1995. VIII. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM

JÚNIUS—JÚLIUS

Közalkalmazotti tanácsi választások '95

Szavazatösszesítések
A TUDOSZ jelöltjei a szavazatok 55 százalékát kapták

SZÓSZÓLÓ
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
Don't tax reading!

Áfamentes olvasást!
„Ha a pénzügyminiszter kasszája kiürül, a könyvek csökkentett adókulcsa mindannyiszor veszélybe kerül..."
„Áfamentes olvasást" címmel került sor arra a szakmai tanácskozásra, amelyen többek között
részt vett Török András kulturális államtitkár, Kelemen László, a parlament költségvetési
bizottságának alelnöke, a magyar könyvkiadói és könyvterjesztő i szakma „színe-java", külföldről érkezett: lan Taylor, az Angol Könyvkiadói Egyesülés f ő titkára és Friedhelm von Notz úr, a
Börsenverein kiadói szekciójának ügyvezető igazgatója. Ő k ketten például ismertették a
hazájukban folytatott küzdelmeiket, illetve az Európai Unió e kérdésben hozott ajánlásairól
adtak számot. Az el őadásokat követ ő véleménycsere, párbeszéd alig-alig lépte át a tömegközlési eszközök „ingerküszöbét". A Könyv Piac című időszakos kiadványon kívül nem kapott
kellő nyilvánosságot a téma. Úgy gondoltuk, hogy a tanácskozáson elhangzott gondolatok
közreadásával olyan „ügy" érdekében lobbyzik a Szószóló, amelyet a TUDOSZ és lapja méltán
vállalhat magára.
Zentai Péter László, a
Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója elmondta,
hogy az idei Könyvfesztivál
jelszavát, Don't tax reading!
(Áfamentes olvasást!) nem
azért választották, hogy színesítsék a fesztivál szakmai
programját, hanem mert a
könyv általános forgalmi adója két esztendő alatt nulláról
tizenkét százalékra(!) emelkedett Magyarországon. Ez
a tendencia példátlan Európában és ellentétes az Európai Unió ajánlásaival,
amely azt javasolja, hogy a
könyv forgalmi adóját nulla
adókulcsban kívánatos megőrizni, s ahol mégis forgalmi
adót vetnek ki, ott csökkenteni kell.
Magyarországon a könyv
forgalmi adója jelenleg több
mint kétszerese a legtöbb
nyugat-európai ország forgalmi adójának. Közép-Európa országai közül is Magyarországon a legmagasabb a forgalmi adó:
Lengyelországban nulla, Csehországban most csökkentették ötről négyre, Szlovákiában hat szá-

zalék. Véleménye szerint ez főként
annak köszönhető, hogy a pénzügyi
kormányzat vezetői mindig túlharsogják a kultúra érdekében felszólalók érveit.

A többi országra jelenleg érvényes szabályozás
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Lapzárta után

Differenciált tandíjrendszert javasolunk
A HÖKOSZ a tandíjrendelet újratárgyalását szeretné
A Hallgatói önkormányzatok Országos Szövetsége (HÖKOSZ) kéri
a kormányt, hogy vonja vissza a tandíjról és a hallgatói juttatásokról szóló rendeletet. A diákok ugyanis elkészítették a dokumentum
szakmai kritikáját, és úgy vélik, csupán módosítgatásokkal nem
lehet mű ködőképessé tenni a rendszert. Szükségesnek látják a tárgyalások mielőbbi felújítását, mert így lehetőség nyílna arra, hogy
még szeptember előtt életbe lépjen az új rendelet — mondta Jackovics
László, a HÖKOSZ alelnöke a pénteken tartott sajtótájékoztatóján.
Amennyiben a tárgyalások eredménytelenek lesznek, a diákok — a
tanárokkal közösen — demonstrációkat szerveznek.
A tiltakozások forgatókönyvét már elkészítették. Ha szükséges, megtagadják a tandíjfizetést. Ez szerintük polgári engedetlenség, ami bár
jogon kívüli, de még elismert tiltakozási forma. Elhangzott: a sztrájktípusoknak mindegyikét bevetik. Lesz több hónapos ülő sztrájk a Parlament
vagy az illetékes tárca előtt, szeptember közepén az intézményeken
belül egynapos oktatási szünet és tüntetéssorozat a vidéki városokban
és Budapesten. Mint ismeretes, Fodor Gábor személye nem elfogadható
számunkra, így őt és munkatársait külön - mű sorszámokkal szórakoztatjuk' — hangzott el.
A sajtótájékoztatón a HÖKOSZ 22 oldalas szakmai bírálatát — amelyet elküldenek a miniszterelnöknek és a művelődési miniszternek — is
ismertették. Differenciált tandíjrendszert javasolnak, amely szerint a tanulmányi eredménytől függően fizet tandíjat vagy kap juttatást a diák. A
jelenlegi konstrukció hibás, mert amit juttatás formájában betesznek a
hallgató egyik zsebébe, azt tandíjként veszik ki a másikból.

Elmondta, hogy a magyar
könyvkiadás és kulturális élet
szereplői három éve harcolnak az adómentes olvasásért, de a pénzügyminisztérium nem tud lemondani a
könyvkiadás adóbevételéről,
azaz mintegy egymilliárd forintról. Ugyanez az államkassza, ugyanazon nemzetközi szervezet, az Európai
Unió ajánlására másutt lemond tizenkétmilliárd forint
adóbevételrő l — például a
kamionok Magyarországon
történő áthaladásának adóbevételéröl és a légiforgalom
használati díjáról. Ez a helyzet elfogadhatatlan és tragikus. A hazai könyvkiadás elmúlt három esztendejében
évente tízmillió példánnyal
csökken a Magyarországon
kinyomtatott kötetek száma,
ugyanakkor a könyvek fogyasztói ára az elmúlt három
év alatt megháromszorozódott, miközben a magyarországi jövedelmek csökkentek vagy
stagnáltak, summázta az előadó.
Eddigi kudarcaik ellenére sem
tesznek le arról — folytatta —, hogy
a könyvek adómentességét, a meghatározó könyvkiadási ágazatok
forgalmi adójának radikális mérséklését, mint minimális célt elérjék, s
ennek érdekében minden hazai és
külföldi erőt megmozgatnak. Ennek
eredményeként az International
Publisher Assotiation levelet írt
Göncz Árpádnak és Horn Gyulának,
segítségüket kérve a kérdésben. A
szemináriumnak is. az a célja, hogy
a meghívott „erő s nemzetközi brigádok' tapasztalatait, megharcolt
eredményeit megismerjék, s azokat
felhasználva, eredményes harcot
folytathassanak az áfa csökkentéséért — fejezte be bevezet ő jét
Zentai Péter László.
Első ként lan Taylor, az Angol
Könyvkiadói Egyesülés fő titkára
kapott szót, aki elmondta, hogy
Angliában jelenleg 0 százalékos a
könyvek áfája. Ezenkívül nulla százalékos adókulcsuk van például a
gyermekek ruháinak, az ételeknek
és a különböző mindennapi szükségleti cikkeknek. Hangsúlyozta,
hogy mindannyiszor kampányt indítanak, ha a kormányzat csak
fontolóra veszi a könyvek megadóztatását. Ilyenkor írásban folyamodnak a parlament képviselőihez, különféle bizottságokhoz fordulnak és
természetesen a sajtó erejét hívják
segítségül, hogy megakadályozzák
a könyvek megadóztatását.
Amikor a könyvekre adót vetnek
ki, az a legfontosabb kérdés —
folytatta Taylor —, hogy a lépés
milyen hatással lesz a könyvek eladására. Az erre irányuló kutatások egyértelmű en bizonyították, ha
a könyvek ára növekszik, akkor
kevesebbet lehet eladni: 17 százalékos áfa bevezetése 15 százalékos csökkenést eredményez a
könyveladásban. Jelentősen csökkennek a gyerekkönyvek és az
oktatáshoz, szakképzéshez kapcsolódó könyvek. A csökkenő könyvkiadás pedig munkahelyek elvesztéséhez vezet a könyvkiadásban és
a kereskedelemben egyaránt.
(Folytatjuk)

Elkészültek a szavazatő sszesítések azoknál az ágazat) irányítást ellátó szervezeteknél, amelyeknél a TUDOSZ tagjai dolgoznak. (Révész Márta írása a 3. oldalon olvasható.)

Vitányi Iván:

Az ország belezápul...
Azóta sok mindent tudunk már. Az országgy ű lés a honoráriumokat megadóztatta volna társadalombiztosítási járulékkal, ha az
Alkotmanybíróság e döntésnek nem áll útjába. A Szószóló szerkesztősége mégis úgy döntött: Vitányi Iván kormánypárti képviselő a Tisztelt Ház dő ntéshozatala elő tt elhangzott „protestálását" kommentár nélkül 'nyilvánosságra hozza, annál Is inkább,
mert a számok nem pusztán „egy újabb tb-járulék bevezetésér ől"
szólnak.
„... Nem szívesen szólok a törvényjavaslat bármelyik pontja ellen,
mert magam elkötelezett híve vagyok a kormány- és a korábbi MSZPprogram gazdasági fejezetének. Itt azonban a legjobb lelkiismeretem
kerül szembe nem egy részterület, hanem a magyar kultúra és a
magyar társadalom érdekével. Ilyen alkalmakkor az embernek a lelkiismeretére kell hallgatnia, mint ahogy ezt tette az egész kulturális
bizottság is, egyhangúlag.
Az alapkérdés a mérték. Értem, és érteni kell, hogy a jelenlegi
gazdasági helyzet költségvetést és lelket szorító következményeit le
kell vonni a kultúrára vonatkozólag is. De mi a mérték? Nem fogadható el, hogy a kulturális megszorítások mértékét egyes-egyedül pénzügyi szempontból szabják meg. Márpedig itt az történik. Ezért van az,
hogy a kultúra ügyének szolgálói sokszor abba a méltatlan helyzetben
kerülnek, mint én most, mintha valami speciális részérdekként harcolnának, amikor a társadalom, vagy ha úgy tetszik, a nemzet egyetemesen felfogott ügyéért emelnek szót. És ez sajnos, nemcsak a
pénzzel összefügg ő esetekben történik meg, hanem sokszor olyan
ügyekben is, amelyek nem annyira pénzbe kerülnek, mint odafigyelésbe. Ez esetben azonban nemcsak arról van szó, hogy a mérték
nincs meghatározva, hanem az, hogy — jó magyarsággal szólva —
át van lépve. És ez nemcsak önmagában okoz vagy okozhat károkat,
hanem precedens jellegénél fogva is.
Rögtön válaszolok arra az ellenvetésre, amit e tárgyban szüntelenül
hallunk. Azt mondják, hogy mi most, vagy én most, a jól kereső alkotó
értelmiséget védjük, mert ez a törvény csak az 6 különleges kiváltságaikat nyirbálja meg. Nem err ől van szó. Egyrészt szeretném mondani, hogy az alkotó értelmiségnek azt a jól kereső 1 százalékát éppen
úgy nem féltem még a Bokros-csomag elfogadása után sem, mint a
jól keres ő üzletembereket, a jól keres ő m űszakiakat vagy a jól kereső
bankárokat.
Nem els ősorban és nem is els ősorban az értelmiség személyes
anyagi helyzete itt a tét. Az értelmiség is tudja, hogy áldozatot kell
vállalni, és vonakodás nélkül teszi. Amir ől szó van, az a kultúra elemi
intézményrendszerének a m űködése. Akár akarjuk, akár nem, a kultúra intézményrendszerének ma nagyobb részt és nagyobb részben
a költségvetésb ől kell élnie. Még ha alapítványokból is, mivelhogy a
kulturális alapítványok kereteinek nagyobb részét a költségvetés tölti
fel, de ez egyébként így van Amerikában is. Annál fejlettebb ország
pedig e pillanatban nem létezik. De akárhogy is, az intézményeknek
megvannak a maguk keretei.
Milyen intézményekr ől van szó? M űvel ődési házakról, könyvtárakról, színházakról, tanszékekr ől, folyóiratokról, kulturális intézményekr ől. Valamennyien tiszteletdíjat fizetnek, és. van egy arra vonatkozó
keretük, amely meghatározott. Ellenfeleink többnyire olyan helyzetbe
is hoznak bennünket ebben a vitában, mintha mi valamilyen értelmiségi fusizást, ügyeskedést, umbuldát, haknit védenénk. Szeretném
hangsúlyozni, hogy erről nincsen szó, hanem a kultúra normális
m űködéséről. A kultúra m űködése ugyanis különbözik a cip őgyártástól. A cipőgyár azokkal a munkásokkal dolgoztat, akik alkalmazottai,
és csak kiegészítésként vesz igénybe, ha vesz idegen munkaerőt. Az
a jó, ha ez minél belterjesebben m űködik. Nem Igy a kultúrában. Ott
az a jó, az az éltet ő er ő, ahol szabad mozgás van. Egy m űvelődési
ház nem élhet meg a saját alkalmazottjainak munkájából. De nem
élhet meg egy folyóirat sem a szerkesztőinek a cikkeib ől, sőt még egy
kutatóintézet vagy tanszék számára is szükséges, hogy minél több
idegen arcot lássanak, eszmét cseréljenek és vitatkozzanak.
Ezt nevezik szellemi életnek. Az ország belezápul, ha a szellemi
élet nem pezsgő. Hangsúlyozom, hogy nem csupán a szellemi élet
ezer és ezer, látható és láthatatlan érrel, csatornával befolyásolja az
egész életet, többek közt a gazdasági stabilizáció sem fog megvalósulni, vagy nem úgy fog megvalósulni — rosszabbul fog megvalósulni
—, ha a polgárok a szellemi élet szokásos mechanizmusai szerint
nem vállalják magukra.
Örömmel jelenthetjük, hogy ez a szellemi élet ás ez a pezsgés az
elmúlt negyven év alatt és az elmúlt négy évben egyaránt megmaradt. Mindkettő hangsúlyos: a negyven év is, meg a négy év is. A
kultúra nehéz helyzetben volt; negyven évig azért, mert nem volt
rendszerváltás, utána négy évig azért, mert volt rendszerváltás. így
vagy úgy, a kultúra, a szellemi élet túlélte ezeket a dolgokat. De vajon
hogy fogjuk most túlélni? Népművelődési házak csuknak be, válnak
lehetetlenné! Alább mentünk annak a szintnek, amelyet megpróbáltarn mértéknek nevezni: Klebelsberg szintjének. Mert ha arról van
szó, hogy meg akarjuk változtatni az elosztási rendszereket, és vissza
akarjuk vonni, amit a pártállami rendszer mint — úgymond — koraszülött jóléti állam adott a kultúrának, akkor menjünk vissza
Klebelsbergre vagy Horthy Miklósra — kinek melyik tetszik jobban.
Vajon Klebelsberg vagy Horthy Miklós koraszülött jóléti államot teremtett? Vajon szocialista állammód szerint költekezett túl? Nem — csak
valamennyit mégis adtak a magyar kultúrára! Ennél sokkal többet
kellene, de ennek alámenni semmiképpen sem volna t űrhető állapot!
Most már alámentünk. De ennél is többről van szó! Ezeknek az intézményeknek, amelyekr ől beszéltem, van bizonyos keretük arra, hogy
tiszteletdíjat fizessenek — mondjuk, ennyit. Ezentúl — ennyi lesz. Ez
óriási különbség! Nemcsak annyiban különbség, amennyit maga a
százalék jelent, hanem annál is több, mert azok az intézmények,
amelyek már így is bukdácsolnak és nem tudnak talpon maradni,
ezek orra fognak esni. Tehát az a folyamat, amely megindult, amely
a kulturális intézményeket tönkreteszi, tovább fog haladni — s egyben
precedenst szolgáltat
arra, hogy ennek így
Nem lesz adókedvezmény
kell lennie. A legnaa szellemi tevékenység után
gyobb
baj az, hogy
A közteherviselés arányosabbá tétele
ebben a vitában, mint
érdekében a kormány jövőre elsősorban
kormánypárti is, csak
a személyi jövedelemadóban tervez válellenzéki pozícióból tutozásokat — mondta Bokros Lajos pénzdom elmondani ezeket
ügyminiszter július végén. Kifejtette: fontosnak tartják a mentességek és kedvezaz érveket, mert úgy
mények nagymérték ű szűkítését, illetve
látszik, hogyha ez így
megszüntetését, például a szellemi tevévan, maga a kultúra
kenységet folytatók körében. „Pontosítavan ellenzéki pozíni fogják a honorárium definícióját' és „a
cióban. Ebbe én a makormány meg kívánja szüntetni a szellegam részér ől nem vami tevékenység után járó adókedvezgyok hajlandó belenyuményt'.
godni! ..."
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Haubert Gábor: a TUDOSZ elnökség tagja

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
A

kormány eleget tesz a nemzetközi egyezményekben foglalt kötelezettségének?

A munkavédelemről szóló 1993.
évi XCIII. törvény 58. §-a - a hazánk által is ratifikált 161. számú
ILO-egyezmény szellemében rendelkezik arról, hogy a munkáltató a törvényben előírt feladatainak
ellátásához megfelelő képesítéssel
rendelkező személyeket, foglalkozás-egészségügyi szolgálatot köteles biztosítani. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat bér- és egészségügyi dolgozói kiadásait, a balesetbiztosítási ágazat létrehozásáig a törvény hatálybalépésekor is finanszírozott körben -, az Egészségbiztosítási Alap finanszírozza. A
gyakorlatban ez éves szinten mintegy 1,8 milliárd forint hozzájárulást
jelent a mű ködő rendszerek támogatásához. Természetesen ez csak
részben fedezi a jelenleg még
működő szolgálatok költségeit, mivel a mű ködés egyéb nem bérjelleg ű költségeit azok a munkáltatók
fedezik, akik a rendelőket fenntartják. Ezek száma 1995. áprilisi adatok szerint 1380. A szolgálatok mintegy 1,1 millió munkavállaló foglalkozás-egészségügyi kontrolját látja
el. Ez az ellátási színvonal egy 1990
óta egyenletesen csökkenő foglalkozás-egészségügyi orvosi létszám
„eredménye'. 1990-ben még 2447
rész- és főállású orvos tevékenykedett a területen, ez a létszám
1994. évben „elérte' a 1703 főt. Az
adatok nem tartalmazzák a MÁV,
BM és BKV adatait. Az okok elsősorban a gazdasági szerkezetváltásban keresendők, amelynek eredményeként a közép- és nagyüzemek jó része megszűnt, vagy kis
létszámú gazdálkodó szervezetté
alakult át. A számokból kitűnik az
is, hogy a gazdálkodó szervezetek
- főként az újonnan alakultak - a
törvény elő írásainak nem tesznek
eleget.
Ilyen előzmények után - bár nem
derült az égbolt - de villámcsapásként hatott a Népjóléti Minisztérium kezdeményezése, amely kormányzat stabilizációs csomagjában

szereplő 7 milliárdos tb-kiadás csökkentése miatt célba vette a foglalkozás-egészségügy 1995. évi mintegy 900 millió forint megvonását,
illetve a további finanszírozás megszüntetését. Ez a kezdeményezés
a minisztérium részéről a tervezett,
szakrendelés igénybevételéért fizetendő 500 forint részbeni kiváltására született. Az intézkedés bevezetése szükségessé tette a munkavédelmi törvény módosítását,
ezért az Érdekegyeztető Tanács
(ÉT) munkavédelmi bizottságának
kompetenciájába tartozott, és ennek megfelelő en május 22-én a
javaslatot a NM államtitkára beterjesztette a bizottság elé.
A munkavédelmi bizottság munkavállalói és munkáltatói oldala nem
értett egyet az elő terjesztéssel,
mivel a tárca nem tett eleget a
munkavédelmi törvényben foglalt
kötelezettségeinek és nem adta ki
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok mű ködésére vonatkozó és
ahhoz kapcsolódó rendelkezéseit,
és a törvénymódosítás július 1-1
bevezetésével olyan helyzetet teremthet, amely a még meglév ő
szolgálatok teljes felszámolását,
széthullását eredményezheti. Ezért
a két szociális partner kérte az ÉT
plenáris ülés soron kívüli összehívását.
Az ÉT június 2-án összeült, amely
megtárgyalta a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló előterjesztést, amelyet a munkáltatói és
munkavállalói oldalának képviselő i
azt a beterjesztett formájában nem
támogatta.
Ugyanakkor megállapodás született arról, hogy a törvénymódosítással egy időben kell hatályba léptetni a foglalkozás-egészségügyet szabályozó rendeleteket; az ET munkavédelmi bizottsága június 8-án
tárgyalja meg a kapcsolódó jogszabály-tervezeteket, amelyeket a Népjóléti Minisztérium június 7-én reggel biztosítja a tárgyaló felek részére; szükségesnek tartották a balesetbiztosítási ág koncepciójával

kapcsolatos munkák felgyorsítását;
a foglalkozás-egészségügyi szakellátás a jövőben is az egészségügyi
szakellátási rendszer részét kell,
hogy képezze; a munkaadói és
munkavállalói oldal egyaránt igényelte, hogy a kormány találjon
olyan pénzügyi forrást és megol
dást, amely biztosítja a szolgáltatást ellátó orvosok és szakdolgozók helyzetét 1995. év végéig azért,
hogy ezek a szakemberek a pályán
maradhassanak; a pályát elhagyók
részére a végkielégítést külön forrásból kell biztosítani; a közszolgálati területen a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás követelményeknek megfelelő teljesítésének
pénzügyi feltételeit biztosítani kell.
A népjóléti tárca néhány hete
beterjesztette a munkavédelmi bizottság elé a rendelet tervezeteket,
amelyeket megvitattak a szociális
partnerek. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról szóló kormány
és népjóléti miniszteri rendeletek,
valamint az egészséget nem veszélyeztető és a munkakörülmények
általános egészségügyi követelményeiről szóló rendelet tervezet esetében konszenzus alakult ki. Az
egyes egészségbiztosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról szóló rendelet
tervezettel a munkavállalói oldal
egyetértett, a munkáltatók nem.
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérő l és kivizsgálásáról szóló, valamint a szakmai, alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérő l szóló rendelettervezeteket
újabb tárgyalásra visszakérte a
munkáltatói és munkavállalói oldal.
A továbbiakat tekintve a foglalkozás-egészségügy sorsa - a stabilizációs csomag részeként - a
kormány és a parlament kezébe
került. A további döntéstől függ tehát az is, hogy a magyar kormány
miként tesz eleget nemzetközi
egyezményben foglalt kötelezettségének.
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Átképző tanfolyam
A Fővárosi Munkaügyi Központ
támogatásával lehetőség van olyan
átképző tanfolyamok elvégzésére,
ami lehető vé teszi, hogy a kollégák
más munkakörben, vagy új, kiegészítő ismeretek birtokában megtarthassák munkahelyüket, vagy nagyobb eséllyel keressenek új munkahelyet. A tanfolyamokon való
részvételi díj 80 százalékát indokolt
esetben a munkaügyi központ átvállalja. Széles a kínálat, és a
mostani ajánlaton túl a szakszervezetek kérésére további tanfolyamok
indítására is van lehetőség. Számítástechnikai, számviteli -, pénzügyi, ügyintéz ői, különböző szintű
angol és német nyelvtanfolyamok
szerepelnek az ajánlatok között. A
nyelvtanfolyamok végén nemzetközi nyelvvizsga is tehető.
A tanfolyamokat a bfi Szakmai
Továbbképz ő és Tanácsadó Kft.
ajánlja, érdeklődni a 133-7330, vagy
a 134-3112 telefonon lehet a bfinél, vagy a TUDOSZ-irodában.

Törvénymódosítások után

Mit kell tudni,
ha szabadságra
megyünk?
Módosult a Munka Törvénykönyve, és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény. (1995. évi
LV. törvény, Magyar Közlöny 53.
szám 2821) A Szószóló szeptemberi számában valamennyi változásról írunk, most csak a szabadságokkal és azok idején fizetend ő díjakról írunk, hogy a félreértéseknek elejét vegyük.
A szabadságot a MT 134. § módosítása szerint a tárgyévben kell
kiadni, kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a munkavállaló elhá-

Összefoglalva tehát jó tudni, hogy
szabadság idejére a távolléti díj 100
százaléka, betegszabadság idejére
ríthatatlan akadályoztatása esetén a távolléti díj 75 százaléka jár. (Az
lehet ettől eltérni.
öthetes betegség után jön csupán
1995. szeptember elsejétől a szaa táppénz.)
badság idejére nem az átlagkereset, hanem távolléti díj jár. (Az átlagkeresetbe be kell számítani az Törökországi
év közben kapott jutalmakat is, így
adódott az a helyzet, hogy a sza- körutazás
Kollégáink számára 12 napos
badság idejére a közalkalmazottak
garantáltan több pénzt kaptak, mint- törökországi, nyugat-anatóliai körha dolgoztak volna.) A most beve- utazást ajánlunk. Törökországot és
zetett távolléti díj a munkavállaló az odavezető utat is jól ismerő ,
személyi alapbérét, rendszeres páratlan kapcsolatokkal és helyispótléka(i)t, valamint speciális ese- merettel rendelkező kolléganő nk,
tekben egyéb kiegészítő pótlékai- Szickné Tóth Kornélia, a Történettudományi Intézetb ő l felajánlotta,
nak arányos részét tartalmazza.
Az intézetekben dolgozók kollé- hogy október végén, vagy novemgák számára tehát ez azt jelenti, ber elején törökországi körutazást
hogy a szabadság idejére a mun- vezet a jelentkezőknek. A 12 napos út zsúfolt programot ajánl, kb.
kaszerz ődésükben szereplő alapbé4600 km-es utat, ami hihetetlen sok
rüket és állandó pótlékaikat fogják
érdekesség, történelmi nevezeteskapni.
ség megtekintésével jár. (CsanakFélreértésre adott okot a beteg- k á lé-T rója-Pe rg a m on-Sz e los u kszabadságra vonatkozó változtatás. K u sadasi-Efesz-PumukkáléA munkavállalót, keresőképtelensé- Afyon-Kütahya-Bursa-Istambulge esetén évente huszonöt nap Rodostó-Edirné) Tehát: nem bevábetegszabadság illeti meg, erre az sárló utat, hanem egy csodálatos,
időre a hatodik munkanaptól a tá- és tartalmas körutazást ajánlunk
volléti díj 75 százalékát kapja. A olyan vezető vel, aki mindezekre a
kollektív szerződés ennél magasabb helyekre ismerő sként utazik. Az
százalékot is megállapíthat, hiszen érdeklő dők a részletes programot
ezt a munkáltató fizeti. Az elsó öt a TUDOSZ-titkároknál nézhetik
napra gyakorlatilag semmi nem jár meg. A részvételi díj 240 DM, ami
a betegnek (a tb és a parlament 9 napi szállást és reggelit vacsorát
legnagyobb dics őségére), a mun- fedez, ezen felül kb. 700 Ft az emkaképtelenség tényét nem kell or- lékhelyek megkoszorúzására és a
vossal igazoltatni. A szakszerveze- határokon való átjutás meggyorsítek annyit tudtak elérni, hogy erre tására. Két éjszakát az autóbuszaz időre a munkavállaló a rendes ban tölt a társaság, ezért fontos a
kényelmes autóbusz. Az útiköltség
szabadsága terhére szabadságot
reményeink szerint tízezer Ft alatt
vehet ki, és ezt a munkaadó kötelesz, személyenként.
les kiadni. A munkahely kollektív
Mindehhez még a vízumdíj jön
szerződése rendelkezhet oly módon költségként. A szállást minél előbb
is, hogy a betegszabadság első öt le kell foglalni, ezért a jelentkezés
napjára is jár a dolgozónak pénz- után a részvételi díjat augusztus
beli ellátás, ebben az esetben végéig kell befizetni. Jelentkezni a
természetesen nem kell azt ajánla- TUDOSZ-irodában, vagy közvetlenunk, hogy tartalékoljon a szabad- nül Szick Károlynénál lehet, tel.:
ságából öt napot..
156-6373.
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1995. JÚLIUS
Az Akadémiai Törvény elfogadása és hatálybalépése törvényes
keretbe foglalta és felgyorsította a nyolcvanas évek vége óta
tartó akadémiai reformfolyamatot. Az Akadémia alapszabályának kialakítása során előkészületek történtek az új testület létrehozására Is. Az Akadémia 1995. januári közgy ű lése Idején
létrejöhetett a 30 tagú Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT),
amely az 1994. évi XL. Törvény 20. § (1) bekezdése értelmében
az akadémiai kutatóhelyek mű ködését Irányító testület és elnökelt az Akadémia fő titkára látja el. Az AKT ülésein született
határozatokat a Szószóló is nyilvánosságra hozza.
Az Akadémiai Kutatóhelyek
Tanácsa 1995. április 24-I ülésének (AKT 4/95.) állásfoglalása':
Az AKT ülése a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. A tudományterületi kuratóriumok m ű ködési szabálya és ügyrendje:
a) a kuratóriumok elnökeinek
megerő sítése,
b) A kuratóriumok elnökeinek tájékoztatója a mű ködési szabályzat
és ügyrend elékészítéséről.
2. Előterjesztés a támogatott tanszéki kutatóhelyek pályázatainak kiegészítő elbírálásáról.
3. Előterjesztés a támogatott kutatóhelyek irodája költségvetési
szerv létesítésére.
4. Az Akadémiai közgy ű lés és
Kormánytájékoztató kutató helyekkel
kapcsolatos anyagainak véleményezése.
5. Elő terjesztés az Akadémia
1994. évi költségvetésének végrehajtásáról.
6. Elő terjesztés az Akadémia
1996. évi költségvetési irányelveire.
7. Egyebek:
- az 1995. évi fiatal kutatói álláshelyek elosztásának tudományterületi arányai.
- javaslat az AKT májusi ülése
napirendjére és idő pontjára.
AKT 4/1/95. (IV. 24.) állásfoglalás:
Az AKT titkos szavazással megerő sítette a kuratóriumok elnökeit.
Élettudományi Kuratórium elnöke:
Gy őrffy Béla, az MTA rendes tagja.
Matematikai és természettudományi kuratórium elnöke: Márta Ferenc, az MTA rendes tagja.
Társadalomtudományi kuratórium
elnöke: Szász Zoltán, a történelemtudomány kandidátusa.
-Lehető leg egyféle kuratóriumi
mű ködési szabályzat kerüljön kidolgozásra, és azt a májusi AKT-ülés
elé kell terjeszteni jóváhagyásra.
AKT 4/2/95. (IV. 24.) állásfoglalás:
Az AKT döntött a különbizottság
elé utalt néhány támogatott kutatóhelyi pályázatról. Egyhangúlag úgy
foglalt állást, hogy a tanszéki kutatóhelyi támogatásra kiírt pályázatok
elbírálását ezzel befejezettnek tekinti. A pályázók kapjanak értesítést a döntésekről.
AKT 4/7/95. (IV. 24.) állásfoglalás:
Az 1995. évi fiatal kutatói álláshelyek tudományterületi elosztási
arányával kapcsolatban a következ ő elvek kerültek elfogadásra:
a) a támogatott kutatóhelyek és
a kutatóintézetek lehető leg egyforma elbírálásban részesüljenek,
b) a rendelkezésre álló 120 álláshely 80 százaléka (összesen 96
hely) kutatói létszámarányosan kerüljön felosztásra, míg a fennmaradó 25 helyet a kuratóriumok által
összeállított javaslatok alapján az
AKT korrekcióra használ fel.
Az AKT felkérte a kuratóriumokat, hogy soron következő ülésükön foglalkozzanak a kuratóriumok
m űködési szabályzatával, a fiatal
kutatói álláshelyek kutatóhelyi elosztásával, a költségvetési elvonások
kutatóhelyi érvényesítésével, valamint igazgatói pályázatok véleményezésével.
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1995. május 29-1 ülésének
(AKT 5/95.) állásfoglalásai:
Az AKT ülésén a következő napirendi pontok szerepeltek:
1. A kuratóriumok mű ködési szabályzatának elfogadása.
2. Előterjesztés a fiatal kutatók
álláshelyeinek intézeti felosztására.
3. Igazgatói pályázatok véleményezése.
4. A költségvetési elvonásoknak
a költségvetési címek, illetve intézmények elő irányzataiban történő
érvényesítéséről.
5. Egyebek:
- bizottság kijelölése az akadémiai kutatóhálózat átalakítási irányelveinek kialakítására.
AKT 5/1/95. (V. 29.) állásfoglalás:
Az AKT áttekintette a kuratóriu-

mok által megvitatott és egyeztetett m űködési szabályzatot, illetve
a módosító indítványokat. A testület a II. 2. pont (a kuratórium feladata) további részletezésére vonatkozó javaslatot 17 szavazattal,
a IV. 5. pont (a kuratórium ülései)
kiegészítésével kapcsolatos indítványt pedig 20 szavazattal elvetette. Ugyanakkor 18 szavazattal elfogadta, hogy a szavazásnál a szótöbbség meghatározásakor érvényesüljön a kuratórium döntéseinek
fontossága az által, hogy legalább
7 igenlő szavazatot kívánnak meg.
A működési szabályzat vitájában
felmerült a kutatóhelyek tevékenységének értékelése. Az AKT felkérte a kuratóriumokat, hogy a következ ő ülésre dolgozzák ki javaslataikat az intézetek és kutatóhelyek tevékenységének értékelésekor alkalmazandó szempontokra.
A fentiek figyelembevételével az
AKT elfogadta a kuratóriumok m űködési szabályzatát.
AKT 5/2/95. (V. 29.) állásfoglalás:
Az AKT a fiatal kutatói álláshelyek 80 százalékára vonatkozó, kuratóriumok által előterjesztett felosztást jóváhagyta. A 20 százalékos
tartalékról 19 szavazattal úgy döntött, hogy azt 6-6-12 arányban osztja fel a társadalom, az élettudományi, valamint a matematika és természettudományi területek között.
Figyelembe véve a később beérkezett igényeket is, a kuratóriumok
június végéig döntsenek a tartalékkeret felosztásáról, és tájékoztassák az AKT elnökét.
A betöltetlenül maradó álláshelyekről októberben szülessen újabb
döntés.
AKT 5/3/95. (V. 29.) állásfoglalá s:
Az AKT megtárgyalta a kutatóintézeti igazgatók pályázatait. Márta
Ferenc akadémikust a Központi
Kémiai Kutatóintézet élére 13 igen,
7 nem és 3 tartózkodással, Nyíri J.
Kristóf akadémikust a Filozófiai Intézet élére 19 igen, 1 nem és 1
tartózkodással, Kiefer Ferenc akadémikust a Nyelvtudományi Intézet
élére 21 igen, 1 nem és 1 tartózkodással javasolja igazgatónak kinevezni.
AKT 5/4/95. (V. 29) állásfoglalás:
A testület a kuratóriumok intézetekre lebontott előterjesztése alapján 20 igen szavazattal jóváhagyta
a költségvetési elvonásoknak a költségvetési címek, illetve intézmények elő irányzataiban történő érvényesítésérő l szóló indítványt. Mivel
jelenleg nincs jobb, elfogadta az
elvonások elosztásának lineáris elvét, a jövőre nézve azonban szükségesnek tartja a tudományterületek közti arányok felülvizsgálatát.
AKT 5/5/95. (V. 29) állásfoglalás:
A támogatott kutatóhelyi pályázatok lezárásaként - a különbizottság korábbi határozatának megfelelő en - az AKT döntött 3 függ őben
maradt pályázat elfogadásáról, mint
új vezetés alatt mű ködő új pályázókról, és javasolja az elfogadott
elvek szerinti támogatás megadását.
Az AKT a még felmerülő további
esetekben az Akadémia f őtitkárát
hatalmazta fel döntésre.
Az AKT saját és a kuratóriumok
tagjaiból bizottságot hozott létre a
kutatóintézeti hálózat korszerű sítési elveinek előkészítésére.
A bizottság elnöke: Keviczky
László, társelnöke: Szász Domokos.
Tagjai: Bankó" Mária, Fekete Gábor, Makara Gábor, Bencze Gyula,
Horváth Mátyás, Tétényi Pál, Tóth
József, Erd ős Tibor, Hanák Péter
és Pomogáts Béla. A bizottság titkársági koordinátorai: Pritz Pál és
Teplán István.
A bizottság mellett külön feladatokra felkérték még Blickle Tibort,
Losonczi Ágnest és Rónyai Lajost.
További bizottságok felállításáról
az őszi ülésen lesz szó.
Az elnök felkérte az AKT tagjait,
hogy június 15-ig tegyék meg javaslataikat a testület 1995. II. félévi munkaprogramjára.

1995. JÚLIUS

(1) A jelentés nem érkezett be
időben, ezért az összesítésben nem
szerepel
(2) A Mérnökök Technikusok SzaSzavazatösszesítések
bad Szakszervezete 16,6 szavazatot kapott
A TUDOSZ jelöltjei a szavazatok 55 százalékát kapták
(3) A választást június 2-án tartották, ezért az MTA összesítéséA közalkalmazotti tanács választás eredményei a MTA intézeteiben a ben nem szerepel
következő:
(4) A választásról nem érkezett
meg a jelentés
Nem
(5) A Támogatott kutatóhelyeken
Intézet
szakszerve- TUDOSZ TDDSZ AOKDSZ
tartott választáson elért további
zeti jelölt
eredmények:
- Felső oktatási Dolgozó SzakAtommagkutató Intézet
26,2
8
szervezete 184,0
Állam- és Jogtudományi Intézet
6,7
13,3
- Pécsi Orvostudományi EgyeBalatoni Limnológiai Kutatóintézet
7,0
22,3
11,6
tem Szakszervezete 30,5
Csillagászati Kutatóintézet
40,7
- Semmelweis Orvostudományi
Enzimológiai Intézet
12,7
14,7
12,0
Egyetem Szakszervezete 62,5
Földrajztudományi Kutatóintézet
35,7
Geodéziai és Geofizikai Kutatóint.
34,7
Az 1995. évi közalkalmazotti taIpar- és Vállalatgazd. kutató Int. (1) 3
8,6
nács választás legfontosabb eredIrodalomtudományi Intézet
28,0
7,3
ménye, hogy a munkahelyek zöméIzotópkutató Intézet
93,0
3,0
ben megtörténtek a választások.
Kísérleti Orvostudományi Kutatóint.
0,7
67,8
(Az MTA 44 intézete közül csupán
Közgazdaság-tudományi Intézet
11,0
36,3
hatban, az Állatorvos-tudományi KuKFKI Atomenergiakutató Intézet
76,7
47,6
tatóintézetben, a Bányászati KémiKFKI Mérés- és Számítástechnikai
ai Kutatóintézetben, a Filozófiai InKutató Intézet
20,4
41,7
tézetben, a Szociológiai Intézetben,
KFKI Anyagtudományi Kutató Int.
59,4
a Társadalmi Konfliktusok KutatóKFKI Részecske és Magfizikai
központjában és a Világgazdasági
Kutató Intézet
62,4
42,7
6,9
Kutató Intézetben nem választotKFKI Szilárdtest-fizikai
tak közalkalmazottii tanácsot.) A
Kutató Intézet
49,7
17,8
6,1
TUDOSZ
sikerének is tartjuk, hogy
Központi Kémiai Kutató Intézet (2) 29,7
79,8
68,2
valamennyi munkahelyen eredMatematikai Kutató Intézet (3)
32,6
Mezőgazdasági Kutató Intézet
158,3 ményes volt a választás, ahol a
TUDOSZ jelen van.
Műszaki Fizikai Kutató Intézet
15,0
47,8
13,1
Külön elismerés illeti a Fővárosi
Mű szaki Kémiai Kutató Intézet
58,7
Szabó Ervin könyvtár TUDOSZ-tagMűvészettörténeti Kutató Intézet
16,0
8,0
jait, ők egy éve alakítottak önkénNéprajzi Kutató Intézet
18,5
6,2
Növényvédelmi Kutató Intézet
24,9
61,1 tes elhatározásból egy új alapszervezetet, és a választásokon egyik
Nyelvtudományi Intézet
11,3
41,3
jelöltjük a közalkalmazotti tanács
Politikai Tudományok Intézet
23,3
tagja lett.
Pszichológiai Intézet
15,0
41,7
A szavazatok döntő többségét,
Regionális Kutatások Központja (4)
több mint 85 százalékát a szakszerRégészeti Intézet
16,0
30,0
vezeti jelöltek kapták, a TUDOSZ
Számítástechnikai és Automatizálási
Kutató Intézet
jelöltjei a szavazatok 55 százalékát
194,7
Szegedi Biológiai Központ
kapták az MTA intézeteinél, 8 szá237,0
Talajtani és Agrokémiai Kutató Int. 13,3
25,7
8,0 zalékkal többet, mint két évvel
Támogatott Kutatóhelyek Irodája (5) ezelőtt. Többen szavaztak 199562,5
Természettudományi Kutatólab.
11,7
44,0
ben, mint két évvel ezelőtt, annak
47,0
Történettudományi Intézet
11,6
ellenére, hogy a közalkalmazotti ta6,6
9,6
Zenetudományi Intézet
3,3
nácsok a bevezetésük óta eltelt
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Haditudósítás
Kutl László három esztendeje részt vesz az
Értelmiségi Szakszervezeti Tőmórülés képviseletében - az Érdekegyeztető Tanács (ET)
munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadl)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Kedv9s olvasóimat több mint két hónapja, nem tudósítottam az Erdekegyeztetö Tanács (ÉT) eseményeiről, s így most
joggal feltételezhetik: egy több kötetes beszámolót kényszerülök írni, hogy ne maradjanak ki semmilyen fontos eseményből. De sajnos csalódást fogok okozni, mert az eltelt
időszakban jóformán semmi nem történt az ÉT háza táján,
mindössze két plenáris ülést rendeztek.
Kormányunk úgy gondolhatta az üzemi-közalkalmazotti
tanácsi választások oly mértékben megterhelik a szakszervezeteket és a konföderációkat, hogy kíméletből nem terhelte ő ket olyan jelentéktelen feladatokkal, mint az érdekegyeztetés, s a vele járó procedúra, a nyilvánosság előtti megjelenés, a gazdasági és szociális helyzetr ől és a várható intézkedések hatásáról munkavállalói vélemények kimondása, stb.
De a kényszer ű pauzának más oka is lehetett: amíg a Bokros-csomag nem járta végig a törvénykezés kanyargós útját,
s ki nem derült, hogy mi és hogyan marad meg belőle, nem
sok értelme lett volna az érdemi egyeztetésnek. Mára azonban túl vagyunk e szakaszon, és az élet mehet tovább, ismételten megerősítve azt, hogy az országnak szüksége van
olyan fórumra, érdekegyeztető intézményrendszerre, amelyen a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány folyamatosan megtárgyalják a munka világa problémáit, s folyamatos konzultációkkal, viták során kialakított megegyezésekkel
kísérlik meg elejét venni a társadalmi konfliktusoknak. Gyanítom - ismerve az ET második félévi program tervezetét
-, az elkövetkezendő időszakban be fogjuk pótolni mindazt
ami kimaradt.
Térjünk vissza az eseményekhez. Az úgynevezett gazdasági-stabilizációs program tervezetér ől megtartott nagy ív ű
és sikertelen ET-ülés után sivatagi oázisként hatott, hogy az
ÉT munkavédelmi bizottságában nem tudtak megegyezni a
három oldal képviselői az üzemegészségüggyel, pontosabban munkaegészségüggyel kapcsolatos reformelképzelésekről, s a bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy az ÉTnek kell megtárgyalni e témát. A döntés tétje nem volt csekély: nem mindegy ugyanis, hogy egy már kialakított, s azért
működő munka-egészségügyi (üzemorvosi) hálózat megmarad-e, vagy sem. Nem mindegy, hogy az állam vállal-e szerepet a fönntartásában és működtetésében, vagy pedig minden költség a társadalombiztosításra és a munkáltatókra
hárul. (Ami azt jelentené: előbb-utóbb mi fizetnénk meg mindent.)
Június másodikán össze ült az ÉT, amelyen a kormányt a
Népjóléti Minisztérium - mint e téma gazdája - államtitkára
képviselte. A vita nem volt megterhelően hosszú. A három
oldal képviselői gyorsan megegyeztek a főbb kérdésekben:
a szakmai részleteket a szakembereknek kell kidolgozniuk,
természetesen egymással egyezségre jutva, már a bizottságban. S itt véget is ért, az idei év legrövidebb ÉT-ülése,
ami egyben a titkárság bölcs előrelátását is igazolta. Ugyanis erre a napra - eltérő en az összes eddigi ET-től -, nem
rendeltek ebédet. Nem is volt rá szükség.
Ezek után a hosszú forró nyári hónapok következtek. A
plenáris ülések szempontjából eseménytelenül, ennek ellenére rendszeresen tartottunk munkavállalói oldalüléseket, de
ÉT nem volt. Mígnem híre jött a kormánytól, hogy elkészültek a jövő évi költségvetés irányelvei, melyet mindenáron
meg szeretnének tárgyalni az érdekegyeztetés képviselőivel. Mi köszönettel nyugtáztuk e szándékot, majd oldalülésen döntöttük el, hogy miként reagáljunk a kormány kezdeményezésére. Bár voltak olyan elképzelések is, hogy az
irányelvekről ne tárgyaljuk (korábban oldalunk javasolta, hogy
már az irányelvtikról is tárgyalni kell), mert nincsenek benne
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számok, mert túl általános, mert többféleképp értelmezhető,
mert vannak benne ellentmondások. Végül is - egy szó
mint száz - egybehangzóan úgy döntöttünk, hogy tárgyalni
fogunk, kihasználva azt a lehetőséget, hogy ily módon is
"üzenjünk' a döntéshozóknak, a kormánynak, a parlamenti
bizottságoknak és frakcióknak. Ezek után jeleztük is a kormány képviselőinek, hogy a javasolt időponthoz képest egy
héttel későbbre kívánjuk kituzni a plenáris ülést, hivatkozva
az alaposabb fölkészülés szükségességére. Mint kiderült a
munkáltatók is ezt tették.
Az ET ülését július 21-re tűzték ki, amit azonban megelőzött néhány nappal korábban, egy ugyanebben a témában
kitűzött, másik tanácskozás, mégpedig a Költségvetési Intézmények Erdekegyeztető Tanácsának ülése. Az ET ülése
Ellőtt még egy felkészülő "oldalegyeztetést" tartottunk. Erre
ESZT-nek és a SZEF-nek - gyakorlatilag a költségvetési
szakszervezeteknek - már volt egy egyeztetett javaslata,
amit szerettünk volna oldalanyagként elfogadtatni. Az
MSZOSZ viszont azt javasolta, hogy kihasználva a lehetőséget ne csak az irányelvekről mondjunk kritikát, hanem a
kormány gazdaságpolitikájáról, illetve annak hiányáról alkotott véleményünket se rejtsük véka alá. (Például: .a kormánynak csak pénzügypolitikája van, nincs gazdaságpolitikája'; - az elképzelésekből eddig csak a reálbércsökkenés
valósult meg", .a kormánynak nincs jövőképe, s a stabilizációs program alól is igyekszik kibújni".)
Említsük meg azt is, hogy szívesen támogatnánk egy a
kormánytól jövő ajánlatot egy átfogó ár- és bérmegállapodásra. Ezt az álláspontot egészítettük ki azzal, hogy az államnak el kell döntenie, mit tekint a feladatának, mire vállal
kötelezettséget, s mit tud ezek közül finanszírozni. Csak
ezeknek a döntéseknek az ismeretében lehet végrehajtani
egy átfogó államháztartási reformot. Amely csak szakmai
szempontok szerint, hatásait is fölmérve valósítható meg, s
nem ötletszer űen. Kitértünk arra is: nem tudjuk elfogadni azt
az elképzelést, hogy a közalkalmazottaknál ne legyen, illetve csak az elbocsátások terhére legyen béremelés. Véleményünk szerint sikeres gazdaságpolitikát, megvalósítható stabilizációs programot csak úgy lehet létrehozni, ha az élvezi
a társadalom bizalmát.
Az ET ülése meglepetések nélkül kezdő dött. Napirend előtti
hozzászólás nem volt. Így mindjárt a lényegre térhettünk,
azaz a pénzügyminiszter mondhatta el a kormány nevében
álláspontját és kiegészítő véleményét az irányelvekről. Mondta
is egy órán keresztül. Részben indokolva elképzeléseit, részben fölvázolva az ezzel kapcsolatos érdekegyeztetés további útjait. Ennek legfontosabb része az volt: ez a konzultáció
csak egy kezdő stáció. Ezek után kezdő dik meg a szakmai
munka majd körülbelül augusztus végén ismét ET elé kerül
a költségvetés tervezete, de ekkor már a konkrét számok
ismeretében. Ez egyezett a mi elképzeléseinkkel is.
A pénzügyminiszteri bevezető után a szakszervezetek
szóviv ői ismertették a munkavállalók véleményét, gyakorlatilag hasonló alapossággal és hasonlóan hosszan, amint ezt
a részletes elemzés meg is kívánta. Majd a munkáltatók
szóvivője következett, aki rövidebben beszélt, de jelezte, hogy
később több szervezet képviselője is el akarja mondani a
véleményét. (Amit meg is tettek.)
Az általános bevezető után - ami elég részletesre kerekedett - rövid válaszok, viszont válaszok következtek, majd
megállapodtunk a tárgyalások további menetében és berekesztettük az ülést.
Végezetül és összefoglalva ez az ÉT, bár nagy eredményeket nem hozott (nem is vártunk tőle), remélhetőleg egy új
szakasz kezdetét jelenti, amikor érdemi érdekegyeztetés lesz,
amikor az oldalak által javasolt és elfogadott témákról tárgyalunk. Az elő terjesztések sajátosságától függően konzultációkat folytatva, vagy megállapodásokat kötve. Reméljük a
kormány is belátja: nem közös nyilatkozatok és hasonló
dokumentumok kellenek, hiszen azért ülünk az ÉT-en, hogy
ott tárgyaljunk és megállapodjunk. Folyamatos és szakszerű
munka kell, amely lehet, hogy néha kényelmetlen, lehet, hogy
néha hosszan tart, lehet, hogy néha csak a többszöri nekifutás hoz sikert, de az biztos, hogy eredményt csak így lehet
elérni. S azt hiszem most erre van a legnagyobb szükség.

időben ismerkedtek a feladataikkal,
keresték a helyüket, tanulták a törvényeket. Egy tradíció és praxis
nélküli intézménybe bekerülni, egy
olyan testületben dolgozói képviseletet vállalni, amiről megalakuláskor
sem a munkaadó, sem a munkavállaló nemigen tudta, mire is lehet
értelmesen használni, nem jelentett könnyű elhatározást. Az eltelt
két év tapasztalata, hogy a közalkalmazotti tanácsnak és a szakszervezet(ek)nek az eredmények
érdekében érdemes - és hasznos
rivalizálás helyett - együttműködni. Eközben el kellett fogadtatniuk
egymás melletti létüket együtt és
külön-külön is az intézetek vezetésével, megtalálni az együttm űködés
módját a munkaadóval.
A törvények ugyan elöírják, hogy
a közalkalmazotti tanács működésének feltételeit a munkaadó biztosítja, de még nagyon messze az
az idő, amikor a mi kt-tagjaink évente egyhetes tréningen, továbbképzésen készülhetnek arra, hogy
kollégáik képviseletét megfelelő en
felkészülve tudják ellátni. (Ez a
gyakorlat honos Európa többi közalkalmazotti ill. üzemi tanácsainál.)
Az eltelt két év azt bizonyította,
hogy a szakszervezetek a munkahelyeken nemcsak meg őrizték, hanem növelték is támogatottságukat,
olyan jelölteket állítottak, akiket a
kollégák tisztelnek, képviseletüket
rájuk bízzák. A megválasztottak
helyzete most sem könnyű. Nehéz
a törvényben biztosított jogokkal
élni, ha ezekre a jogokra külön figyelmeztetni kell a munkaadót, vagy
ha mindezt akadékoskodásnak tekinti a munkaadó. Csak idő kérdése, hogy ez az intézmény a munkahelyi jó közérzet egyik tényezöje
legyen, a közalkalmazottak rendszeres tájékoztatásának, a munkahelyi
kollektív döntéseknek ez a fóruma.
Köszönjük mindazok közreműködését, akik a választások lebonyolításában részt vettek, a megválasztottaknak sikereket kívánunk, mun-

kájukhoz a TUDOSZ-iroda támogatását ajánljuk.
Elkészültek a szavazatösszesítések azoknál az ágazati Irányítást
ellátó szervezeteknél, amelyeknél
a TUDOSZ tagjai dolgoznak.
Intézet

KT TUDOSZ
száma
Limnológia
3
1
KOKI
7
7
SZBK
9
9
Enzimológia
3
1
TTKL
7
3
ATOMKI
9
9
Csillagászati
3
3
Földrajztud.
3
3
3
Geodéziai
3
Izotópkut.
5
5
KFKI Anyagtud.
7
7
RMKI
5
9
SZFKI
7
6
AEKI
9
4
MSZKI
7
5
KKKI
9
4
Matematikai
3
3
MFKI
5
7
MÜKKI
5
7
9
SZTAKI
9
3
Állam és Jogtud.
3
Ipar és Váll. gazd. 3
3
Irodalomtudományi 3
1
Közgazdaságtud.
3
2
Mű vészettört.
3
1
Néprajzi
3
1
Nyelvtudományi
7
5
Politikai Tud.
3
3
Pszichológiai
3
2
Régészeti
3
2
Regionális Kut. Közp.3
2
Társ. Konfliktusok
Történettudományi 3
1
Zenetudományi
3
0
ELGI
7
7
MÁFI
7
7
HAKI
3
1
7
3
KÉKI
OMTKI
3
3
Filmintézet
3
0
F. Szabó Ervin K.
7
1
Révész Márta

Mentőöv
Nem az úszóoktatást segítő, a csónakokban elhelyezett, a hajókra
szerelt, a vízbefulladást megakadályozó mentőövről van szó, hanem egy
jelképesrő l. Olyan mentőövrő l, amely hasonlít a valódihoz, és az a feladata, hogy segítséget nyújtson a rászoruló fiataloknak. Azoknak, akik
saját hibájukból vagy rajtuk kívülálló okok miatt hátrányos helyzetbe
kerültek.
Kik ezek a 14-18 év közötti ifjak? Akik nem tudták befejezni a nyolc
általánost, vagy kimaradtak a szakmunkásképzőből, a középszintű iskolákból, Az oktatási rendszerből kiszorultakról van szó. A bizonytalan
helyzetű, tanácstalan fiúkért és lányokért szól a harang, a pályakezdő
fiatalokért, akiknek nincs állásuk, mert a munkahelyek elsősorban a
gyakorlattal rendelkező munkásokat várják. Ha várják!
Mint (többé-kevésbé) ismeretes, ezeknek a gondoknak az enyhítésében számos állami és társadalmi szervezet igyekszik közreműködni. Ezek
sorában - május elsejétől kezdve - új színfoltként jelent meg a Munkásképviselet Alapítvány Mentőöv Ifjúsági Tanácsadó Szolgálat (Budapest VIII., Köztársaság tér 26. Telefon: 210-0046). Az Új szolgálat azt a
célt tű zte maga elé, hogy fellelje és ismertté tegye mindazokat a munkahelyeket, ahol hajlandók (és lehetőségük is van) a szakmával nem
rendelkezők betanításához, foglalkoztatásához.
Ily módon a Mentő öv feladata a teljes körű tanácsadás, az, hogy
segítsen a pályakép kialakításában, az önismeretben, az elhelyezkedésben, kapcsolatot tartson az oktatási intézményekkel, a vállalatokkal,
folyamatosan kiépítse és karbantartsa az információs hálózatot.
A Mentőöv biztató példa arra, hogy nemcsak beszélni kell a hátrányos
helyzetű fiatalok sanyarú helyzetéről, a kiszorítottságról, nem elég pusztán sajnálkozni a munkanélküliség sorsrontó, személyiséget roncsoló,
káros hatásain, hanem tenni kell a gondok enyhítéséért, segíteni szükséges a képzésben, a pályamódosításban, a munkába állásban. A rászorulók pedig éljenek a szakemberek nyújtotta lehetőségekkel, vegyék
igénybe a kapaszkodókat, fogadják el a kinyújtott kezeket.
Kárpáti

Tanácsadó szolgálat
A Munkásképviselet Alapítvány Ifjúsági Tanácsadó
Szolgálata a „ Mentőöv" segíteni szeretne mindazokon a 14-18 év közötti fiatalokon, akik nem tudták
befejezni a 8 általánost, vagy kimaradtak a szakmunkásképzőbő l, illetve más középszintű iskolából,
esetleg eredményes érettségi után önhibájukon kívül nem sikerült elhelyezkedniük.
A ,, Mentő öv" tanácsot ad pályád megtervezéséhez, képzési, átképzési lehető séget biztosít és segít
munkát találni.
Az érdeklődő ket
szerdánként 16.30-tól 18.30-ig várják
a „Mentőöv" irodájában!
Címük: Budapest VIII. ker.,
Köztársaság tér 26., MSZP-székház.
Telefon: 210-0046/307-es mellék.
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Létminimum
A Léthatáron Alapítvány a Soros Alapítvány támogatásával nyilvánosságra hozta létminimum
számításai eredményeit az 1995. július 1-jei árain számolva:
Családtípus
egyedülálló nő
nyugdíjas nő
egyedülálló férfi
nyugdíjas férfi
anya+1 gyerek
házaspár
nyugdíjas házaspár
házaspár+1 gyerek
Anya+2 gyerek
Házaspár+2 gyerek
Házaspár+3 gyerek

28
22
27
22
22
22
18
21
21
20
20

Családtagok létminimuma
253 forint
602 forint
883 forint
306 forint
912+17 378 forint=
543 + 22 912 forint =
034 + 18 330 forint =
076+21 446+16 911 forint =
446 + 2 x 15 911 forint.
578 + 20 948 + 2 x 15 413 forint =
257 + 20 627 + 3 x 15 093 forint =

Az elmúlt hónapban a négytagú családok egy főre
jutó létminimuma 359 forinttal (1,98 százalékkal) nőtt.
Ezzel elérte, sőt valamivel meghaladta a 18 ezer forintot. A májusi élelmiszer-áremelkedéssel szemben
most a lakásra fordított költségek növekedtek a legjobban (3,18 százalékkal). Az ebben a hónapban vizsgált nyolc kerület közül a XXII. kerület bizonyult a
legdrágábbnak, itt a létminimum szintű megélhetés
majdnem ezer forinttal kerül többe, mint a legolcsóbbnak talált XXI. kerületben. Az áremelkedés mértéke
viszont a IV. kerületben volt a legnagyobb (4,4 százalék, azaz 749 forint).
A 18 ezer forintos egy fő re jutó létminimumszint
éppen háromszorosa az 1990 szeptemberében mért
6 ezer forintnak. Nem a forint inflálódása a legmegdöbbentőbb azonban, hanem az átlagos' családok
életszínvonalának romlása. Ha egy 1990-es családban mindkét szülő átlagkeresetet vitt haza
(2 x 11 992 forint) és két családi pótlékot kaptak
(2 x 2200 forint), összjövedelmük még több, mint 18
százalékkal az akkori létminimum szinte fölött volt, a
középrétegbe sorolhatták magukat.

Összesen

40
45
36
58
53
72
86

290
455
364
443
268
352
163

forint
forint
forint
forint
forint
forint
forint

Egy főre
28 253 forint
22 602 forint
27 883 forint
22 306 forint
20 154 forint
22 728 forint
18 182 forint
19 478 forint
17 756 forint
18 088 forint
17 233 forint

Igaz, életszínvonaluk az előző évhez képest már'
ekkor is csökkent, de csak 1993-ban süllyedtek valamivel a létminimum szintje alá. Mára az ilyen családok elszegényedését kell konstatálnunk: a két nettó
átlagkereset (47 262 forint) és a két családi pótlék
(6 500 forint) mindössze létminimumuk 81,8 százalékát fedezi. Helyzetük romlása 1990-hez képest közel
40 százalékos.
A gyerekes családok fellélegeztek, amikor az Alkotmánybíróság felkészülési időt hagyott számukra az
alanyi jogú családi pótlék megszüntetéséig. A juttatás
megmaradása fölötti öröm eltakarja azt a tényt, hogy
a családok négyötöde az új konstrukció szerint is jogosult lenne rá, azonban éppen a szegények, a létminimum szintjén élők egyre kevésbé támaszkodhatnak
a családi pótlékra: míg 1990-ben a létminimum szintjén élő négytagú családokban a gyerekek megélhetésének mintegy 37 százalékára nyújtott fedezetet, napjainkban ez az arány egyötödnél is kevesebb, alig 18
százalék.
Egyébként az a véleményünk — írta jelentésében a
Léthatáron Alapítvány — hogy az életben maradáshoz minden magyar állampolgárnak legyen joga.

Nemzetközi ösztöndíj almanach
Megjelent a Nemzetközi ő sztándíj almanach. Összesen 42
ország több mint 30 ezer egyénileg megpályázható graduálls,
posztgraduálls és postdoktorális ő sztóndíj-lehető ségeit ismerteti. A gyű jteményben az 1995. június 30. és 1995. július 31.
közötti határldejű pályázatok szerepelnek tematikus (átfogó
programok, társadalom-, természet-, alkalmazott és filozófiai
tudományok, mű vészetek, sport), alfabetlkus és országok
szerinti csoportosításban.
A kötet nem tartalmazza a zárt rendszerű, például a Phareprogram keretében meghirdetett pályázatokat.
Az adatbázis ő sszel floppylemezen is megjelenik, és már az új
információkat is tartalmazni fogja, így az adatbázis terjedelme
másfélszerese lesz a kötetnek. Hamarosan elkészítenek egy ismertetőt is, amely a pályázat benyújtásának módjáról tájékoztatja
az érintetteket. Egy év múlva pedig CD ROM-ot jelentetnek meg,
amely az ösztöndíjas pályázatok listáját, a nagyobb egyetemek
bemutatását és a pályázáshoz szükséges gyakorlati útmutatót is
tartalmazni fogja.

Az Akadémia elnöke a tudomány helyzetéről
Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az Európai Unióhoz
való csatlakozásra máris alkalmas hazai tudomány, az oktatás ne
süllyedjen le arra a szintre, amelyre a gazdaság került. A legkönnyebb elvenni a pénzt, esetenként lehet Is mibő l, de van egy
küszöb, amelyen túl sok bajt, kárt lehet okozni, s keveset spórolni
— jelentette ki Kosáry Domokos újságírók elő tt néhány hete Szegeden, ahol az ottani akadémiai bizottság vezető ivel találkozott.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke kérdésre válaszolva hangoztatta: kezdettő l fogva arra törekedett, hogy az egyetemek és az Akadémia kutatóintézetei közötti feszültségeket áthidalja. Együttes erőfeszítésre van szükség, mert főként a posztgraduális képzés terén csak így
lehet a szakember-utánpótlást biztosítani. Az Akadémia továbbra is
segíteni kívánja az egyetemeket abban, hogy valódi tudományos műhellyé fejlő djenek.

A külföldi magyar kulturális intézetekről

A folyóirat-gy űjteményt ingyen is odaadnák

Siralmas műszaki fejleszies

Tudománypolitikai Kollégium.döntései

A MÁFKI végnapjai

Az Országos Mű szaki Fejlesztési Bizottságot nem
a mindenkori Ipari miniszternek kellene felügyelnie, hanem önálló, közvetlenül a kormánynak
felelő s szervezetként volna jó mű ködtetni, mert
csak így kaphatna megfelelő súlyt a kormányzati
munkában a mű szaki fejlesztés — jelentette ki
Bihari István, az OMFB tanácsának elnöke július
közepén egy újságíróknak rendezett háttérbeszélgetésen, amelyen a mű szaki fejlesztésrő l és az
OMFB helyzetéről fejtette ki nézeteit az elnök.
A mű szaki fejlesztés helyzetét Bihari István siralmasnak minő sítette. Szűkösek a rendelkezésre álló
források, és nincs meg a K+F megfelelő társadalmi
presztízse sem. Külön kiemelte, hogy a Központi
Műszaki Fejlesztési Alap (KMOFA) pénzügyi eszközei
évről évre csökkennek. Jelenleg már csupán kétmilliárd forint áll rendelkezésre. Emellett az alap forrásait
a különböző tárcák is előszeretettel vonják saját hatáskörükbe, így már ennek a pénzösszegnek mintegy
egyharmadával a minisztériumok rendelkeznek. Helytelennek ítélte a szakember, hogy az alap- és az alkalmazott kutatások finanszírozási aránya felborult,
háttérbe szorult az alkalmazott kutatás. Különösen
károsnak nevezte, hogy a magyar vállalatoknál a legtöbb helyen gyakorlatilag nem fordítanak egyetlen
forintot sem kutatásfejlesztésre. Ebből a — szerinte
— méltatlan helyzetből adódik az is, hogy a mű szaki
szakemberek anyagi és társadalmi megbecsülése is
rendkívül alacsony.

Horn Gyula miniszterelnök, a Tudománypolitikal Kollégium elnöke
a testület július elején megrendezett ülésén kezdeményezte: hozzanak létre közalapítványi a társadalomtudományi kutatások finanszírozására. — Ez azért szükséges, hogy biztosítsák a tudományos
kutatások anyagi feltételeit, a társadalom fejlő dését megalapozó
tudományos kutatások pénzügyi forrásai ne függjenek a költségvetés helyzetétől.
A Tudománypolitikai Kollégium titkára, Révész T. Mihály, az ülés után
újságíróknak elmondta: áttekintették a külföldi magyar kulturális intézetek helyzetét. Hazánk jelenleg 14 állandó kulturális intézetet működtet
külföldön, többek között Bécsben, Rómában, Berlinben, Bukarestben,
Helsinkiben, Moszkvában. Az ülésen úgy ítélték meg, hogy az intézetek
a régi szisztémában nem működtethetők. Fontos, hogy azok tevékenységében nagyobb hangsúlyt kapjon az oktatás és a tudomány-menedzselés. Elvárás az is, hogy az eddiginél nagyobb mértékben váljanak
tudományos és dokumentációs központokká, határozott szerepet vállaljanak Magyarország megismertetésében, népszerűsítésében. Elhangzott
az is, hogy a külföldi intézményhálózat jelentős bővítésére jelenleg nincs
lehetőség, sürgető feladat azonban, hogy az angolszász világban, így
Londonban és New Yorkban létesüljön magyar intézet. Mindezekről
októberi ülésén újra tárgyal majd a Tudománypolitikai kollégium.
A miniszterelnök javaslatára a tudománypolitikai kollégium és a Magyar rektori konferencia augusztus végén vagy szeptember elején együttes ülést tart. Áttekintik a felsőoktatás fejlesztésével és a tudományos
kutatások finanszírozásával összefüggő kérdéseket. Frenyó V. László, a
rektori konferencia elnöke ezzel kapcsolatban elmondta: a Pénzügyminisztérium szakértőivel együtt keresik a megoldást arra, hogy az Országos Tudományos Kutatási Alap és a hasonló célú alapok megőrizhessék
viszonylagos stabilitásukat, önállóságukat, ugyanakkor azonban érvényesüljön a költségvetési intézményekre tervezett forráskezelési mechanizmus.

A Veszprém( Egyetem tulajdonába kerül a felszámolás alatt lévő Magyar Ásványolaj- és FőIdgázidsérieti Intézet (MÁFKI) központi épülete.
A szerződést erről már aláírták és az egyetem rövidesen birtokba is veheti a laboratóriumoknak, irodáknak kialakított háromszintes tömböt. Ezt megelőző en azonban ki kell költöznie annak a harminc vállalkozásnak, amely ez idáig időlegesen hasznosította
a volt kutatóintézet helyiségeit. Az egyetem, szándékai szerint itt alakítja majd ki a könyvtárat, az innovációs központot és. a diákcentrumot.
A központi épület eladásával még nem fejeződött
be a MAFKI teljes felszámolása. Ez idáig nem talált
vevőre az a több mint 200 milliós költséggel felépített
üzem, amelyben nagy tisztaságú alumíniumot gyártottak volna, de még a próbaüzemig sem jutottak el.
Budavári László, a felszámoló Pénzintézeti Központ
megbízottja elmondja: a fantomgyárat egyben,szeretnék értékesíteni, de ez nagyon nehéz lesz. Ugy látszik, kénytelenek lesznek a berendezéseket, műszereket egyenként piacra vinni. Változatlanul gazdára
vár a kutatóintézet szinte egyedülálló folyóirat-gyüjteménye, amelyet már ingyen is odaadnának annak,
aki tárolja, gondozza. A Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézettel párhuzamosan immár negyedik
éve tart a szomszédos Nehézvegyipari Kutató Intézet
felszámolása is. A központi épületet szintén a Veszprémi Egyetem vásárolta meg.

Élelemiszer-tudományi
világkongresszus
Mikrometeorltok gy ű jtését szeryíljtsünic mikrometeoritot

vezi országos észlelő hálózata
segítségével a Nógrád Megyei
Csillagászati Alapítvány a Magyar
Állami Földtani Intézet felkérésére. A mikrometeorit-vizsgálatot
magyar kezdeményezésre Iktatta
programjába az UNESCO. A célja a magas légkörbe kerülő és
onnan a Földbe jutó mikroméret ű
kozmikus részecskék tanulmányozása. Az ötéves kutatási programban 17 ország több mint 50
kutató Intézete vesz részt.
A tudományos munka eddigi részében összegyűjtötték a témához kapcsolódó szakirodalmat, ezt követően az
észlelési anyag gyűjtése van soron, és
ezen a ponton kapcsolódik össze az
amat őr csillagászok és a hivatásos
tudósok munkája. Az észlelési anyag
gy űjtése egyébként nem különösen
komplikált feladat. Kell hozzá egy műanyag lavór, melybe es ővizet gyűjtenek. Ebből leszűrik a benne levő tűhegynyi szemcséket, melyekből aztán
külön lehet választani a kozmikus eredetűeket.
A zömmel vas-, illetve nikkeltartalmú, 1 ezred — 1 milliméter nagyságú
kozmikus szemcsék vizsgálata egy sor
fontos kérdésre adhat választ a kutatók számára. A mikrometeoritok menynyisé9e befolyásolja például a felhőképzodést, így a csapadék mennyiségét is. Tanulmányozásukból következtetni lehet továbbá a világmindenség
összetev őire, esetleg új anyagokat lehet megismerni. Nem zárható ki az
sem, hogy az ötéves tudományos program végére tisztázódik valamelyest az
a kérdés is, vajon az esővel a földre
hulló mikroszemcséknek van-e közük
egyes hirtelen elterjedő, különös járványhoz.

Budapesten rendezik meg a Nemzetközi Élelmiszer-tudomány( és
Technológiai Szövetség (IUFoST)
9. Világkongresszusát július 31.
és augusztus 4. között.
Biacs Péter, a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület elnöke a
szervezők nevében elmondta: a tanácskozásra 71 országból csaknem
1500 élelmiszer- és táplálkozástudóst,
továbbá technológust várnak. A tudományos üléseket, tekintettel a résztvevők nagy számára, két helyszínen a
Budapest Kongresszusi Központban,
valamint a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen tartják. A 43 szekcióban és 11 kerekasztal-beszélgetésen
lezajló eszmecserén 350 előadás hangzik el és több mint 800 posztert mutatnak be a tudósok. A konferencia témái
között szerepel: az élelmiszer-tudomány és a termelés általános kapcsolata; a nyersanyagok és az élelmiszerfeldolgozás összefüggései; az élelmiszer-technológia és csomagolás; továbbá az étrend, a táplálkozás és az
egészség kérdésköre. A kongresszus
jó alkalmat teremt arra, hogy a magyar cégek bemutathassák azt a világ
élelmiszertudományával foglalkozó
szakértőknek, hogy megfelelő minőségben és színvonalon tudnak előállítani élelmiszereket. Ezért a szervezők 13 hazai nagyvállalathoz viszik
majd el az érdeklődőket, hogy saját
szemükkel győződhessenek meg a
magyar élelmiszeripar felkészültségéről. A tanácskozás megrendezése 34
millió forintba kerül a szervezőknek és
úgy gondolják, hogy mindent összevéve mintegy 1 millió dolláros bevételt
hozhat az országnak.
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Biztos, hogy ez a követendő út?!
(Az alábbi fejtegetés alapötlete nem t őlünk származik*,
de tetszik)
A New-Yorki Filharmonikusok pesti fellépésére meghívót kapott a miniszterelnök Is, aki maga helyett apénzügyminisztert
küldte el. Schubert Befejezetlen Szimfóniája volt mű soron.
Másnap a minisztertanács tagjai a következő előterjesztést kapták:
Tárgy: A Befejezetlen Szimfónia értékelése a költségvetési politika
szemszögéből
A tegnap esti hangversenyen a következő megállapításokat tettem:
1. Az oboaszólam hosszú időn keresztül nem csinált semmit. Létszámukat csökkenteni kell, feladatukat meg kell osztani a zenekar
többi tagja között.
2. Mind a 12 hegedű azonos dallamot játszott. Ez szükségtelen
párhuzamosságra utal, és jelentős létszámcsökkentést indokol. Ha a
12 hegedű re a kívánt hangerő céljából van szükség, úgy 11 hegedű
megfelelő erősítő alkalmazásával kiváltható.
3. Jelentős erőfeszítés történt tizenhatodok helyes visszaadása
érdekében. Ez felesleges cifrázásnak tű nik: a tizenhatodok helyett
egyszerűbb nyolcadokat kell játszani. Ekkor magasan kvalifikált zenészek helyett tanulók vagy kezdők lennének alkalmazhatók, lényegesen kisebb bér- és közterhekkel.
4. Semmi célját nem látom annak, hogy a fúvósok megismétlik a
vonások által már eljátszott dallamot. Ha ezeket a szükségtelen
ismétléseket töröljük, a szimfónia két óra helyett húsz perc alatt
eljátszható.
Azt a következtetést kell levonnom, hogy Schubertnek a fentieket
figyelembe kellett volna vennie és akkor valószínűleg be tudta volna
fejezni a szimfóniát.
Javaslat: a fenti elvek bevezetése a hazai zenei életben lehetővé :
tenné, hogy esetenként egy teremben több hangversenyt lehessen
tartani. Eredményképpen a hangversenytermek fele bezárható, ami
további jelentős megtakarítást eredményez. A fentiek adaptálása a
kutatásra, a felsőoktatásra, az elmegyógyintézetekre és más költségvetési szervekre tovább növelné programom sikerét...
....(*Köszönet Inzelt Péternek)

