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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Kuti László beszéde

Európai emberként
akarunk élni!

Tisztelt tüntet ő tömeg! Kedves
A kormány semminek sem tekint
szakszervezeti testvéreim! Barátaim! minket!
De természetesen ez sem igaz!
Amikor készültem erre a beszéd- Hiszen foglalkozik velünk.
re, gondolkoztam egy olyan forduÉvek óta „jó gazda" módjára átlaton, hogy a kormány felmosó- ereszti rajtunk a fűnyírót. Az idén
rongynak tekinti a közalkalmazotta- például 3 százalék erejéig. Átszerkat. Melyet használ, kicsavar, majd vez, reformál, konszolidál, integrál
eldob.
minket, s sorainkat időnként az
De a kormánnyal folytatott tegnapi „uralkodó szél" is ritkítja.
tárgyalások után azt kell mondanom,
És használ minket.
hogy ez nem igaz.
Szükség van arra, hogy tanítsunk,

Stumpf István főminiszter jöv őképe

Reményt keltő
perspektívák
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, a Friedrich Ebert Alapítvány - a Külügyminisztérium támogatásával - nemzetközi konferenciát
rendezett április 16-án, „A magyar közszolgálati rendszer modernizá
ciójának irányai, az európai modernizáció tapasztalatai" címmel Budapesten, a Hotel Benczúrban. A konferencia „házigazdája" dr. Szabó Endre, a SZEF elnöke volt. A kormány közszolgálat-politikai elgondolásait és
terveit dr. Stumpf István miniszter vázolta fel. A reményt keltő perspektívák közül felidézünk néhány kézzelfogható ígérvényt.
„A közszolgálati életpályához
tartozik számos más tényez ő.
Ilyen például az önkéntes nyugdíjpénztári befizetési konstrukció
bevezetése. Arra gondolunk, hogy
a költségvetés vállalhatná a tagdíj meghatározott mértékét.
Elképzelhet ő lenne például egy
önálló önkéntes kölcsönös
egészségbiztosítási pénztár létrehozása, kifejezetten a közszféra
számára. Egy ilyen pénztár tagjai
csak köztisztvisel ők, közalkalmazottak és a családtagjaik lehetnének. A pénztár szolgáltatásai között meghatározott egészségügyi
többletszolgáltatások, az egészsé-

Következő számunk tartalmából:
' Változik a munka törvénykönyve
Interjú az MTA vezetőivel

Ne legyen
indokolatlan bérkülönbség

hogy oktassunk, hogy gyógyítsunk,
hogy védjük a lakosság egészségét, hogy kutassunk, hogy közvetítsük a kutatás eredményeit, hogy
magas színvonalon képezzünk,
hogy a hivatalokban dolgozzunk,
hogy védjük az országot és védjük
a polgárok biztonságát, hogy megelőzzük az elemi csapásokat és védekezzünk ellenük, csökkentsük kárukat, ha mégis bekövetkeznek.
Tehát mégis csak felmosórongynak tekintenek minket! És ezt nem
tűrhetjük!
Ezért jöttünk ma el! Ezért kellett
ma eljönnünk, hogy megmutassuk
dolgozni, élni akarunk!
Es ha szükséges ismét el kell jönnünk, és ismét el kell jönnünk, és
tárgyalnunk kell, és ismét el kell jönnünk, és ismét tárgyalnunk kell, és
ha szükséges, más eszközöket is
kell alkalmaznunk, hogy megmutassuk e háznak", hogy dolgozni, élni
akarunk! Itt, Európa közepén, európai színvonalú munkát végezve, európai munkabiztonsági körülmények
között, európai bérekért, emberként!
Európai emberként akarunk élni!
* A Parlament

„Észrevételek a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyeinek jövőképével kapcsolatban"
A magyar Országgy ű lés oktatási és tudományos bizottsága 1/1999. (Ill. 17.) számú állásfoglalása a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei tárgyában:
Az Országgyűlés oktatási és tudományos bizottsága 1999. március
17-én tartott ülésén meghallgatta az
Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek
Tanácsa képviselőinek „Észrevételek a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyeinek jövőképével
kapcsolatban" kiadott írásos anyaghoz fű zött szóbeli kiegészítését.
Tartalmas vita keretében rendkívül
pozitívnak ítélte meg az MTA-intézetek tevékenységét.
Az elhangzott vélemények alapján a bizottság az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg:

a HIRLEVEL-el őfizet ők
táborába,
megteheti a

tudosz@mail.interware.hu
címen.

2. A bizottság felhívja a figyelmet,
hogy a 2000. évi költségvetés előkészítése során megfelelő előirányzatot kell képeznie az egyetemek
és az MTA-kutatóhálózat bérezése
között kialakult indokolatlan különbség megszüntetésére.

Kitüntetett tudósok
Az MTA közgyűlése alkalmából kiosztotta az „Akadémia Aranyérem" és
az Akadémia Díj" elnevezésű kitüntetéseket.

Akadémia Aranyérem:
Stefanovits Pál

Ha Ön még nem
iratkozott fel

1. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózata az egyetemekhez hasonlóan kapjon kormányzati felmentést az 1998. évi XC. törvény 48. § (1) bekezdésben elrendelt 3 százalékos létszámcsökkentés alól.

Akadémia Díj:
Egriné Abaffy Erzsébet (ELTE)
néhai Rácz Endre (ELTE)
Kovács László (MTA Régészeti I.)
Csörgő Sándor (JATE)
Wittmann Mihály (GATE)
Gundel János (GATE)
Kosztolányi György (POTE)
Gordos Géza (BME)
Németh Géza (BME)
Olaszy Gábor (BME)
Takács György (Ericsson)
Tatai Péter (BME)

Vicsi Klára (BME)
Furka Árpád (ELTE)
Szathmáry Eörs (ELTE)
Zlinszky János (ELTE)
Hetényi Magdolna (JATE)
Janszky József MTA SZFOKI

Újságírói Díj:
Bencze Gyula (MTA KFKI)
Bódi Ágnes (MTI)
Seprősi Imre (Magyar Rádió)

gi állapot romlásával összefüggő
pénzbeli ellátások, valamint rekreációs szolgáltatások nyújtása lehetne. Az önkéntes egészségpénztárban a közszolgálati dolgozók tagdíjat fizetnének, amely két részből
— egy mindenki számára azonos
összeg ű és egy a jövedelemt ől
függ ő részb ől — állna, s ezt kiegészítené a költségvetés.
A közszolgálati életpálya másik
eleme lehetne továbbá az egységes üdültetési konstrukció kidolgozása. Ez azt jelentené, hogy ez a
munkavállalói kör a megadott kormányzati üdül ők közül választhat,
kedvez ő díjfizetési feltételekkel."...

Az MTA
új vezetői
elnök:

Glatz Ferenc

alelnök:

f őtitkár:

Enyedy György
Keviczky László
Vizi E. Szilveszter

Kroó Norbert

Gratulálunk, jó munkát kívánunk!

f őtitkárhelyettes:

Meskó Attila

2. oldal
3. oldal
4. oldal

Országgy űlési
bizottsági állásfoglalás:

az 1999. március 20-i SZEF—ÉSZT-demonstráción

Kuti László beszél a demonstráció nagyszínpadán

AKT-állásfoglalások
Haditudósítás: Bevégeztetett — az utolsó ÉT-ülés
Hangversenybérletek

A TUDOSZ táblavivője és szóvivője
Fényképek: Mayer András

Gratulálunk.
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Bencze Gyula Akadémiai Újságírói Díjat kapott

CIVIL A PÁLYÁN
Bencze Gyula a KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. Második terminusát
„szolgálja" az AKT-ben és több akadémiai bizottság tagja. Közéleti érdeklődésének köszönhetően olyan feladatokat
is ellát, amelyek egy fizikus számára meglehetősen szokatlannak tűnnek. A Magyar Mozgókép Közalapítvány
Népszerű-tudományos Film Szakkollégiumának közel egy évtizede elnöke, alelnöke a néhai Szentágothai János
akadémikus által alapított Tényeket Tisztelők Társaságának (a hazai szkeptikusok szervezetének), elnökségi tagja
a Tudományos Filmegyletnek és a TIT budapesti szervezetének. Néhány napja elnyerte az Akadémiai Újságírói Díjat
és a Tudományos Újságírók Klubjának (TUK) elnökévé választották. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele.
K: Tudományos kutatóként elsőként mányterületen egyetemi diplomával kos széplelkek - tevékenységéről tarészesült Akadémiai Újságírói Díjban. rendelkeznek, és a tudomány és a núskodnak.
Hogyan fogadta ezt az elismerést?
tudományos kutatás működését illeK: Mit tekint ilyen helyzetben legB: Nagy megtiszteltetésnek érzem, t ő en alapos ismereteik vannak, fontosabb feladatának?
hogy az akadémiai körök értékelték a amellett persze, hogy tudnak írni is!
B: Először is vissza kell állítani e
tudomány különböző vonatkozásaival Az angol-amerikai terminológia az szakma - a tudományos szakírás foglalkozó publicisztikai tevékenysé- ilyen képzettség ű embereket a becsületét, amelyben a tudományos
gem. Az is hasonlóan nagy megtisz- „science writer" (kb. tudományos közösségnek hathatós segítséget
teltetés, hogy a tudományos újság- szakíró) elnevezéssel illeti,
kell nyújtania. Másodírók befogadtak maguk közé, és ek- és e szakma legjobbjai a
szor, folyamatos és
kora bizalmat szavaztak személyem- nagy tudományos mű helyek
hatékony munkakapnek. Ugyanakkor azonban nem tu- nélkülözhetetlen és megbecsolatot kell létesíteni
dok szabadulni attól az érzéstől, hogy csült munkatársai.
a tudomány mű velői
túlléptem kompetenciám határán, és
K: Olyan fontos ez a megés a tudományos újolyan területre tévedtem, ahol különböztetés?
ságírók között, hogy a
könnyen érhet kudarc, és nem leszek
közvélemény késedeB: Nagyon is fontos. Ha a
képes megfelelni az elvárásoknak.
lem nélkül értesüljön
tudomány eredményeir ő l
K: Milyen tervekkel lát neki felada- megfelelően képzett szakema hazai és nemzetkötának?
berek tájékoztatják a társazi tudomány legújabb
B: Helyzetemből fakadóan elsősor- dalmat, sokkal több és megeredményeiről.
ban kapcsolatot létesíthetek - diva- bízhatóbb információ jut el a
K Mit jelent ez a
tos szóval „interface" lehetek - a tu- közönséghez, és a sok osgyakorlatban, mit tedományos közösség és, a tudomá- toba és tudománytalan rémhetnek a tudósok?
nyos újságírók között. Ugy gondo- hír vagy szándékos sarlatánság terB: A kutatók a lehetőség szerint
lom, sokat segíthetek abban, hogy jedése korlátozható. Sajnos a nem csak megfelelő szakismeretekkel
mindkét oldal jobban megismerje a tudományos média nem becsüli meg rendelkező, kvalifikált sajtóval álljamásikat, kapcsolatuk szorosabb és a tudományos újságírókat, és sok- nak szóba. Ha az újságíró nem tuda tudomány eredményeinek megis- szor méltatlanul megalázó helyzet- ja, például mi a különbség a sebesmertetése és népszerű sítése terén ben tartja ő ket. Csak zárójelben ség és gyorsulás között, vagy nincs
hatékonyabb legyen.
jegyzem meg, hogy a nagy tekinté- tisztában azzal, hogy az egyes
K: Az újságírókról a tudományos lyű és világhírű napilapoknak kiváló mennyiségeket milyen egységekben
közösségnek nem a legjobb a vé- tudományos rovatuk van, amely a mérik, nem alkalmas feladata elláleménye...
friss tudományos hírek megbízható tására, legfeljebb egyes kábeltévéB: Nagyon fontosnak tartom a forrása. Nálunk ezzel szemben szin- állomások szellemi színvonalán vilmegkülönböztetést az újságírók és te törvényszerű , hogy a tudományos loghat! Ez a követelmény természetudományos újságírók között! Míg az sarlatánokat népszerű sítő interjúk és tesen minden tudományterületre
első elnevezés sokszor - sajnos in- hamis vagy félreértett álhírek rend- egyaránt vonatkozik, beleértve a féldokoltan - a tájékozatlan arrogan- re a tudományok alapjait sem ismerő reinterpretálásra jóval érzékenyebb
cia és felelő tlenség szinonimája, a tollnokok - vagy ahogy mondani szo- társadalomtudományokat is.
d.l.
tudományos újságírók egy-egy tudo- kás, népmű veletlenség-ruhatár sza-

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG
TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA

Ha Ön még nem iratkozott volna fel...

„TUDOSZ HIRLEVE12
Kedves Olvasó!
Az idén már mi is haladtunk a korral (süssön Váncza
sütőporral!), és elindítottuk a TUDOSZ-hírlevelet, internetes
hozzáféréssel rendelkező kollégáinknak. A HIRLEVEL-et
mindazok kapják, akik január 18-i felhívásunkra jelentkeztek, és a tudosz@mail.interware.hu címre bejelentkeztek. Május elejéig 262 kollégánk igényelte.
Elképzelésünk szerint hetente legalább egy alkalommal jelentkezünk olyan információval, ami érdeklődésre
tarthat számot. Igyekszünk friss, pontos információkkal
jelentkezni. Eddigi hírleveleink:

99/6: A parlament oktatási bizottsága állásfoglalása
99/7: Bencze Gyula beszélgetése Vizi E. Szilveszterrel
99/8: Háttérinformáció - az Országgyűlés oktatási,
tudományos, ifjúsági és sportbizottságnak az MTA
intézeteinek jövőjéről kialakított állásfoglalásához
99/9: Stumpf a közszolgálatról: bérek, kedvezmények
99/10: kétóránként MTA-közgy ű lési tudósítások
99/11: MTA-közgy űlési tudósítások 12 óra
99/12: MTA-közgyűlési tudósítások 14 óra
99/13: AZ MTA kitüntettjei
99/14: MTA-közgy ű lési tudósítások hozzászólások
99/15: MTA-közgy ű lési tudósítások választási
eredmények
99/16: MTA-közgy űlési tudósítások, választási
eredmények

99/1: Üdvözlet az olvasónak!
99/2: Új pótlékok
99/3: TUDOSZ-lista
99/4: Bérek / Új TUDOSZ-elnökség
Ha Ön még nem iratkozott fel a „HIRLEVEL"-előfizetők
99/5: A TUDOSZ 1999. február 27-én megtartott V. közé, és kedvet kapott hozzá, küldjön egy üzenetet
küldöttértekezletének nyilatkozata
a tudosz@mail.interware.hu címre.
R.M.

Pályázat ismeretterjesztő írásokra
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), és az Élet és Tudomány Egyesület, valamint az
Élet és Tudomány szerkesztősége pályázatot hirdet tudományos kutatóknak.
Olyan ismeretterjeszt ő írásokat
várnak, amelyekben közérthető módon mutatják be a saját kutatást,
annak célját, módszerét, eddigi vagy
várható eredményeit és tudományos
vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.

je nevét, lakáscímét, telefonszámát,
anyja nevét, személyi igazolványának számát is.
A legfeljebb 200 gépelt sor terjedelmű cikket három kéziratos példányban és mágneslemezen, a cikk
illusztrációját - ez lehet vonalas ábra,
színes vagy fekete-fehér papirkép,
A pályadíjak:
illetőleg diapozitív - egy példányban
1 db
I. díj: 50.000 forint
kérik. A szöveg (formázóparancsok
2 db
II. díj: 30.000 forint
nélkül) bármilyen IBM-kompatibilis
3 db
Ill. díj: 20.000 forint
számítógépen, MS Word, Word for
Windows, XY Write, Word Perfect
A zsű ri a pályadíjakat visszatarthat- vagy ezekre konvertálható szövegja, megoszthatja. A díjban részesült szerkesztőn készülhet. Az ábrákat,
és a nem díjazott, de közlésre érde- képeket is tudják elektronikusan fomesnek ítélt írásokat az Élet és Tu- gadni, de megkönnyíti a munkánkat,
domány folyamatosan megjelenteti.
ha ezeket (és a „keretes" cikkeket
A pályázat jeligés; a pályázó zárt, is) külön állományban, nem pedig a
jeligével ellátott borítékban mellékel- szövegbe beépítve mellékelik.

A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkeszt ő ségébe (1088
Budapest, Bródy Sándor u. 16.) vagy
levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.)
várják.
A pályázatok beküldési határideje: 1999. május 31-e.

Ingyenes
adótanácsadást
és jogsegélyszolgálatot
tart
a TUDOSZ-irodában
(XIII., Victor Hugo u.
18-22., tsz. 17.)
minden szerdán
16 és 19 óra között
dr. Komjáthy Miklós

1999. MÁJUS
Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
1999. március 16-i ülésének (AKT 2/99.) állásfoglalásai
Napirend:
1. Az AKT tevékenységéről szóló közgy űlési beszámoló megvitatása
2. Főtitkárjelöltek véleményezése
3. A kutatóintézetek névváltoztatásának szabályozása.
4. Egyebek
AKT 2/1/99. (III. 16.) állásfoglalás:
A testület 1998. évi tevékenységér ől készült beszámoló megvitatása.
Az AKT a beszámolótervezetet egyhangúlag jóváhagyta azzal, hogy két
héten belül írásban még további észrevételek megküldésére van lehetőség.
AKT 2/2/99. (III. 16.) állásfoglalás:
A jelölőbizottság az előzetes vélemények felmérése alapján megnevezte
a főtitkárjelölteket. Az AKT titkos szavazással egyhangúlag kifejezte, hogy
egyik jelölttel kapcsolatban sem emel kifogást.
AKT 2/3/99. (III. 16.) állásfoglalás:
A kutatóintézetek névváltoztatásának szabályozásával kapcsolatos kérdések áttekintésére kiküldött háromtagú bizottság javaslatait megtárgyalta a
testület.
Az AKT egyhangú szavazással, kiegészítéssel elfogadta a bizottság
előterjesztését, amely szerint:
1. az intézet elnevezésében olyan személy nevének felvétele jöhet számításba, akinek tudományos tevékenysége zömében magyarországi kutatóhelyekhez kötő dik. A névhasználó engedélynek beszerzését, illetve a
más intézményekkel való egyeztetést a kezdeményező intézetnek kell
megtennie. Az osztályok véleményét is ki kell kérni.
2. a „kutatóintézet" megnevezését a helyesírási szabályzat szerint általában egybeírva - kell használni,
3. a Pszichológiai Intézet a „kutatóintézet" elnevezést veszi fel,
4. az MTA alapszabályai majdani módosítása térjen ki az intézetek
elnevezése módosításának - a fentiek szellemében történő - szabályozására is.
A testület 9 igen, 11 nem és 1 tartózkodás mellett elutasította, hogy az
MTA-hoz kapcsolódóan kötelező legyen a intézet megnevezésénél a birtokviszony használata.
Az „Egyebek" témakörében hosszabb véleménycserére került sor az AKVT
kezdeményezéseiről, az AKT és az AKVT viszonyáról, tevékenységük
koordinációjáról.
Az AKT 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett úgy foglalt állást, hogy az
OM részére az AKVT vezetői által készített anyagot nem tárgyalja meg,
miután az AKVT ülésén tapasztaltak szerint az nem élvezi valamennyi
igazgató támogatását.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
1999. április 26-i ülésének (AKT 3/99.) állásfoglalásai
Napirend:
1. Allásfoglalás vagyongazdálkodási kérdésekben.
2. Allásfoglalás néhány kutatócsoportnak az akadémiai támogatott kutatóhálózathoz való, pénzügyi támogatás nélküli csatlakozásáról.
3. Egyebek:
- Tájékoztatás a 2000. évi költségvetési tervről
- Tájékoztató a múlt évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól
- SzMSz-ek jóváhagyása.
AKT 3/1/99. (IV. 26.) állásfoglalás:
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló XL. törvény 5. §-ában foglaltak
szerint az állami tulajdonban lévő - Akadémiára bízott - ingatlanokkal kapcsolatos döntések tekintetében az AKT hozzájárulása szükséges.
Az AKT 14 igen, 0 nem, 5 tartózkodással hozzájárult ahhoz, hogy a
javaslatban szereplő ingatlan értékesítésre kerüljön azzal, hogy a folyamatról majd részletes tájékoztatást kapjon.
AKT 3/2/99. (IV. 26.) állásfoglalás:
Az ülés megtárgyalta néhány kutatócsoportnak az akadémiai támogatott
kutatóhálózathoz való, pénzügyi támogatás nélküli csatlakozásáról szóló
előterjesztést.
Az AKT egyhangúlag támogatta a javaslatot. Felkérte a Hálózati Tanácsot, hogy dolgozza ki a csatlakozás szabályait, és kerüljön még ebben
az évben megtárgyalásra.
AKT 3/3/99. (IV. 26.) állásfoglalás:
3.1. A támogatott kutatóhelyi hálózat Hálózati Tanácsa 1999. március
4-én újjáalakult.
Az AKT Hudecz Ferenc, Kéri György és Poszler György személyében
egyhangúlag megerő sítette az AKT által a támogatott kutatóhelyek Hálózati Tanácsába delegált tagjait.
3.2. Az AKT örömmel fogadta a múlt évi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól szóló összefoglalót, amely a későbbiekben is hasznos lehet.
Az AKT elfogadta, hogy hasonló tájékoztatás minden évben kerüljön
megvitatásra.
3.3. Az AKT egyhangúlag elfogadta az SZMSZ-szel foglalkozó albizottság
javaslatára a Földtudományi Kutatóközpont, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, az Irodalomtudományi Intézet és a Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Szervezeti és Mű ködési Szabályzatát. Egyben
felhatalmazta az intézetek igazgatóit, hogy a jövőben a jogszabályon alapuló - az SZMSZ-ben foglaltakat érintő kérdések tekintetében - módosításokat saját hatáskörben átvezesse és erről tájékoztassa az AKT elnökét.
3.4. Az AKT megvitatta a fiatal kutatók alkalmazásával kapcsolatos pályázati kiírás módosításával kapcsolatos, az ATOMKI igazgatója által írt levélben foglaltakat.
Az AKT 15 igen, 4 nem és 3 tartózkodás mellett úgy foglalt állást, hogy
a pályázati kiírásban ne történjen változás. Egyben a 3 kuratórium elnökéből
és a 3 tudományterület szóvivő jéből álló ad hoc bizottságot kérte fel arra,
hogy a fiatal kutatói álláshelyek betöltésével kapcsolatos pályázati rendszer kiterjesztésének kérdéseirő l két hónapon belül készítsen javaslatot
az új főtitkárnak.
3.5. Az AKT megtárgyalta a közgyű lés elé kerülő 2000. évi költségvetési tervet
és támogatta, hogy az igények tekintetében ne történjen visszavonulás.
3.6. A könyvtárfejlesztésekre rendelkezésre álló keret felosztása az AKT
előző ülésén történt döntésnek megfelelően az 1998. évi eredeti költségvetési támogatási előirányzat alapján került szétosztásra a tudományterületek
között. A Matematikai és természettudományi kuratórium megalapozottabbnak tartja, hogy az ide tartozó intézetek a könyv-folyóirat beszerzési ráfordítások arányában részesüljenek a költségvetési támogatásból.
Az AKT jóváhagyta a matematikai és természettudományi kuratórium
döntését, amely szerint intézeteinél a könyvtártámogatási keretet a
könyv-folyóirat beszerzési ráfordítások arányában osztotta fel, és hozzájárult a kuratórium döntésének megfelelő korrekciók elvégzéséhez az érintett intézetek körében.
AKT 3/4/99. (IV. 26.) állásfoglalás:
Az AKT határozatban mondott köszönetet Keviczky Lászlónak az akadémiai
kutatóhálózat érdekében kifejtett áldozatos tevékenységéért.

1999. MÁJUS

Haditudósítás
Kuti László 1990 óta vesz részt — az Értelmiségi Szakszervezeti Törpörülés képviseletében — az Erdekegyeztető Tanács (ET) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Bevégeztetett!
1999. április 21-e délutánján az
aktuális ET-ülés utolsó szakaszában a magyar kormány képviselő je bejelentette: a kormány „érdemei elismerése mellett!" megszünteti az Erdekegyeztet ő Tanácsot.
A jelen lévő szociális partnerek
szomorú szívvel vették tudomásul a „közös gyermek halálát" kimondó egyoldalú döntést. Azt,
hogy bár utolsó percig küzdöttek
a fennmaradásáért, nem tudták
megakadályozni a rendszerváltozás egyik legfontosabb intézményének megszűntét.

Hogyan jutottunk el idáig?
Március 19-én — ahogy arról
március 5-én megállapodtunk — a
szakszervezeti oldal, immár testületi vélemények birtokában, ismét összeült, hogy tárgyaljon a
kormány f ő minisztere vezette
tárgyalócsoporttal. Sajnos azonban csak létszámban voltunk oldal, a jelenlétünkben nem, mert
az előzetes oldalegyeztetésen az
Autonómok képviselőjének javaslatára úgy döntöttünk, hogy nem
oldalként, hanem szervezetenként
lépünk föl. Es ez, mint utólag kiderült (utólag mindig bölcsebb az
ember) végzetes hiba volt. Ugyanis amikor a konföderációk elnökei
külön-külön elmondták az egyébként teljesen összecsengő véleményüket, az előző alkalommal
föltett három kérdéssel kapcsolatban, a főminiszter úgy csapott le
a váratlanul adódott lehetőségre,
mint vak tyúk a takonyra. Kijelentette: ez is az bizonyítja, hogy
szükség van az ÉT megszüntetésére, hiszen még ebben sem tudtunk egységes álláspontot képviselni. Ez azért meglehető sen furcsa beállítás volt, hiszen abszolút egységesek voltunk a munka
törvénykönyve tervezett módosításával kapcsolatban...
Egységesen elutasítottuk a munkavállaló-ellenes paragrafustervezeteket. Abban sem volt különbség közöttünk, hogy készek vagyunk tovább tárgyalni az érdekegyeztetés reformjáról, és megfelelő előkészítés után el is tudjuk
fogadni a kormány elképzeléseinek
jobban megfelelő rendszert.
Tökéletes egyetértés és összhang volt viszont abban közöttünk,
hogy a szakszervezetek nem tudják elfogadni a kormánynak a béremelés mértékére vonatkozó javaslatát, vagyis, hogy a következő három évben a reálbér növekedése ne legyen nagyobb a GDP
50 százalékánál. A javaslatot már
csak azért sem fogadhattuk el,
mert a béremelési szándék szű kszavú bejelentésén túl a kormánytól sem adatokat, sem számításokat nem kaptunk, továbbá számos más körülményről sem (pél
dául adó- és járulékelképzelések
tájékozódhattunk. Ezek ismerete
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valamint a téma részletes, összefüggéseire is kiterjedő megtárgyalása nélkül pedig felelősen gondolkodó szakszervezet nem köthet bérmegállapodást.
Gondot pusztán az okozott, hogy
a Liga elnöke blikkfangos bevezetésként azzal kezdte a mondanivalóját,
hogy az „ÉT kiüresedett, ezért szükség van a reformjára". (Hogy mire
gondolhatott, azt mai napig sem lehet tudni, viszont ezzel jól használható adut adott a kormány kezébe.)

Az ÉT megszűnik, összehívják
a Gazdasági Tanácsot
A vélemények ismertetése után
szünet következet, mikor is a teljes
kormánydelegáció elvonult, (föltehetőleg a miniszterelnökhöz), majd
visszatérvén, a főminiszter úr bejelentette: az ET megszűnik, április 9re a kormány összehívja a Gazdasági Tanácsot (GT), és majd valamikor feláll az új Országos Munkaügyi Tanács (OMT).
Ezt mi nem fogadhattuk el, mert
az új fórumok még létre sem voltak
hozva, s azt — a háromoldalú megállapodás szerint — csak az ÉT hozhatja létre. Javasoltuk, mivel még
bőven van idő, ho,gy a kormány előbb
hívja össze az Erdekegyeztető Tanácsot, ott döntsünk az új rendszer
létrehozásáról, utána legyen meg a
Gazdasági Tanács első ülése. Erre
viszont a kormány képviselői nem
voltak hajlandók. Azt indítványozták,
hogy előbb üljön össze a GT, s majd
utána valamikor legyen meg az az
ÉT, amelyik kimondja a létrehozását.
Így csak abban tudtunk megállapodni, hogy a munka törvénykönyvéről
és az új érdekegyeztetési rendszer
kialakításáról a továbbiakban
szakértő i tárgyalásokat folytatunk.
Ezzel be is rekesztettük az ülést.
Miután a kormány képviselői gyorsan eltávoztak, mi megállapodtunk
abban, hogy fölvesszük kapcsolatot a
munkáltatókkal, és közösen kezdeményezzük az ÉT összehívását április
6-ra. Erre, az ÉT alapszabálya szerint jogunk és lehetőségünk is volt.
Kezdeményezésünkhöz csatlakoztak a munkáltatói szervezetek is, és
ketten összehívtuk az ÉT-t a megbeszélt napra. Felhívásunkra a kormánytól azt a választ kaptuk, hogy
aznap nem érnek rá.

„ÉTszerű " tárgyalások
Ezekre először április 30-án jöttünk
össze, amikor az OMT ideiglenes
alapszabályának tervezetét vitattuk
meg. Előzetesen egyeztetve a munkáltatókkal az előre megkapott tervezetet, elmondtuk a kifogásainkat,
mi az, amit hiányolunk a tervezetből,
s mi az, amit változtatni javasolunk.
Az új alapszabály egyébként kísértetiesen emlékeztetett a régire, csak
a jogosítványok terén volt némi különbség. Különösen az volt fájó, hogy
a kormány szerint az OMT ne tárgyaljon a költségvetésről, az adókról
és járulékokról. Szerintünk a szociális partnereknek viszont ez elképzelhetetlen, mert a bérmegállapodásnál
— hiszen reálbérekről is tárgyalunk —
elengedhetetlen fontosságú ezen kérdések ismerete és megtárgyalása is.
Miután helyben nem tudtunk megállapodni, úgy döntöttünk, hogy néhány
nap múlva, „felfegyverkezve" a szükséges felhatalmazásokkal folytatjuk.
Megállapodtunk abban is, hogy
ugyanaznap a munka törvénykönyve
vitatott pontjairól is egyeztetünk.
Igy is történt. Nagypénteken délelőtt ismét találkoztunk, s lőn csoda:
a kormány (igaz, helyenként kisebb
változtatással), de szinte minden javaslatunkat el tudta fogadni. Kivéve,
azt, hogy az OMT-ben gazdasági kér-

désekről tárgyaljunk. Helyette azt javasolták, hogy a megfelelő időben, a
Pénzügyminisztériumban, a pénzügyminiszter konzultáljon a munkáltatók
és munkavállalók képviselőivel (e kérdésben az ET-ben is csak konzultációt folytattunk).

Elfogadható ajánlat,
elfogadhatatlan „záradék"
Ez számunkra már majdnem elfogadható volt, de elfogadni csak akkor
tudtuk volna, ha az esetleges megállapodás kötésének és képviseletének
a lehetősége is bekerül a tervezetbe.
Bekerült. Ekkor már csak arra kellett
megoldást találnunk, hogy mit kezdjünk azzal a kormányelképzeléssel,
miszerint a megállapodáshoz kell egy
záradékot tenni, melyben kijelentik az
aláírók, hogy elfogadják a kormány
béremelésre vonatkozó javaslatát (a
mindenkori GDP 50 százaléka).
Ebben viszont a három oldal semmiképp nem tudott megegyezni, s
akkor egy igen szellemes megoldásként három záradék készült. Egy a
kormány, egy a munkáltatók, s egy a
munkavállalók részéről. A különbség
csak az volt, hogy a kormány azonnal akarta, mi, a munkáltatókkal összhangban viszont tárgyalások után tartottuk elképzelhetőnek a megállapodást a bérekről, részünkről még külön kiemelve a közszféra problémáit.
Így már aláírható lett volna a szöveg, de ekkor jött a szokásos bejelentés: előbb egyeztetni kell a testületekkel. Ezért abban állapodtunk meg,
hogy húsvét utáni kedd délután (április 6-án) írjuk alá a szöveget.

„Csodavárás"
Hamarosan kiderült: ekkor követtük
el a második hibánkat, de ezt ekkor
még nem tudtuk. Siettünk át a másik
tárgyalóterembe, ahol már többünket
türelmetlenül várták, a munka törvénykönyve módosításairól tárgyalni.
Úgy tűnt, hogy ez a nap valami
csodát hoz. Ugyanis viszonylag gyorsan (két-három óra alatt) sikerült
eredményre jutnunk. A partnereink az
általunk kifogásolt hat pontból ötben
elfogadták javaslatainkat. A fennmaradt egyben pedig mi engedtünk. Ez
egész jó eredménynek látszott, de
megállapodást itt sem írtunk alá.
Abban maradtunk, hogy majd együtt
a következő munkanapon.
Sajnos azonban húsvéttal együtt
a csoda ígérte is elmúlt, kedden
délelőtt ugyanis a parlament illetékes bizottsága megkezdte a munka
törvénykönyve módosító javaslatainak tárgyalását, s ennek során viszont az eredeti szöveget fogadták
el. Azaz a kormánytöbbség, az ellenzéki figyelmeztetés ellenére sem
törődött a előző tárgyalások eredményével, s azzal, hogy várhatóan
aláírásra kerül egy megállapodás. Ez
elgondolkoztató.
A csoda elmúlását azonban nem
ez jelentette, hanem az, hogy a kormánydelegáció — amelyben mindazon személyek ott ültek, akiknek
egy ÉT plenáris ülésen ott kell lenniük — egy teljesen új szöveget adott
át, amelynek első két pontja a pénteki megállapodásokkal volt egyező,
a harmadik pedig a reálbér tervezett alakulását (három évig a reálbér emelkedése a mindenkori GDP
50 százaléknál nem lesz nagyobb)
tartalmazta. Ezt se mi, se a munkáltatók így nem tudtuk elfogadni.

Megállapodás helyett
„diktátum"
Tettünk több kompromisszumos
ajánlatot, egy távolabbi, megalapozott
megállapodás elfogadási lehetőségét
is fölvetve, amit viszont a kormányoldal nem tudott tolerálni. Ekkor már
egyértelmű volt, hogy mandátumuk
nem a megállapodásra, hanem egy
diktátum elfogadására szólt. így nem
volt mit tenni. Nem született meg a
megállapodás, melyet a kormány képviselője aláírt, a munkáltatók szervezeteinek a többsége az első két pontot aláírta, egy záradékkal (volt aki
még ezt sem tette meg), mi viszont
nem írtunk alá semmit.
Ennek következménye az lett, hogy

„elszállt a munka törvénykönyve"
módosítására tett minden erőfeszítésünk. S szerintem ez volt a kormány
legfőbb célja. Olyan helyzetet teremteni, hogy az eredeti szövegen semmiképp se kelljen változtatniuk. Azóta is azon gondolkodom: mi történt
volna, ha szó nélkül aláírunk mindent? Mit kellett volna kitalálni, hogy
mégis maradjon az eredeti változat?
Meggyőződésem, hogy ezt a problémát is megoldották volna.
Később ugyanis világossá vált, hogy
ezenkívül semmi más nem szállt el.
Április 9-én megtartotta első ülését a
Gazdasági Tanács, amelyről később,
az április 29-i első ülésen derült ki,
nem az első, hanem a „nulladik" volt.
Április 21-re viszont a kormány összehívta az Érdekegyeztető Tanács plenáris ülését egyetlen napirendi ponttal: „A munkaügyi érdekegyeztetés átalakítása, az Országos Munkaügyi
Tanács megalakítása".

A téma előterjesztője
a kormány
A tárgyalást megelőző oldalegyeztetésen az is kiderült, hogy a kormány azt szeretné, ha a három oldal közfelkiáltással mondaná ki az
ÉT megszű ntét. Ha viszont a másik
két partner erre nem hajlandó, a kormány akkor is megteszi ezt, s a szociális partnerek, ha akarják tudomásul veszik, ha akarják nem, de ÉT
többé nem lesz (legalább is e kormány ideje alatt). Oriási vita kerekedett a mi oldalunkon belül, hogy
mit tegyünk. Elmenjünk-e egyáltalán
erre az ülésre vagy sem, elfogadjuk-e az ÉT megszűntét vagy
sem, elfogadjuk-e az OMT ideiglenes alapszabályát vagy sem.

A párbeszédnek nincs
alternatívája
Az egyik vélemény szerint most ne
menjünk el, s javasoljunk egy későbbi
időpontot, amikorra egy kidolgozottabb tervezetet tudnánk tárgyalni. A
másik vélemény szerint (s ezt képviselték többen, többek között mi is) a
párbeszédnek nincs igazi alternatívája, a kormány befolyásolására csak
rendezett keretek között van esély,
ezért a részvételt még presztízsveszteség árán is vállalni kell.
Végül is ez utóbbi álláspont emelkedett felül, s aki nem értett vele
egyet, az sem akadályozta meg az
oldal egységes föllépését. A döntés
meghozatalát nagyban segítette az
is, hogy megtudtuk, a munkáltatók
mindenképp elmennek, s el is fogják fogadni az OMT ideiglenes alapszabályát.
Ezek után megállapodtunk a képviselendő szempontokban, valamint
abban, hogy megpróbáljunk a napirend tárgyalási sorrendjén változtatni, és tudomásul vettük a napirend
előtti felszólalásokra tett javaslatokat.

Az „utolsó" ÉT
A másnapi ülés, amelyen az
MSZOSZ csak szakértő vel, a többi
konföderáció elnökével, illetve állandó ÉT-képviselőjével jelent meg, a
már megszokott módon napirend
előtti felszólalásokkal kezdődött.
Először az Autonómok képviselője értékelte — elmarasztalólag — a
helyzetet, kiemelve a kormány felelősségét, majd az ÉSZT képviselője
szólt a közszféra szakszervezetei
nevében, hogy ott is kezdődjenek
meg minél hamarabb a tárgyalások.
Ez utóbbira még csak jött a valamilyen kormányzati válasz, de az első
felszólalásra csak az volt a reakció,
hogy a kormány nem ért egyet a
helyzetértékeléssel.
Ezek után a kormánycsoportot vezető államtitkár jelentette be, hogy elkészült a költségvetés három évre
szóló tervezete, amelyet hamarosan a
GT elé is visznek. Jelezte, hogy már
ki is mentek a meghívók április 29-re.
A munkáltatók sem maradtak ki az
utolsó napirend előtti hozzászólás
lehetőségéből. Képviselő jük nehezményezte, hogy az előzetesen kiírt
10.30 óra helyett később kezdtünk.
Igaza volt. A késés a mi hibánkból
következett be, de a közvetlen ülés

elő tti oldalegyeztetésünk kissé elhúzódott. Ezért elnézést is kértünk,
s biztosak voltunk benne, hogy ÉTülésen ilyen „mulasztás" ezután jé
egy ideig nem fog megismétlődni (1).
Egyébként a tárgyalási sorrendre vonatkozó javaslatunkat a partnerek elfogadták, s eszerint kezdtük meg a
napirend tárgyalását.

„Egyedül maradtunk..."
Ezek után — több szünettel, köztük egy ebédszünettel megszakítva — hosszas alkudozás következett a leírt szövegről, illetve a szociális partnerek által javasolt módosításokról. Végül is valamikor
délutánra kialakult egy szövegvariáció, amely már elfogadhatónak
látszott, s ekkor következett a2
igazi vita. A plenáris ülésen hogy,
hogyan írjuk alá. Oldalként vagy
szervezetenként. Az oldalon belül
hogy aláírjuk-e vagy sem, s ha igen
oldalként vagy szervezetenként.
A munkáltatók kijelentették, hogy
ők szervezetenként kívánják aláír
ni, de mindenképp aláírják. A kor.
mánynak nem voltak ilyen gondjai
de azt javasolták szervezetenkén
írjuk alá. Mi szünetet kértünk.
A gond ugyanis az volt, hogy a2
MSZOSZ-t csak szakértők képvi.
selték, s nem volt felhatalmazásuk
ilyen döntésekre, illetve aláírásra
Elő ször hosszasan vitatkoztunk
hogy aláírjunk-e vagy sem. De vé.
gül is tudomásul kellett vennünk e
helyzetet. Egyedül maradtunk, s he
most nem, néhány nap vagy hé.
múlva úgyse tehetünk mást, mint.
hogy aláírunk. Most melyik a na.
gyobb presztízsveszteség?

A közszférában hosszú
ideje nem működik az
érdekegyeztetés
Elfogadni egy kényszerhelyzetber
az egyetlen kivezető utat, vagy dön
getni a mellünket, s aztán bekul.
logni. Minket, a SZEF-et és a;
ÉSZT-et, a közszféra képviselői
még az is szorított, hogy a közszfé.
rában hosszú ideje nem mű ködik
az érdekegyeztetés, s addig a kor
mány nem is szándékozta beindí•
tatni, amíg itt ki nem alakul valami
Meggyőződésem, lévén az utol.
só ET-ülés munkavállalói oldalkén
kellett volna az új dokumentumo
aláírni, de nem lehetett. A munkál.
tatók nem akarták, a kormány serr
(nehogy már az OMT-nek ilyen szo
ros kapcsolata legyen az ÉT-vel),
mi sem tudtuk megvalósítani, mer
az MSZOSZ nem járult hozzá.

Miért is kellett
megszüntetni? Talán azért,
mert jól működött?
Végül is öten úgy döntöttünk
hogy szervezetenként írunk alá. A;
MSZOSZ viszont két hetet kért
hogy illetékes testületeivel jóváha
gyathassa a döntést (azóta ez mec
is történt, s ők is aláírtak). Vissza
menye a terembe, az aláírási cere
mónia előtt meg kellett hallgatni e
kormány képviselőinek bejelentésé
az ÉT megszű néséről. Ezt olyar
szívhez szóló, ő szinte értékelém
előzte meg, amely oly mértékber
dicsérte a megsz ű nő intézmény
addigi munkáját, eredményességé
és erényeit, hogy az ember azor
gondolkodott: miért is kell megszün
telni? Talán nem épp ezért?
Tudomásul véve a bejelentést
megkezdődött az OMT ideiglenem
alapszabályának aláírása. Különö
sebb protokoll nélkül abban a sor
rendben, ahogy ültünk, de nagyor
sok példányban.
Ezek után még volt néhány ja
vaslatunk. A munkáltatóknak is
Ezek már az ÉT témáinak jogfoly
tonosságával voltak kapcsolatosak
illetve a megtárgyalandó kérdése
ket vetették föl. A fölvetett javasla
tokat az ÉT egyetértő en elfogadta
A munkáltatók még javasolták
hogy a kormány mondja ki az 0M1
megalakulását.
Ezzel mi is egyetértettünk.
kormány pedig ezt meg is tette.

Q-t»
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Leépül ő vagy átalakuló érdekegyeztetés Magyarországon?

Szociális párbeszéd Európában
Az érdekegyeztetés területén mára állandósulni látszó feszült helyzet kialakulásának, megértésének
nem elégséges, de nem is nélkülözhető forrása az Orbán-kormány programja. Ez ugyanis folyamatos
igazolási bázisa a kormány politikai és jogi döntéseinek, így a közszféra már bekövetkezett, illetve
tervezett változásainak az argumentációit is elsősorban ebben a dokumentumban kellene keresni.
,A munka világa" című fejezet elvi
éllel fogalmazza meg, hogy „a kormány az érdekegyeztetést a jelenleginél magasabb szintre kívánja emelni". Ezért megígéri, hogy „érdemi
tárgyalásokat, megegyezésre törekvő szociális párbeszédet fog folytatni az érdekképviseletekkel", és
hangsúlyozza azt is, hogy a „eltökélt célja, hogy hatékony együttműködés alakuljon ki a kormány és az
érdekképviseletek között a gazdaság, a foglalkoztatás- és szociálpolitika területén". Ami pedig a közszolgálati szféra munkajogi szabályozásának kérdéseit illeti, a kormányprogram ennek a területnek a teljes
felülvizsgálatát tartja indokoltnak.

A modernizáció
és a szakszervezetek
Közismert, hogy a kormány elvi
szándékai fogadókészséggel találkoztak a közszféra szereplői körében, viszont az is gyorsan kiderült,
hogy mind az érdekegyeztetés reformja, mind pedig a tervezett
munkajogi szabályozás értelmezésében alapvető nézetkülönbségek
húzódnak. Sokakat megdöbbentett,
hogy a kormány a szakszervezetek
többször is megismételt tárgyalási
javaslataira milyen makacsul elutasító magatartással reagált. Pedig
egyre nyilvánvalóbb, hogy — ha
csak a bérpolitika problémáira tekintünk, a közszféra egészének
működőképességét sodorhatja veszélybe, például a közalkalmazotti
bértábla illetve a köztisztviselői
illetményalap befagyasztása.
Ha ebből a szempontból vesszük
figyelembe azt az európai folyamatot, amelynek egyik oldalán a közszféra modernizációjának igénye,
másik oldalán pedig a közszolgálati munkavállalók szakszervezeteinek az e tendenciákra adott válaszai láthatók, a hazai konfliktusok
megoldása számára is találhatunk
megfelelő kiindulópontokat.

Az állami kiadások
csökkentése, avagy
a foglalkoztatási biztonság, jobb munkakörülmények?
Az Európai Unió államaiban összesen mintegy négy és fél millió foglalkoztatott dolgozik a — nem minden
országban teljesen azonos jelentésű
— közszolgálat területén. Így modernizációjának tartalma, üteme, társadalmi következményei is mélyebb
szociális érdekeket érintenek. Európa egészében hatnak viszont olyan

erők, amelyek szorosan kapcsolódnak a közszolgálat modernizációjához, és kijelölik annak alapjait.
Az európai integráció országaiban általánosan jellemző az állami
kiadások csökkentésére irányuló
törekvés (hogy az államadósság ne
érhesse el a GDP 60 százalékát),
miközben az állampolgárok elvárásainak, igényeinek differenciált
növekedése tapasztalható. Joggal
követelik ugyanis kormányaiktól,
hogy biztosítsák a közszolgáltatások nyitottságát, átláthatóságát valamint az egyenlő esély ű hozzáférhet őség lehetőségét. Eközben a
közszolgálati alkalmazottaknak a
munkahelyeikkel kapcsolatos elvárásaik is megnövekedtek. A munkavállalók és érdekképviseleteik
olyan koncepciókat részesítenek
előnyben, amelyek a foglalkoztatási biztonságot, a munkakörnyezet minőségének javítását biztosítják, emellett a folyamatos tanulásra és szakmai továbbképzésre,
a nagyobb szakmai felelősségre
és a csoportmunkára helyezik a
hangsúlyt.

A magánszférához képest...
Ami a munkaügyi kapcsolatok
terén végrehajtott reformokat illeti,
a különböző európai országok sokféle megoldást mutattak a szabad
bértárgyalások alapvető jogként
való meghatározásától a helyi szintű együttmű ködés előírásán keresztül a szakszervezeti jogok maradéktalan érvényesülésének akadályozásáig. Es bár a munkavállalók
beleszólási joga a munkaszervezet
kialakításába általában korlátozott
marad, a köztisztviselők jogállásával kapcsolatos reformok mégis elvezettek odáig, hogy nagyobb
lehet őséghez jutottak a bértárgyalásokon. De igaz az is, hogy a
magánszféra munkavállalóihoz képest a köztisztviselők továbbra is
hátrányos helyzetben vannak. Pedig a közigazgatás reformjai számos országban szélesebb képviseleti és bértárgyalási jogokat biztosítottak, ami jelenti egyrészt a szabad bértárgyalások feltételei törvényi szabályozásának megszüntetését, másrészt e tárgyalások decentralizációját a közszolgálat különböző ágazataira.
Általánosságban véve azonban
elmondható, hogy míg a reformok
nagy része a bértárgyalásokhoz
való jogot elismeri és kiszélesíti, a
szakszervezetek közvetlen részvételt és a szakszervezetek reformfolyamatba való aktív bekapcsolódását a túlzottan egyoldalú hatékony-

ságnövelési és költségcsökkentési
politika korlátozza.

A költségvetés-csökkentési
és hatékonyságnövelési
politika áldozatai
Az utóbbi években Európa-szerte
nyilvánvalóvá vált, hogy a közszolgálati modernizáció egyik legfontosabb területe az emberi erőforrás
szervezésének politikai és gyakorlati reformja. Annak ellenére, hogy
a reformok számtalan közös vonást
tartalmaznak — amilyen például a
köztisztviselői státus szabályozása,
a munkaszerz ődések differenciálá
sa, az egyéni teljesítménymérés, az
ágazati felelősségek kérdése — a reformok milyensége és kiterjedése
mégis jelentősen különbözik.

A munkavállalók
és az érdekképviseletek
bevonásának haszna
Más típusúak ugyanis azok az országok, ahol az állami szolgálatnak
egy viszonylag zárt rendszerét tartják fenn továbbra is, mint amelyek
rendszere viszonylag nyitott és például alig vannak különbségek a
közszolgálati dolgozók és más munkavállalók foglalkoztatási státusa
között. Ahol a reformok terjedelmükben szűkebbek maradtak, ott általában a bürokrácia és a túlhierarchizált szervezet akadályozta
az átalakulást. A gyakorlatban az
innovatívabb és az együttműködésre nagyobb lehetőséget nyújtó munka gyakran lett a költségvetés-csökkentési és hatékonyságnövelési
politika áldozata.
A közszolgálatban dolgozók rendelkezésére álló pénzügyi eszközök
folyamatos csökkenése pedig a szakszervezeteknek és a munkavállalóknak a modernizációban való aktív
részvételét is korlátozza. Ellenkező
esetben viszont a munkavállalóknak
és az érdekképviseleteknek a reformfolyamatba való bevonásával pozitív
változások tapasztalhatók a szolgáltatások minősége és hatékonysága
terén. Már csak ezért is szükséges a
szociális partnerség és az aktív munkavállalói részvétel lehetőségeinek
eredményesebb kihasználása.
Történik mindez éppen akkor,
amikor egyre több figyelmeztető jel
érkezik külföldről — nem csupán
szakszervezeti oldalról —, miszerint
a gyenge érdekképviseletek az ország uniós csatlakozási pozícióját
is jelentősen ronthatják.
R.B.

Április 9-én megalakult a Gazdasági Tanács

„Ez van!"
„Lehet, hogy korábban nem volt divatos az olyan tárgyalási
módszer, mint a mienk, lehet, hogy az egyenes beszédnek ez
a formája sem volt mindig honos az érdekegyeztetésben, de a
kormányra kerülésünk óta eltelt nyolc hónap, s megtanulhatták volna, most ez van!" — jelentette ki a miniszterelnök április
9-én a Gazdasági Tanács alakuló ülésén, majd reagált a Liga
Szakszervezetek elnökének bírálatára, miszerint a kormány
„szakszervezetellenes tevékenységet folytat". Az alábbiakban
felidézzük a kormányfő véleményét a magyarországi szakszervezetekről.
..."Ami a szakszervezetellenes- lasztások alkalmával rossz lóra
séget illeti: érdekes megjegyzés az tettek. Kötöttek a szakszervezetek
ha a szakszervezetek úgy gondol- pártpolitikai megállapodásokat a
ják, hogy a kormányban van választásokon induló pártokkal,
szakszervezetellenességre hajlam. amelyek most ellenzékben vannak.
Az az érdekes, hogy én a fordított- Én úgy gondolom, hogy lélektaniját gondolom. Én úgy látom: mint- lag ez okozhatja a problémákat, s
ha a szakszervezeteknek az okoz- most a szakszervezetek nem tudna problémát, hogy az el őz ő vá- nak mit kezdeni magukkal."...

Nincs új a Nap alatt?

A miniszterelnök a szakszervezetekről
Évtizedeken át „mű ködött" egy olyan párt Magyarországon, amelyik
szentül hitte: egyedül és kizárólagosan képes arra, hogy a társadalom legszélesebb rétegeinek érdekeit „magába integrálja, s valamennyi dolgozó (munkás, paraszt, értelmiségi) érdekeinek képviseletében, védelmében eljárjon". Akik ezt nem fogadják el mint axiómát, s esetleg egy másik párt alapításában vagy valóságos érdekképviseleti szervezet megalapításában ármánykodnak, azok a „nép ellenségei". Ugyanezekről a kérdésről mondott véleményt Orbán Viktor miniszterelnök május 3-án a Magyar Nemzet című lapnak adott
nyilatkozatában, miután megkérdezték tőle, hogy „miként képzeli el
az érdekegyeztetés ideális formáját."
„- Ami az érdekvédelmet illeti, a
mi kiindulópontunk, hogy a magyar
polgárok érdekeinek els ő számú
védője a magyar kormány, hiszen
ezért választották meg. Következésképpen nem a kormánnyal szemben kell védeni a munkavállalókat.
A munkavállalókat a munkahelyeken, a nekik munkát adókkal szemben kell megvédeni. A magyar polgárok érdekeit a legmagasabb szinten: a költségvetésben, a politika
területén, az ország nagy ügyeiben
általában a kormány képviseli.
Mindig érdemes szem el őtt tartani
azt is, hogy bár a legszélesebb, legmélyebb felhatalmazással a kormány rendelkezik, hiszen a parlamentet a polgárok választották,
ugyanakkor az is igaz, hogy a kormány sokaknak munkaadója is.
A kormány a piacgazdaság jellegéb ől adódóan nem tud közvetlen
védelmet nyújtani, az a munkahelyek világa, ahol valóban el őfordul,
hogy a munkavállaló kiszolgáltatott
helyzetbe kerül, méltánytalanságok
érik, ilyenkor van szükség a szakszervezetekre.

Európában nem szokás, hogy a
nagy gazdasági kérdésekr ől, mint
amilyen például az adórendszer,
olyan megállapodások részese legyen a szakszervezet, mint nálunk
egyébként sikertelenül. Nincs a Világban olyan szakszervezet, amely
feljogosítva érezné magát arra,
hogy olyan kérdéseket döntsön el,
amelyekért a kormány viseli a
felel ősséget.
A magyar szakszervezeti mozgalomnak persze megvan a maga
története, s ez bizonyos meghatározottságokat is jelent a jelenre és
a jöv őre nézve. A magyar szakszervezeti mozgalom nagyobbik
része — ezt a kormánynak tudomásul kell vennie — bent ül az ellenzék padsoraiban. Ezért nehéz rájönnöm néha, hogy ellenzéki politikusként, vagy szakszervezeti vezet őként fejti ki véleményét. Ha
nem választjuk szét a funkciókat —
ez nem mindig könny ű -, akkor
el őállhat az a helyzet, amikor a
szakszervezeti tagokat ellenzéki
pártpolitikai célokra használják fel.
Ez nem helyes".

Hangversenybérletek
„Universitas bérlet" a Zeneakadémián
1999. október 4.
Rahmanyinov: III. zongoraverseny
Holst: Planéták
Közreműködik: Nyikolaj Birma zongora (Izrael)
Vezényel: Hollerung Gábor
1999. október 24.
Penderecki: V. szimfónia
Beethoven: VI. szimfónia
Vezényel: Pyoung Yong Lim (Korea)
1999. november 11.
Borogyin: Polovec táncok
Gliére: Koloratúra verseny
Sosztakovics: V. szimfónia
Vezényel: Jurij Szimonov
2000. február 2.
Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras
Yehezkel Braun: Brácsaverseny
Rimszkij-Korszakov: Seherezádé
Vezényel: Luis Gorellik (Izrael)

2000. április 3.
Haydn: G-moll szimfónia No 39.
Pánczél Tamás: Bevezetés és
passacaglia — ősbemutató
Schubert: IV. (Tragikus) szimfónia
Vezényel: Howard Williams (Nagy-Britannia)
2000. május 9.
R. Strauss: Táncszvit Counperin
nyomán
Schubert-Liszt: Wanderer fantázia
Brahms-Schönberg: G-moll zongora
négyes
Vezényel: Gál Tamás
Ezen túl vásárolni lehet a „Vox Humana" bérletet, „2000 bérletet" és a „Megérthető zene"
cím ű bérletet. A hangversenyek m ű sora a
TUDOSZ-titkároknál megtekinthető vagy kérésre e-mailen vagy faxon elküldjük.
A bérletek tervezett ára 2000-2500 forint között lesz.

Kossuth tér: március 20., Mayer András felvétele

