdaságos vállalkozássá persze akkor válna az ország,
ha a tíz és fél millió polgárra jutó GDP-t csak alig 400 f ő (a parlament és a kormány tagjai) közt kellene elosztani. Szép feladat, távoli
e?!: de ha így haladunk, nem lehetetlen, hogy hamarosan elérjük.

