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Kérjük támogatását!

PRO VITA Alapítvány

1 0 éves a TUDOSZ
A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Gondolatok P. Táll Éva el őadásából

Visszaemlékezés
a kezdetekre
Elmúlt havi lapszámunkban tudósítottunk a TUDOSZ megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából tartott ünnepi küldöttértekezletről. A jeles eseményen „felkért hozzászóló" volt P.
Táll Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományi
Intézetének TUDOSZ titkára. Számtalan tanulságot hordozó
referátumából, néhány gondolatot jó szívvel közreadunk.
.logyan lettem TUDOSZ

titkár?
Én a „másik oldalt képviselem", mivel az én karrierelképzelésemben a szakszervezet
soha nem szerepelt. Tulajdonképpen azért vállaltam el a
TUDOSZ-titkárságot annak idején, mert mindenkinek rengeteg
dolga volt az intézetben. A rendszerváltás során a kollégáim a
saját kutatói elképzeléseik folytatásával voltak elfoglalva. (Tehát, akiket a szakszervezetnek
képviselni kellett volna, azok
teljesen rá voltak arra állítva,
hogy az egyéni- stratégiájukat
próbálják kialakítani.)
Tulajdonképpen azért vállaltam el, hogy TUDOSZ-titkár legyek, mert nagyon úgy nézett
ki, hogy ha én nem vállalkozom
erre akkor egyszer csak széteshet nálunk az egész szervezet.
Úgy gondoltam, jelentős szakma vagyunk, s egy pluarista demokráciában erre nagy szükség
van.
Át kellett gondolnom, hogy ez
most milyen nézőpontot jelent a
számomra. A „másik oldalról"
kellett végig néznem az egészet,
hiszen ez egy olyan korszak

zet alakult ki: ekkor már vég
re megteremtő dött a lehető ség
arra, hogy alulról szervező djenek az igazi szakszervezetek, a javaslatok alulról kezdeményező djenek, mindenki
kialakíthassa a saját szakszervezetét. A szerepre, azonban
nem tolongtak az emberek,
„nem értek rá", vagy legalábbis kevés új ember vállalkozott ilyenre.
Amikor elkezdtem gondolkozni ezeken, számtalan ellentmondással találkoztam. A megalakult szervezetek politikai harcokkal voltak elfoglalva, különféle
nehézséggel és káderproblémákkal küzdöttek. A munkahelyeken ebből az érző dött, hogy
továbbra sem törő dik velünk
senki sem.

volt, amikor minden kutató éppen
szembekerült azzal, hogy egy
békés, nyugodt kutatói életmódnak
teljesen vége lett. Aki annak idején (a stabil átlagfizetéséből) nem
akart éppen gazdag lenni, az nyugodtan kutathatott. Ennek a korszaknak akkor ott abszolút vége
szakadt, hiszen évekig nem emel- „Kizárólag
ték a fizetésünket. Egyszer csak az alapszervezeti titkáron
kiderült, ha az ember beül a
múlott"
könyvtárba, abból nem fog megélni a család.
Nem volt kifelé PR-tevékenység: kizárólag az alapA szakszervezet talán
csak tesz majd valamit... szervezeti titkáron múlott,
hogy egy-egy titkári ülésen
Nem érdekelté a kutatókat, hogy hallottakból „mit adott tovább,
mi zajlik „fölöttük". Mindenki „idő- mit közvetített" a kutatói gárhiányban" szenvedett, s talán csak da felé. (Tehát minden attól
egy automatikus elvárás élt ben- függött, hogy az az egy szenük, hogy ha már úgyis ott van mély, aki társadalmi munkáegy szakszervezet, az talán majd ban elvállalta a szakszervecsak tesz valamit (de ha nem, zeti funkciót egy-egy intézetnekik akkor is meg kell élni vala- ben, annak a személyisége
miből). Senki sem ért rá „kivárni", képes volt e egyáltalán közamíg a harcok odáig „fajulnak", vetíteni azt, hogy mi „zajlik
hogy tényleges eredményeket tud- körülöttünk, fölöttünk".) Ez
jon felmutatni „ez az új szakszer- pedig a gyakorlatban az emvezeti szisztéma".
bereket ambivalensé tette.
Az új szakszervezet hatékony- Megmaradhatott az az érzés,
ságát azonban egy politikatudo- hogy igazából az új szakszermányi szempontból igen érde- vezet „dolgaiba" sem avatják
kes ellentmondás nehezítette. bele őket...
Tulajdonképpen paradoxon hely(lejegyezte: d. I.)

Változások

A közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
módosítása
79. §. (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló
- többször módosított - 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.)37. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
legalább
a) három év: egy havi,
b) öt év: két havi,
c) nyolc év: három havi,
d) tíz év: négy havi,
e) tizenhárom év: öt havi,
f) tizenhat év: hat havi,
g) húsz év: nyolc havi
átlagkeresetének megfelelő összeg."
(2) A Kjt. 66. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki, s egyidejű leg a jelenlegi (7)-(8) bekezdés számozása (10)-(11) bekezdésre módosul:
„(7) Az e törvény 3. számú mellékletében meghatározott feladat ellátására létesített munkakörbe
kinevezett közalkalmazott (1) bekezdés alapján
számított illetményét - a feladathoz kapcsolódó szorzószámmal (a továbbiakban: szakmai szorzó)
meg kell emelni.
(8) A kormány határozza meg azokat a munkaköröket, amelyeket a 3. számú mellékletben

meghatározott feladatok ellátására lehet létesíteni.
(9) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott illetménynövekedés megállapításánál a (7) bekezdésében foglaltakat figyelmen kívül kell hagyni."
(3) A Kjt. a következő 93. §-sal egészül ki:
„93. § (1) A 66. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak
alapján a közalkalmazottak illetményét 1999. január 1-jétől kell megállapítani. A szakmai szorzó - a
3. számú mellékletben meghatározottaktól eltérően
- 1999. augusztus 31-ig 1,16.
(2) Az e törvény alapján 1997. február 1-jét megelőzően az „F", vagy „G" fizetési osztályba sorolt
közalkalmazott havi garantált illetményét - az e
törvény 66. §-a (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - legalább e törvény 2. számú melléklete szerinti mértékben kell meghatározni, ha a közalkalmazottnak a 66. § (1) bekezdése alapján kiszámított garantált illetménye ennél alacsonyabb.
(3) Ha a közalkalmazott garantált illetményét a
(2) bekezdés alapján kell megállapítani, a 66. §
(2)-(11) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a garantált illetmény 66. §
(2)-(4) és (7) bekezdésében meghatározottak szerinti növekedésének meghatározása során a 2.
számú melléklet szerint garantált illetményt kell
alapul venni."

Kérjük, a személyi jövedelemadója
egy százalékával támogassa a kutatóintézeti dolgozók félárván, árván maradt gyermekeit
a PRO VITA Alapítvány adószáma:

19020714-1-01
Köszönjük az 1998-ban kapott
169 602 forintot, amelyet 19 rászoruló
támogatására fordított a kuratórium
Levélváltás a miniszterelnökkel

A kutatóintézeti dolgozók
pótlékrendszeréről
A miniszterelnöki
Orbán Viktor
miniszterelnök úr részére kabinetiroda válaszlevele:
Dr. Kuti László elnök úr
részére
Tudományos és Innovációs
A költségvetési kutatóintézetekDolgozók Szakszervezete
ben dolgozók érdekében fordulunk
Tisztelt miniszterelnök
úr!

Önhöz, mint a Tudománypolitikai
Kollégium elnökéhez.
A kutatóintézeti dolgozók pótlékrendszeréről a 49/1993. (III. 26.)
kormányrendelet intézkedik, miután a kutatóintézetek különböző
tárcák (Gazdasági Minisztérium,
Oktatási Minisztérium, Földmű velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium stb.), illetve az MTA felügyelete alá tartoznak.
Az eddigi gyakorlat szerint azonos bér- és pótlékrendszer érvényesült minden munkahelyen, a
főhatóságuktól függetlenül. Az ez
évi béremelési elképzelések ezen
a területen még nem kristályosodtak ki, de bizalommal töltenek el
bennünket azok a kormánytisztviselő i nyilatkozatok, melyeket a
tudomány napja alkalmából hallottunk.
Úgy véljük, a kutatási szféra
jövő évi béremelésének egységes,
13 százalékos megvalósítása,
valamint a felsőoktatási pótlékrendszerhez való felzárkózás a
kormányrendelet módosításával
valósítható meg, ezért kérjük ilyen
irányú intézkedését.
Budapest, 1998. november 16.
Tisztelettel:
dr. Víg László
dr. Kuti László
az AOKDSZ
a TUDOSZ
elnöke
elnöke

Tisztelt elnök úr!
A Miniszterelnök úrnak írt levelét megkaptuk.
Levelét érdemi intézkedésre továbbítottuk az Oktatási Minisztériumhoz.
Az esetleges intézkedésekrő l
közvetlenül a minisztériumtól fog
értesítést kapni.
Budapest, 1998. november 25.
Tisztelettel
Tímár Ferenc
főtanácsos
Január 12-én megérkezett dr.
Réthelyi Miklósnak, az Oktatási Minisztérium „Tudományos Ügyek
Főosztálya" vezetőjének válasza.
Ebből — többek között — megtudható: „A kormányrendelet módosítása
kérdésében feltétlenül szükség van
felsőszint ű tudománypolitikai döntésre, amelyben a költségvetést
érintő pénzügyi konzekvenciákkal is
számolni kell. Egyetértve a rendezés igényével, az érintett tárcák és
az MTA illetékeseinél kezdeményezzük, hogy a kérdés kerüljön a
Tudománypolitikai Kollégium napirendjére, és az hozza meg a kormányrendelet módosításához szükséges döntést. Kérjük fentiek szíves megértését, és annak elfogadását, hogy e fontos kérdés alapos
előkészítését, elemzését és megalapozott döntést kíván."

Tíz éve írta a SZÓSZÓLÓ

Hasonlóság
Pungor Ernő akadémikus: „Egy akadémiai közgy űlésen — talán
úgy tíz évvel ezel őtt — mondtam el azt, hogy Magyarország és Anglia között van egy hasonlóság. Mind a két országban megtalálható a
„beszél ő sarok", ahol mindenki azt mondhatja, amit akar, de arra
senki sem figyel oda.
Ez Angliában 100 m2, nálunk 93 000 m2.
(1989. december)

„Kinevezési gyakorlat"
A TUDOSZ (azaz a SZÓSZÓLÓ) mindig élénk figyelmet fordított
mindenféle „kinevezési gyakorlat" iránt. Bizonyíték erre egy tíz
esztendeje megjelent szemelvényünk, amit akkor nem kommentáltunk, ma viszont ( szintén nem?) aktualizálunk:
„Gáspár Sándor: Őt (Méhes Lajost) már jóval korábban kiszemeltem, mert benne hátam a lehetséges utódomat. El is követtem mindent, hogy megszerezzem. (...) Végül csak megkaptam 1985-ben, így
lett bel őlem elnök, bel őle pedig (SZOT) f őtitkár.
(1988. december)
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SZÓSZÓLÓ

A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY, a Földm űvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium,
a Környezetvédelmi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési
és Vízügyi Minisztérium, az Országos M űszaki Fejlesztési
Bizottság, a Magyar Szabadalmi Hivatal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Ipar M űszaki Fejlesztéséért Alapítvány közrem űködésével meghirdeti a

VII. MAGYAR INNOVÁCIÓS
NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT
PÁLYÁZHAT az a magyar magánvállalkozó vagy Magyarországon bejegyzett
társaság, aki (amely) az 1998. évben
nagy jelent ő ség ű , kiemelkedő hasznot
hozó innovációt (magas színvonalú új termék, új eljárás, új szolgáltatás stb. létrehozása és piaci bevezetése) valósított
meg. Az innováció alapja lehet kutatásfejlesztési eredmény, szabadalom, knowhow, technológiatranszfer stb. (Korábban
pénzdíjban részesített innovációkkal pályázni nem lehet.)
A PÁLYÁZAT TARTALMI követelményei:
egyoldalas összefoglaló a következők feltüntetésével:
az innováció tárgya; szakterület; a pályázó
neve, címe, telefonszáma; az innovációt
megvalósító szervezetlek) neve, címe, telefonszáma; tömör témaleírás; az innováció
eredményeinek felsorolása; referenciák felsorolása, részletes leírás a megvalósított innovációról, az elért piaci eredményről (az innováció tárgya, folyamata, jelentősége, bevétel,
realizált nyereség, megkötött szerződések, licenceladás stb.) max. 10 N4-es oldalon, referenciák (szakvélemény, vevők véleménye,
fotó, videofilm, újságcikk stb.)
A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG a Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriuma által felkért
tudósokból, gazdasági és üzleti szakemberekből áll, elnöke: dr. Chikán Attila gazdasági miniszter.

Az értékelés szempontjai a hazai és külföldi referenciák alapján:
1998-ban elért műszaki, gazdasági haszon,
eredetiség, újszerűség,
társadalmi haszon.
AZ INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ - Borsos
Miklós innovációt jelképező, eredeti, bronz
kisplasztikája és jelentős pénzjutalom - az
adott év legjelent ő sebb innovációját
elismerő díj.
További kiemelkedő pályázatok elismerésére az FVM, a GM, a KM, a KHVM, az
OMFB, az MSZH, az MKIK, a BKIK és az
IMFA innovációs díjat ajánlott fel.
Az ünnepélyes díjátadásra 1999. március 24-én kerül sor. Az alapítvány a bírálóbizottság által innovációnak minősített pályázatokról díszoklevelet állít ki, és külön
kötetben megjelenteti az innovációk leírását.
Beadási határidő : 1999. február 22.,
12 óráig beérkezően
A pályázatokat 2 példányban az alábbi
címre kell eljuttatni:
Magyar Innovációs Alapítvány
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 16.
További információ: dr. Antos László titkár, tel.: 386-9615, fax: 385-2181
e-mail: ant7716@helka.iif.hu; http://
www.innovacio.hu

1999. JANUÁR

A közszolgálati Szakszervezetek
Szövetségének kongresszusi
tizenkét pontja

Náray-Szadó Gábor
f őtitkár tájékoztatója a
SZÓSZÓLÓ olvasóinak

kíván
a magyar
közszolgálat?

Mikorra
várható az
új bérek
kifizetése?

Mit

Legyen béke, szabadság
és egyetértés!
1. Kívánjuk a munkavállalók félelemmentes szólásszabadságát a munkahelyeken.
2. A szakszervezetek jog szerinti működéséért
felelős kormányt Budapesten.
3. Rendszeresen ülésező, érdemi munkát végző országos érdekegyeztető fórumokat.
4. A munkaadók és a munkavállalók egyenlőségét a megállapodások megkötésekor.
5. Erős, egymással szövetkező, együttes fellépésre képes nemzeti szakszervezeteket.
6. A közterhek igazságos elosztását, ezen elv
következetes érvényesítését az adózásban, a járulékok megfizetésében.
7. A szakszervezeti tisztségviselők kiszolgáltatottságának megszüntetését.
8. Érdemi érdekképviseletet minden olyan fórumon, ahol a munkavállalók sorsáról döntenek.
9. A szakszervezetek működési feltételeinek
javítását.
10. A munkavállalók alkotmányban, köztisztviselői-, közalkalmazotti törvényben, Munka Törvénykönyvében rögzített jogainak tiszteletben tartását minden munkaadó részéről.
11. A köztisztviselők és közalkalmazottak szakmai függetlenségének biztosítását.
12. Uniót a szakszervezeti konföderációk között.
Egyenlőséget a versenyszféra kereseteivel!
Szabadságot és valódi lehetőségeket
a szakszervezeteknek!
Testvériséget, szolidaritást a munkavállalók
között!

A SZÓSZÓLÓ december havi
lapszámában beszámoltunk
az Akadémiai Érdekegyeztető
Tanács december 3-i üléséről, amelyen megállapodás
született a kutatói illetménypótlékok emelésére fordítható 250 millió forintos keretről.
A szóban forgó összeg felhasználásáról - kérésünkre
Náray-Szadó Gábor fő titkár
tájékoztatta a SZÓSZÓLÓ olvasóit.

A szakszervezetek képviselő i
kezdeményezték a tárgyalásokat,
hogy a további 400 millió forintos
keret felosztási elveirő l is, de az
MTA és a munkaadók tárgyaló
csoportjának véleménye szerint
errő l „az AKT álláspontjának ismerete nélkül
- érdemi tárgyalás
nélkül - csupán el őzetes konzultációt lehet tartani."
Ezen a konzultáción a TUDOSZ
képviselői tájékoztatták a jelenlévőket a TUDOSZ titkárainak véleményéről: kívánatos volna az MTA
valamennyi dolgozójának azonos
összeg ű béremelést adni, hiszen
egyrészt olyan kevés pénzr ől van
szó, hogy ebből igen bajos lenne
differenciálni.
A SZÓSZÓLÓ hasábjain keresztül történő tájékoztatás érdekében az AKT elnökétől arra kértünk
választ: mikorra várható az AKT
álláspontjának kialakítása, és ennek következményeként az érdekegyeztetés, illetve az új bérek kifizetése?
Választ Náray-Szadó Gábor fő titkárhelyettes úrtól kaptunk, amit
változtatás nélkül közlünk: a f őtitRÉVÉSZ MÁRTA ROVATA
kár az 1999. évi béremelés
400 millió forintos keretének álta1998. évi LXXIX. törvény
lános felosztási elveit az AKT február 1-jei ülése elé terjeszti vitára,
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
ezt követi az Akadémiai Érdekegyeztető Tanács egyetértése,
XXII. törvény módosításáról
majd meghozza döntését. Az új
1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény bérek kifizetése, január 1-jei ha134. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
tállyal legkorábban, március 5-én
egyidejű leg új (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4)-(5) bekerülhet sor.
kezdés (5)-(6) bekezdésre változik:
R. M.
„(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
A munkáltató
a) kivételesen fontos gazdasági érdek esetén a szabadságot legkéIngyenes
sőbb a tárgyévet követő év június 30-áig, kollektív szerződés rendeladótanácsadást
kezése esetén a tárgyévet követő év december 31-éig.
b) a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elhárítés jogsegélyszolgálatot
hatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított
tart
harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. A b)
a
TUDOSZ-irodában
pontban szereplő rendelkezéstő l érvényesen eltérni nem lehet.
(4) A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló
(XIII., Victor Hugo u.
kérésére lehet kiadni."
18-22., fsz. 17.)
2. § Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba.
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Megkérdeztük, mit jelent?
Szövegértelmezés
Olvasóink biztatására megkérdeztük Zilahy Pétert, az MTA főtitkárságának vezetőjét, hogy, mi
ként értelmezhető a SZÓSZOLÓ
elmúlt havi lapszámában is napvilágot látott Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT. 5/1998. (IX.
28.) állásfoglalásában megjelent,
alábbiakban idézett bekezdés:
.,A testület áttekintette és megvitatta az írásban előzetesen ki. küldött „Tájékoztató a kutatócsoporti pályázatokra vonatkozó AKTdöntés végrehajtásáról" c. anyagot, amely bemutatta az AKT június 4-i ülésén hozott döntést
követő intézkedéseket, a pályázat
eredményének hatására a támogatott kutatóhelyek hálózatában
bekövetkező változásokat, a ciklusváltásból adódó feladatokat.
Az AKT egyhangúlag elfogadta
a tájékoztatót és lezártnak tekinti

a pályázati eljárást. Megerősítette, hogy a kutatócsoporti támogatások pályázatának jelenlegi döntési mechanizmusát megfelelőnek
tartja, felhatalmazta az MTA főtitkárát, vizsgálja meg a feltételeknek megfelelő kutatási egységeknek az akadémiai támogatott kutatóhálózathoz való csatlakozásának lehetőségét pénzügyi támogatás nélkül."
Megtudtuk: az igényekhez képest, rendkívül szű kösek és korlátozottak a támogatási források,
amit értelmetlen lenne apró összegekre „darabolni". Éppen ezért
AKT-döntés arról szól, hogy a nem
akadémiai pályázók - nagyon indokolt esetben - lehetőséget kapjanak arra, hogy használhassák
„az MTA presztízsérték ű védjegyét".
(d.)

A határon túli magyar oktatásért
Apáczai Közalapítvány
A határainkon túl élő magyar közösségek és a szórványmagyarság fels őoktatásának, szakképzésének és pedagógiai továbbképzésének elősegítésére és támogatása céljából 10 millió forintos
induló vagyonnal egy új közalapítványt hozott létre a kormány,
Apáczai Közalapítvány elnevezéssel. Egyúttal felhívta az oktatási
minisztert, kezdeményezze, hogy a Munkaerő piaci Alap Szakképzési Alap részéből 500 millió forintot csoportosítsanak át erre. (1162/
1998. (XII. 17.) Korm. határozat)

Szemelvények a fels őoktatási intézmények
összevonásának elveiből
„Az állami felsőoktatásban végrehajtandó
intézményi integráció elvei"
- városi felsőoktatási intézmények jöjjenek létre (egy városban egy
intézmény - minden eddigi összevonásával),
- ahol területileg közel vannak, ott több telephelyű „regionális intézmény" létrejötte célszerű .
Budapesten olyan intézmények integrálódjanak:
- ahol az oktatási profilban átfedés van,
- ahol vannak tudományos határterületek,
- ahol a hallgatók és oktatók ésszerű időn belül közlekedhetnek,
- ahol gazdaságosabb az összevont adminisztráció és gazdálkodás.
A művészeti felsőoktatási intézmények önállóságukat megtartva
közös adminisztratív és pénzügyi központot hoznak létre.

minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós
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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETÉNEK (TUDOSZ) ALAPSZABÁLYA
I.

Az alapszervezetek joga saját működési szabályzatuknak - a TUDOSZ alapszabálya
alapján történő - kidolgozása és elfogadása.
A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének (továbbiakban
A
TUDOSZ
egyes tagjai, alapszervezetei és valamennyi testülete számára
TUDOSZ) tagjai munkavállalói érdekeit képviselő és védő önálló szakszervelehetővé
teszi
horizontális kapcsolatok kiépítését.
zet. A TUDOSZ pártoktól, állami és más társadalmi szervezetektől független,
céljai megvalósítása érdekében azonban, partneri viszonyban együttműködik
II.
politikai, társadalmi és civil szervezetekkel.
A TUDOSZ megfelelő szintű testületeinek tisztségviselői (szükség esetén'
Működési területén a TUDOSZ az alkotmányban, a Munka Törvénykönykülön e célra választott képviselői) munkavállalóik érdekeit önállóan képviselik
vében, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és más vonatkozó
minden olyan tanácskozáson, illetve testületben, ahol a tudományos kutatással
jogszabályokban rögzített jogosultságoknak megfelelően:
kapcsolatos politikai, állami (kormányzati, ágazati) célokat megfogalmazzák,
- a szervezett érdekegyeztetés minden szintjén ellátja tagjai érdekvédelmét;
illetve döntéseket előkészítik és meghozzák.
- a tudománypolitikai és állami irányítás minden szintjén biztosítja az érdekA célok megfogalmazása, illetve a döntések meghozatal után
képviseletet;
- amennyiben azok munkavállalóik érdekeinek megfelelnek, ellenőrzik e cél- ellenőrzi a szakszervezeti tagság és az alapszervezetek jogainak érvényekitűzések és döntések megvalósulását;
sülését.
- amennyiben azok sértik munkavállalóik érdekeit, a nyilvánosság fórumain
A TUDOSZ feladatait, szervezeti felépítését és munkamódszerét alapszatovábbra is képviselik saját eltérő álláspontjukat, és a TUDOSZ rendelkezésére
bályban rögzíti.
álló eszközök felhasználásával törekednek a sérelmezett döntés megváltoztaA TUDOSZ-nak tagja lehet valamennyi kutatóintézet és egyéb tudományos,
tására.
innovációs, vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végző munkahely munIII.
kavállalója, nyugdíjasa, mindenki, akinek ilyén munkahelyről felmondtak, így
átmenetileg vagy tartósan munkanélküli, továbbá minden tudományos munkáAz alapszervezet a munkáltatói döntésekkel kapcsolatban, ha azok tagjainak
val foglalkozó szabadfoglalkozású, feltéve, hogy a TUDOSZ alapszabályát munka- és életkörülményeit érintik, gyakorolja a Munka Törvénykönyvében, a
elfogadja és a tagdíjat rendszeresen fizeti.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és más jogszabályokban megA TUDOSZ tagjának jogai:
fogalmazott jogokat, így különösen:
1. Érdekeinek védelméért, tanácsért, támogatásért fordulhat bármely vezető
- a tájékozódás,
testülethez, tisztségviselőhöz.
- a kifogásolás és
2. Személyesen vagy képviselője útján részt vehet a szakszervezeti dönté- a sztrájk jogát.
sek elő készítésében, a határozatok meghozatalában, azok végrehajtásának
E jogok gyakorlásának elveit és feltételeit a megfelelő törvények tartalmazellenő rzésében, az elvégzett munka értékelésében.
zák.
3. Véleményt nyilváníthat, a közösség érdekében felléphet - személyesen vagy
IV.
képviselő utján - választott testületek, fórumok előtt és a szakszervezeti sajtóA TUDOSZ pénzügyi alapja a tagdíjakból, valamint egyéb bevételekből áll. A
ban. Javaslattal, panasszal, beadvánnyal fordulhat az alapszervezet és a felsőbb
szakszervezeti testülethez és tisztségviselőhöz, amelyekre a lehető leggyorsab- havi tagdíj a bruttó fizetés 1%-a.
ban, de legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell kapnia.
A TUDOSZ elnöksége a bruttó tagdíjbevétel minimum 50%-ából költségvetés
4. Minden szakszervezeti tag választó és szakszervezeti tisztségekre vá- szerint önállóan gazdálkodik, gazdálkodását a TUDOSZ számvizsgáló bizottlasztható.
sága ellenőrzi. A költségvetést az elnökség elő terjesztése alapján a titkárok
5. Gyermeke születése esetén a tag, a szakszervezeti tag vagy hozzátarto- tanácsa hagyja jóvá.
zója halála esetén a temetés költségét fizető egyén egyszeri szakszervezeti
Az alapszervezet dönthet úgy, hogy gazdálkodását és adminisztrációját segélyre jogosult.
beleértve a tagdíjbeszedést - a TUDOSZ-irodára bízza.
ó. Szociális helyzetétől függően rendkívülf -segéryben is tésÉeWhet.
A TUDOSZ SZERVEZETE, FELADATAI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE
7. Jogosult a TUDOSZ szolgáltatásainak igénybevételére, többek között:
munkaügyi tanácsadás, jogsegélysz ólgálat, biZtőSítási tanáC-Sádás, információs szolgáltatások: nyomtatott (SZÓSZÓLÓ) és elektronikus (tudosz-onA TUDOSZ SZERVEZETE
line) formában. Ez utóbbi kiterjed belső információk e-mail hírlevél és/vagy
A TUDOSZ az alapszervezeti formában működő önálló érdekvédő és érdekinternetes honlap jelszóval védett oldalainak segítségével történő hozzáféréegyeztető egységek szövetségi alapon működő koordináló szervezete, önálló
sére is.
jogi személy.
A TUDOSZ tagjai munkahelyükön alapszervezetekben vagy önálló szakszerAz egymással szövetségben álló egységek az elő bbiekben megfogalmazott
vezeti csoportokban szerveződnek. A munkahelyi alapszervezeten kívüliek, a
működési elvek szerint önállóan fejtik ki tevékenységüket.
szabadfoglalkozásúak és a munkanélküliek alapszervezeti csoportjainak kialakíA nem közvetlenül munkahelyi érdekegyeztető és érdekvédő tevékenység,
tásához a TUDOSZ elnöksége nyújt segítséget.
valamint
az érdekképviselet ellátására az egymással szövetségben álló egysé- Az alapszervezeteken belül az eltérő érdek, vagy érdeklődés szerint (pl.: kugek
közvetlenül
vagy delegáltjaik által testületeket választanak.
tatók, gépírók, laboránsok stb.) külön csoportokban szerveződhetnek és horizontális kapcsolatokat építhetnek ki.
- Az alapszervezetek a TUDOSZ-on belül önállóan mű ködő, munkavállalói
A TUDOSZ TESTÜLETEI, FELADATAIK ÉS M ŰKÖDÉSI RENDJÜK
érdekképviselő, érdekegyeztető és érdekvédő egységek, melyek önállóan, külön1. Küldöttértekezlet
külön vagy más önálló egységekkel horizontális kapcsolatra lépve fordulhatnak
Az alapszervezetek által taglétszámuk arányában választott küldöttek taa TUDOSZ bármely testületéhez, illetve tisztségviselőjéhez.
nácskozása, amelyet a titkárok tanácsának felhatalmazása alapján az elnök- Az alapszervezetek döntéshozó testületként m űködnek, és az érdekegyeztető ség hív össze, időszakonként (de legalább ötévenként kétszer). A küldöttérérdekvédő munkát titkos szavazással megválasztott tisztségviselőkre bízzák. tekezlet időpontját, napirendjét, beszámolóját és az alternatív állásfoglalásSzükség esetén - ugyancsak titkos szavazással megválasztott tisztségviselőkből tervezeteket legalább egy hónappal az összehívás el őtt nyilvánosságra kell
- szű kebb döntéshozó testület is választható. Errő l minden egység tagsága hozni.
önállóan dönt, a választás módját és a megválasztottak jogosítványait is beTagjai:
leértve.
az alapszervezetek által (a saját működési szabályzatban előírt módon, egy
- A kollektív szerző dés (KSZ) kötésének jogával a TUDOSZ rendelkezik. alkalomra vagy egy ciklusra) megválasztott küldöttek. Tanácskozási joggal jelen
Ezt a jogot általában az alapszervezetek gyakorolják, amennyiben a munka- vannak az előző küldöttértekezlet által, illetve időközben a titkárok tanácsa
helyen létezik alapszervezet. A szakszervezeti alapszervezetek a KSZ-kötés által választott tisztségviselők.
jogát a TUDOSZ elnökség által létrehozott TUDOSZ tárgyalócsoportjára ruFeladata és hatásköre:
házhatják.
- Megtárgyalja és jóváhagyja a TUDOSZ-titkárok tanácsának és számvizsgáA TUDOSZ-hoz tartozó egységek közös, választott döntéshozó testülete a ló bizottságának beszámolóját.
titkárok tanácsa.
- Elemzi a tagság helyzetének alakulását, állást foglal a TUDOSZ fő (stratéA nem közvetlenül munkahelyi szinteken az érdekegyeztet ő és érdekvédő giai) céljaival, feladataival kapcsolatban.
munkát, valamint a TUDOSZ képviseletét választott testületek látják el (titkárok
- A TUDOSZ alapszabályát szükség szerint módosítja.
tanácsa, elnökség). E testületek a TUDOSZ-hoz tartozó egységek választott
- Elfogadja TUDOSZ programját.
koordináló és végrehajtó szervei.
- Dönt a titkárok tanácsa által időközben választott tisztségviselők
A TUDOSZ tisztségviselője lehet a TUDOSZ bármely tagja, aki nem tölt be az véglegesítéséről.
adottszakszervezeti funkcióval összeegyeztethetetlen vezető állást, és akit titkos sza- Titkos szavazással a TUDOSZ összes tagja közül megválasztja a TUDOSZ
vazással tisztségviselő nek közvetlenül a tagság vagy a tagság által választott elnökségét, a számvizsgáló bizottságot, valamint küldötteit a részvételével
tisztségviselők, illetve delegátusok erre kijelölt csoportja megválaszt.
működő szakszervezeti tömörülések és szövetségek küldöttértekezleteire és
Az így megválasztott tisztségviselő k az alapszervezeteknek beszámolni kö- kongresszusaira.
telesek. A közvetlenül megválasztott tisztségvisel ő (a titkárok tanácsának tag2. Titkárok Tanácsa:
ja) rendszeresen tájékoztatja alapszervezetét a testület üléseir ől, illetve kétKét küldöttértekezlet között a titkárok tanácsa az alapszervezetek munkáját
évenként az elnökség egy tagja jelenlétében beszámol a tanácsban végzett koordináló testület, a TUDOSZ legfőbb irányító szerve.
tevékenységéről.
Tagjai:
A TUDOSZ fenti testületei az alapszervezeteiben folyó érdekegyeztető és
Az alapszervezetek titkárai, illetve szükség esetén a titkárt helyettesítő deleérdekvédő munkával kapcsolatban nem hoznak döntéseket, szükség esetén gáltak. A TUDOSZ elnökségének tagjai, és a TUDOSZ titkára a titkárok tanáállásfoglalást és ajánlásokat tehetnek.
csának tanácskozási jogú résztvevői.

I.

II.
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Feladata és hatásköre:
Mű ködése és munkamódszere:
a) Az alapszervezetekben folyó önálló érdekegyeztető és érdekvédő munkáa) Hatáskörét ülésein gyakorolja, tagjainak feladataira határozatokat hoz,
val kapcsolatban gyakorolja a hatáskörébe tartozó jogköröket, állást foglal, munkájával kapcsolatban állásfoglalásokat alakít ki.
egyezteti az egymással szövetségben álló egységek tevékenységét, és ellenőrzi
b) Üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja.
az egyes szinteken elért megállapodások betartását. Támogatja az alapszerc) Ülésein a testület tagjain kívül részt vesz állandó meghívottként, beszámovezeteket munkahelyi konfliktusaik rendezésében.
lási kötelezettséggel és tanácskozási joggal a TUDOSZ titkára, valamint eseti) A nem közvetlenül munkahelyi érdekegyeztető és érdekvédő munkával, tenként tanácskozási joggal a testület által meghívottak.
valamint érdekképviselettel kapcsolatban döntéseket hoz, valamint irányítja és
d) A testületi ülés elé kerülő írásos előterjesztéseket az ülés elő tt legellenőrzi a döntéseit végrehajtó elnökség, illetve munkabizottságok munkáját. alább 6 munkanappal a testületi tagok, a meghívottak részére meg kell
c) Az alapszervezetektől állásfoglalást kér, majd állást foglal a TUDOSZ küldeni.
tagságának egészét, illetve egyes foglalkozási rétegeit érintő kérdésekben, és
e) Határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Határozatait nyílt
ennek alapján megfogalmazza a TUDOSZ testületeinek feladatait.
szavazással, szótöbbséggel hozza. (Szavazategyenlő ség esetén a szavad) Két küldöttértekezlet között - megüresedés esetén - megválasztja a zást meg kell ismételni. Ujabb szavazategyenlő ség esetén az elnök szavaTUDOSZ testületeinek képviselőit, illetve delegáltjait más szakszervezeti szer- zat dönt.)
vekbe és munkabizottságokba. A titkárok tanácsa a tisztségviselők egyharmaf) A testület munkájáról tájékoztatja az alapszervezeteket.
dát választhatja újjá. Nagyobb arányú megüresedés esetén rendkívüli küldöttértekezletet kell összehívni.
A TUDOSZ ELNÖKSÉGI TAGJAINAK ÉS TITKÁRÁNAK
e) Jóváhagyja a TUDOSZ elnökeinek választását.
JOGAI, FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE
f) Az elnökség javaslatára kinevezi a TUDOSZ titkárát.
1. Az elnökségi tagok jogai:
g) A választott tisztségviselők esetén gyakorolja a felmentést és visszahívás
a) Részt venni az elnökség, a titkárok tanácsa és a munkabizottságok tevéjogát. (Visszahívást kezdeményezhet bármely alapszervezet taggy űlése, vagy
kenységében, a munkaprogramok és munkatervek kialakításában, a határozaa titkárok tanácsának legalább 10 százaléka.)
h) Ha a munkavállalói érdekek megkívánják, javaslatokat, észrevételeket tesz tok meghozatalában.
b) Javaslatot tenni egyes kérdések megvizsgálására vagy elnökségi, munkaa partner állami, kormányzati és egyéb felsőbb szerveknek, kezdeményezheti
bizottsági ülés napirendre tű zésére.
a fontosnak tartott kérdések napirendre tű zését.
c) Kifejteni álláspontját, javaslatot tenni a tárgyalt napirendekkel kapcsolati) Az alapszervezetek felkérése alapján véleményt nyilvánít azokban a kérdésekben, amelyekben a tagság ezt szükségesnek tartja. Szükség esetén ban.
d) Megbízás alapján képviselheti a TUDOSZ-t.
álláspontját más szakszervezetekkel egyezteti.
2. Az elnökségi tagok kötelezettségei:
j) Az elnökséget ülésenként rendszeresen, a TUDOSZ alkalmi testületeit időa) Felelő sen és aktívan részt venni a testület munkájában, megismerni a
szakonként (de legalább kétévenként) beszámoltatja munkájáról.
k) Jóváhagyja a TUDOSZ éves költségvetését, dönt a szakszervezeti vagyon tagság véleményét, képviselni érdekeit.
b) Részt venni a TUDOSZ titkárok tanácsa által hozott határozatok végrehajfelhasználásáról.
I) Tájékoztatást kérhet a partner állami vezetőktő l a munkavállalói érdekeket, tásában.
c) Tájékoztatást adni az alapszervezeti és egyéb rendezvényeken a TUDOSZ
a munkafeltételeket és az ezekkel összefüggő szakmai érdekeket érintő
tevékenységéről, célkitű zéseiről.
kérdésekről.
d) Közremű ködni munkahelye szakszervezeti életének fejlesztésében.
m) Alkalmazottaival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. A TUDOSZ vezető tisztségviselőinek feladata és hatásköre:
n) Bejegyzi az új alapszervezeteket és törli a megsz ű nteket.
a) a TUDOSZ elnöke:
o) A TUDOSZ hatáskörébe tartozó, de nem alapszervezeti szakszervezeti
- elnököl a titkárok tanácsa és elnökség ülésein,
egyetértési és döntési jogkörök a titkárok tanácsát illetik. Ezek gyakorlása a
- képviseli a TUDOSZ-t,
titkárok tanácsa határozata alapján állandóan vagy meghatározott időre átru- megköti a TUDOSZ tárgyalócsoport által előkészített kollektív szerződéházhatók.
seket,
p) Kidolgozza a TUDOSZ elnökség jelölési és választási szabályzatát.
- munkájáról rendszeresen beszámol az elnökségnek,
Mű ködése és munkamódszerei:
- a TUDOSZ titkárával szemben gyakorolja a titkárok tanácsa és az elnökség
a) Hatáskörét ülésein gyakorolja, határozatokat hoz és állásfoglalásokat alakít ki. Határozatait a TUDOSZ végrehajtó testületeire és szerveire kötelezőek. által ráruházott munkáltatói jogokat,
- két elnökségi ülés között állást foglal az elnökség hatáskörébe tartozó
Üléseit az elnökség hívja össze.
b) Üléseit szükség szerint, de legalább 3 hónaponként tartja, össze kell halaszthatatlan ügyekben, utólagos elnökségi jóváhagyás kötelezettsége melazonban hívni, ha a tagság egészét vagy egyes foglalkozási csoportját érintő lett,
- gondoskodik arról, hogy az elnökség ülésérő l a titkárok tanácsának tagjai
intézkedések megvitatása szükséges.
c) Az ülést össze kell hívni, ha a titkárok tanácsa tagjainak legalább 10 emlékeztet őt kapjanak.
b) Az elnökség tagjai:
százaléka vagy bármely alapszervezetének taggyű lése kéri. Az üléseken ta- ellenőrzik a TUDOSZ munkabizottságok működését,
nácskozási joggal meghívottak is részt vehetnek.
- gyakorolják a titkárok tanácsa által ráruházott jogokat.
d) Döntéseit nyílt szavazással hozza. Határozata érvényes, ha a testület
c) A TUDOSZ titkára:
tagjainak kétharmada jelen van, és a jelenlévők több mint 50 százaléka meg- folyamatosan ellátja a szervezési feladatokat, szervezi az elnökségi üléseszavazta.
Személyi kérdésekben a döntés akkor érvényes, ha a testület tagjainak több ket és el őkészíti a titkárok tanácsa üléseit,
- gondoskodik az elnökség, a titkárok tanácsa és a munkabizottságok m ű kömint 50 százaléka titkos szavazással megszavazta.
e) Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni, újabb szavazat- déséhez szükséges szervezeti és technikai feltételekr ől,
- irányítja, ellenőrzi és koordinálja a TUDOSZ-iroda munkáját,
egyenlőség esetén adott kérdésben a tanács határozatképtelennek minősül.
- tájékoztatja az alapszervezeteket,
f) Ha a titkárok tanácsának ülése egy adott témában határozatképtelen, az
- gyakorolja a tikárok tanácsa és az elnökség által ráruházott munkáltatói
ülést előkészítés után újból össze kell hívni. Az így összehívott ülés az adott
jogokat,
témában létszámtól függetlenül határozatképes.
- személyében felelős a folyamatos napi pénzgazdálkodásért,
g) A testületen belül szakmai és egyéb csoportok külön is ülésezhetnek, és
- munkájáról rendszeresen beszámol az elnökségnek és a titkárok tanácsájavaslataikat testületi döntésekre terjeszthetik elő. A titkárok tanácsa nyílt szanak,
vazással, szótöbbséggel dönt a javaslatok megtárgyalásáról.
- feladatát főállásban látja el.
3. A TUDOSZ elnöksége:
A TUDOSZ választott operatív végrehajtó testülete, amely munkáját a külIV.
döttértekezlet megbízása és állásfoglalása, valamint a titkárok tanácsának
A TUDOSZ MUNKABIZOTTSÁGAI
határozatai alapján végzi.
A TUDOSZ munkabizottságai az alapszervezetek, illetve a titkárok tanácsa
Tagjai:
által
körvonalazott feladatok előkészítésére, megszervezésére és kivitelezéséA küldöttgy űlés által a TUDOSZ tagjai közül titkosan választott, lehetőleg a
re választott testületek. M ű ködési területükön önálló előterjesztéseket tehetnek
tagság tudományági, földrajzi és főhatósági hovatartozását és rétegeit tükröző
a titkárok tanácsa, illetve az elnökség ülésein.
9 fő.
Működési rendjüket önállóan határozzák meg, m űködésükért a titkárok tanáAz elnökség tagjainak mandátuma 5 évre szól.
csának felelősek.
Az elnökség tagjai funkciójukat társadalmi munkában látják el. Az egyenlő
Tagjaikat a titkárok tanácsa delegálja vagy hívja meg.
jogokkal rendelkező elnökségi tagok maguk közül elnököt választanak.
Állandó munkabizottságok:
Az elnök mandátuma egy évre szól, de ismételhet az elnökség hivatalba
- Számvizsgáló bizottság
maradásának lejártáig. Az elnök személyét a titkárok tanácsa hagyja jóvá.
- SZÓSZÓLÓ szerkesztőbizottsága
Feladata és hatásköre:
- tudosz-on-line akcióbizottság.
a) Összehívja a titkárok tanácsát.
Ad
hoc
bizottságok létrehozására és megszüntetésére a titkárok tanácsa
b) Végrehajtja a titkárok tanácsának határozatait.
jogosult. Feladat- és hatáskörök: a titkárok tanácsa által alkalmilag meghatác) A nem közvetlenül munkahelyi érdekegyeztető és érdekvédő tárgyalásorozott.
kon a titkárok tanácsának megbízásából gyakorolja a szakszervezeti jogokat.
V.
Ezzel kapcsolatos tevékenységét, megállapodásait, kezdeményezéseit és állásfoglalásait a titkárok tanácsának kell jóváhagynia.
Jelen okirat a TUDOSZ működésének és szervezetének alapdokumentuma,
d) Felelő s a költségvetés szerinti gazdálkodásért. Javaslatot tesz a TUDOSZ melyben foglaltakkal a TUDOSZ alapszervezeteinek és egyéb testületeinek
költségvetésére, a gazdálkodásról szóló beszámolójelentésre, és ezeket jóvá- szervezeti és m űködési szabályzatai, és azok mű ködése nem lehet ellentéhagyásra a titkárok tanácsa elé terjeszti.
tes.
e) A titkárok tanácsának javaslatot tesz a TUDOSZ titkárának személyére.
Jóváhagyta a TUDOSZ IV. küldöttgy űlése
f) A TUDOSZ testületi üléseit előkészíti.
Budapesten, 1998. év november 7. napján
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SZÓSZÓLÓ

Ot évtized

Egyetemes emberi jogok

(2. rész)

Az egyetemes emberi jogok kiteljesedésének elősegítési szándéka megjelent a Tudományos Dolgozók Szakszervezete szinte valamennyi megnyilvánulásában. A TUDOSZ megalakulása óta mindig
„szószólója" kívánt lenni az emberi jogok kifejeződésének. Egy
1948. december tizedikén született ENSZ-nyilatkozat nyújtotta az
apropót, hogy ezzel a témakörrel lapunkban is foglalkozzunk.
Ötven évvel ezelőtt fogadta el az ENSZ közgyűlése az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Az „egyetemes" jelző - ma már
tudjuk - azért került francia javaslatra a nyilatkozat elé, hogy
nevében is kifejezze: nem egyszerűen az elfogadó államok deklarációjáról van szó, hanem az emberi jogok nemzetközi kifejeződésének kíván egyetemességet biztosítani. Az eddig eltelt öt évtized
akár a nyilatkozat érvényességének/érvényesülésének történeteként is leírható, és az évforduló valóban jó alkalmat nyújt a
legváltozatosabb következtetések levonására, legkülönfélébb értékelések megtételére - külföldön és itthon egyaránt. Alábbi írásunk közreadásakor azonban arra is gondolnunk kellett, hogy mi
itt, Magyarországon, még sajnos nem gondolhatunk vissza ötven
év demokratikus politikai és jogi hagyományaira, de megpróbáljuk
elképzelni, hogy milyen tapasztalatokkal lehetünk gazdagabbak,
később, ha majd itthon is az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának újabb évfordulóira készülődünk. Előző havi lapszámunkban
többek között arról írtunk, hogy: „...az emberi jogi problémáikban
jogvédelmet keresők többnyire nem tudják, hogy gondjaikkal mely
magyarországi szervezethez, illetve nemzetközi fórumhoz fordulhatnak segítségért..." valamint „világviszonylatban egészen jól
állunk az egy főre jutó ombudsmanok számát illetően".
„Egy kifáradt, évtizedeken
át ide-oda rángatott országra - felemelő, kollektív élmények hiányában - 1989ben úgyszólván rászakadt
a függetlenség, a szabadság"
Az akadémiai kiadású periodikák
kivételével szinte kuriózumszámba
ment, ha egy-egy társadalmi-kulturális lap (gyakran csupán érdeklődési körének tág horizontját illusztrálandó) komolyabb elméleti
cikket közölt a jog világából. Éppen ezért fontos, új jelensége a
lapkiadásnak, hogy a jogiság mindennapi gondjainak feltorlódása
közepette is mutatkozik hajlandó-

sága a jog teoretikus eredményeinek, bölcseleti értékeinek bemutatására. Négy évvel ezelőtt „budapesti jogi és politikai szemle" mű faji megjelöléssel látott napvilágot
a „Jogállam" című negyedévi folyóirat a „Joguralom Alapítvány'
kiadásában. A címében is az 19021938 között megjelent elődjére utaló lap a jogállam jelentéskörének
és értelmezési tartományainak tisztázásán túl az olyan eszmetörténeti el őzményekre is fel kívánja
hívni a figyelmet, amelyek a legkülönbözőbb politikai feltételek közepette álltak ki a demokratikus jogrend alapértékei mellett.
A szerkesztők általában tisztában vannak azzal, hogy sokan még az emberi jogok elkötelezett-

jei közül is - úgy vélik, hogy ma
Magyarországon nincs konjunktúrája az emberi jogoknak. Ez valóban magyarázható azzal is, hogy
„egy kifáradt, évtizedeken át ideoda rángatott országra - felemel ő,
kollektív élmények hiányában 1989-ben úgyszólván rászakadt a
függetlenség, a szabadság", napjainkban pedig a társadalom, benne az értelmiség is, nem az erkölcsi igazságért, hanem a megélhetésért küzd.
Kikben remélhetnek a szerzők
és a szerkesztők lehetséges olvasói? Elsősorban olyan, a szakmájuknak elkötelezett bírákban,
ügyvédekben, ügyészekben, rendőrökben, lelkészekben, emberi jogi
és kisebbségi szervezetek tagjaiban, akik nap nap után, közvetlenül tapasztalják az állampolgárok
növekvő szabadságigényét.
„Álságos" az a kérdés:
tudnak-e politikailag semleges stratégiát követni a bírók - az alkotmány értelmezésénél pedig képmutatás
lenne a bírák részéről, ha
még önmaguk elől is - elrejtenék szémélyes meggyőződésüket.
Néhány éve még szinte csak Kis
János emberi jogi szamizdatjai
közvetítésével lehetett Ronald
Dworkin jogbölcseletének alaptételeivel megismerkedni. Azóta a
New York University jogfilozófus
professzorának gondolatai egyre
gyakrabban bukkannak fel a hazai alkotmányos okfejtések argumentációiban. Dworkin maga is
bizonytalan és ellentmondásos
fogalomnak tekinti a politikai morál kategóriáját, hiszen ha valamely kormányzati rendszerben ezt
az elvet a jogréndszer részévé
teszik, akkor mindenekelőtt azt kell
eldönteni, hogy kinek az értelme-

zését és felfogását tekintik irányadónak a konkrét esetben. Ennélfogva „álságos" az a kérdés: tudnak-e politikailag semleges stratégiát követni a bírók - az alkotmány értelmezésénél pedig képmutatás lenne a bírák részéről, ha
még önmaguk elő l is - elrejtenék
személyes meggyőződésüket.
A kérdés tehát sokkal inkább az,
hogy vajon elítélendő-e ez a hatás vagy sem. Ha tagadjuk az ilyen
vagy olyan morális attitű d meglétét a döntés meghozatalában, azzal csupán az érhető el, hogy a
döntés tényleges alapja rejtve
marad mind a legitim nyilvános
ellenőrzés, mind pedig a nyilvános vita számára. Ha arra gondolunk, hogy a közvélemény vagy a
sajtó milyen könnyen min ő sít
egyes bírósági döntéseket, illetve
bírákat „konzervatívnak" vagy „liberálisnak", miközben a jogalkalmazás hivatalos paradigmája abszolutizálja a jogpozitivizmust és
a „csakis a hatályos jogtól függő
bíróság" ideáját, akkor valóban
logikus és őszinte kiútnak mutatkozik a dworkini elmélet.
Mivel nem voltak előzmények, szinte minden eset
`hard case'-nek minő sült.
Most viszont már szaporodhatnak a rutinmegoldások,
mert van mérce hozzá...
A fentiek miatt, no meg azért
is, mivel éppen a közelmúltban
járt le megbízatása, különösen érdekes az az interjú, amelyben Sólyom László - még mint az Alkotmánybíróság elnöke - egyáltalán
nem kívánta megkerülni a
Dworkin által felvetett paradoxont.
A jogilag nehezen megfogható kategóriákat - mint amilyen például
az emberi méltóság - hozta fel
annak illusztrálására, hogy a jogi
princípiumokon túl morális megfontolásokra is szükség van. Az

Kellemes ünnepeket és új évi üdvözletet
küldtek a TUDOSZ tagságának

Göncz Árpád
a Magyar Köztársaság
elnöke

(1(

R. B.

NÉZŐPONT
a szerkeszt ő rovata

Kommentár nélkül
A külföldi könyvek
és folyóiratok beszerzési adatai a
KFKI könyvtárban
1991 és 1998 között

od
Glatz Ferenc
az MTA elnöke

ilyen kérdésekkel kapcsolatos
párhuzamos vélemények szinte
közvetlenül a bírák morális véleményeinek különbözőségeit fejezik ki (jellemző , hogy az egyik
párhuzamos vélemény szinte a
pápai enciklikát idézte). Tehát
bármennyire is igaz az, hogy az
alkotmány, mint pozitív jog
„mindennek keretet szab", az
egyes jogok kibontásakor már teret nyer a morális tartalom is.
Ennek ellenére szerencsétlennek
tartaná az Alkotmánybíróság egykori elnöke a bírók liberális-konzervatív megkülönböztetését. Bár
az új alkotmánybírák megválasztása körüli vitákban felvető dött,
hogy melyik kandidált milyen értékrendhez vonzódik, mégis a bírák ilyen minő sítése - Sólyom
László szerint - azért is vallana
kudarcot, mert akkor ennek az
minő sítésnek ítéletről ítéletre változónak kellene lennie.
Végül talán a törvényalkotás és a
joggyakorlat (Sárközi Tamás kifejezésével élve:) „slamposságának" az
okaira is némileg rávilágít az az
önkritikus töprengés, amellyel az
Alkotmánybíróság elnöke saját eddigi munkájukat értékelte: „Minél
hamarabb föl akartuk építeni ezt a
rendszert, hiszen bizonytalan volt a
politikai helyzet és az alkotmányosság jöv ője. Mindenképpen ki akartuk használni a történelmi
lehet őséget a jogállam megszilárdítására, hogy aztán tovább élhessen. A sietségnek megvan a visszája, születtek elkapkodott, illetve túl
általános döntések. Ugyanakkor a
mérleget tekintve nagyon jó, hogy
az első öt-hat évben meghoztuk az
alapítéleteket. Mivel nem voltak
el őzmények, szinte minden eset
'hard case'-nek minősült. Most viszont már szaporodhatnak a rutinmegoldások, mert van mérce hozzá... Akárkik ülnek majd a bírói
székünkbe, úgy dolgozhatnak, mintha egy régi jogállamban lennének".

dr. Pálinkás József
politikai államtitkár
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