
...belevágtunk volna. 
Megéltük a húsz évet, s ezt csak magunknak köszönhet-

jük. Ugyanis amikor indultunk, azt hittük, hogy az akkori 
körülmények között kell szakszervezetet csinálnunk, hogy 
akkor ott tudunk valami jobbat létrehozni, mint az akkori 
szakszervezetek és vezető ik. De a körülmények a vártnál 
gyorsabban megváltoztak, és egészen más alakult ki, mint 
amire számítottunk. Ha ezt tudjuk, belevágunk? Amikor 
indultunk, azt hittük, hogy csak az lehet a jó szakszerveze-
ti vezető , aki napi munkája mellett az. Könnyen hihettük, 
hiszen a feladat nem látszott sokkal többnek, mint amit 
egy intézeti alapszervezet vezetése megkövetel. Hiszen 
akkor még a „hivatásos" szakszervezeti vezető k csinálták a kor természetének 
megfelelő en a szakszervezeti politikát. Nem is gondoltunk rá, hogy mi is azt csinál-
juk. Ha gondolunk rá, belevágunk? Amikor indultunk azt vallottuk, hogy a TUDOSZ 
szakszervezet, és akként kell viselkednie, tevékenykednie. Nem ültünk föl a változó 
környezet csábításának, hogy pártpolitikát csináljunk, nem csábultunk el az alakuló 
pártok szirénhangjaitól, hogy csatlakozzunk hozzájuk, támogassuk ő ket. Így 
megmaradtunk rendszerváltó szakszervezetként egy kis, sokak által „SZOT-
bérencnek" minő sített szakszervezetnek. Ha ez zavart volna minket, belevágunk? 
A válasz mindhárom kérdésre igen! És jól tettük, mert az elmúlt húsz év többször 
bizonyította, hogy a kutatóintézetek munkavállalóinak a megváltozott körülmé-
nyek között nagyobb szükségük van szakszervezetre, mint elő tte bármikor, és ez 
minden pluszterhet megér. Es hol vannak már azok, akik akkor megbélyegeztek 
minket. Mi viszont itt vagyunk, védjük, képviseljük a munkavállalói érdekeket, és 
remélem, hogy fiatalabb kollegáink is felismerik ennek fontosságát, 6 átveszik 
tő lünk a stafétabotot, hogy a kutatóintézetek munkavállalói a jövő ben se maradjanak 
védtelenek. 	 Kuti László, a TUDOSZ elnöke 

Budapest, 2008. 

Köszönet... 
„A szolidaritás fogalma rokon a felebaráti szerete-

tével, annak mintegy szekularizált megfelelő je. A fe-
lebaráti szeretet sem érzelmi kategória, a „szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat" parancsa egy tuda-
tos viszonyulást követel meg a másik személyiségé-
vel, ügyeivel kapcsolatban. A francia forradalomban 
a „testvériség" jelszava jelentette a szolidaritást. A 
hagyományos társadalmakban a szolidaritás a túlélés 
olyan elemi feltétele volt, hogy szerepe, érvényessé- 
ge vitán felül állt." Farkas Beáta tanulmányából. 

Köszönet mindazoknak, akik úgy vélték, a rendszerváltozással nem vált 
idejétmúlttá a szolidaritás fogalma, húsz évvel ezelő tt megalakították a 
TUDOSZ-t. Köszönet az alapítóknak, és az azóta belépetteknek. Köszönet 
a titkároknak, akik intézik kollegáik ügyes-bajos dolgait, bogarásszák a 
jogszabályokat, képviselik véleményüket, érdekeiket, kollektív szerző dést 
fogalmaznak és vitatnak meg, jogszabálytervezeteket véleményeznek, Mi-
kulás-ünnepséget, kirándulást, intézeti napokat szerveznek. 

Köszönet mindazoknak, akik azért szakszervezeti tagok, mert tagdíjukkal szoli-
daritásból támogatják a szakszervezetet. A szakszervezetet, amelynek mindenkori 
feladata, hogy a legkedvesebb kollégából kinevezett igazgató mellett is a 
munkavállalói szempontoknak hangot adjon. 

Révész Márta, a TUDOSZ titkára 
Budapest, 2008. 

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JÚNIUS 

SZOSZOLO 
Ft Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezvéneelle 
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Szcsasztlivim dnjom rozsdenija TUDOSZ! 

Alles Gute zum Geburstag TUDOSZ! 

Felices Cumpleanos TUDOSZ! 

Felice Anniversario TUDOSZ! 

Happy Birthday TUDOSZ! 
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Megalakult a Tudományos Dolgozók Szakszervezete 
...A TUDOSZ 1988. június 25-i 

alakuló ülésére elő zetesen 255 kül-
döttet választottak, közülük 205-en 
jelentek meg a SZOT Központi 
Iskola színháztermében (Budapest, 
Tárogató út 2-4.), eljött tehát a 
küldöttek 80 százaléka. (...) 

A vita résztvevő i 
Filozófiai Intézet: Polgár Tibor. Ál-

lam- és Jogtudományi Intézet: Baka And-
rás, Harmathy Attiláné. Debreceni 
Atommagkutató Intézet: Gál István, 
Borbélyné dr. Kiss Ildikó. Országos Mun-
kavédelmi Kutató Intézet: Jablonkay 
Gábor. Szegedi Biológiai Központ: Hor-
váth Gábor, Raskó István, Bagyinka 
Csaba. Irodalomtudományi Intézet: 
Pomogáts Béla. Természettudományi 
Kutató Laboratórium: Blazsó Mariann, 
Bálint László, Raksányi Kund, Gulyás 
László. Közgazdaságtudományi Intézet: 
Szila Tamás, Soós Kámly Attila. Központi 
Fizikai Kutató Intézet: Makai Mihály, 
Konczos Géza, Honthy I ászló, Mészá-
ros Gyula. Mű vészettörténeti Kutatócso-
port: Horváthné Ács Katalin. MSZMP 
Társadalomtudományi Intézet: G. Már-
kus György. Magyar Állami Földtani In-
tézet: Molnár Péter, Kuti László, Bihari 
Dániel. Pszichológiai Intézet: Köcsky 
Margit. M ű szaki Fizikai Kutatóintézet: 
Tóth Attila, Horváth Zsolt. Szakszerve-
zetek Elméleti Kutatóintézete: Thoma 
László, Dura László. Kísérleti Orvostu-
dományi Kutató Intézet: Szénássy 
Sándomé. Csillagászati Kutató Intézet: 
Holl András. Számítástechnikai és Au-
tomatizálási Kutató Intézet: Takács 
Judit. Központi Kémiai Kutató Intézet: 
Kardos Julianna, Dancsó András. 
Országos Fejlesztési Bizottság: Balassa 

Ákos. Szolgáltatási Kutató Intézet: Né-
meth 

A Kongresszus munkájának 
résztvevő i 

Vitavezető  elnök: Szathmári Zoltán, 
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet. 
Választást vezető  elnök: Simon István, 
Enzimológiai Kutató Intézet. Jelölő  
Bizottság: Elnöke: Pásztor Lajos, MTA 
M ű szeripai és Méréstechnikai 
Szolgálat. Tagjai: Konczos Géza, MTA 
Központi Fizikai Kutató Intézet; 
Vidóczy Tamás, MTA Központi Kuta-
tó Intézet; Tánczos Lajos, MTA Szege-
di Biológiai Központ; Tátrai István, 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóin-
tézet; Hrubi László, MTA Regionális 
Kutató Intézet, Pécs; Gál István, MTA 
Atommagkutató Intézet, Debrecen; 
Pásti Gyula, Országos Munkavédelmi 
Tudományos Kutató Intézet; Horváthné 
Ács Katalin, MTA Mű vészettörténeti 
Kutatócsoport. 

Határozatszövegező  Bizottság 
Elnöke: Polgár Tibor, MTA Filozó-

fiai Intézet. Tagjai: Baka András, MTA 
Állam- és jogtudományi Intézet; Tóth 
Attila, MTA Mű szaki Fizikai Kutató 
Intézet; Kuti László, Magyar Állami 
Földtani Intézet; Holl András, MTA 
Csillagászati Kutató Intézet; Németh 
György, Szolgáltatási Kutatóintézet; 
Makai Mihány, MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézet; Thoma László, Szak-
szervezetek Elméleti Kutatóintézete. 

Szavazatszedő  Bizottság 
Elnöke: Márkus Péter, Országos 

Munkavédelmi Tudományos Kutató 
Intézet. Tagjai: Kádár Péter, MTA Köz-
ponti Fizikai Kutató Intézet; Földvári 

Mária, Magyar Állami Földtani Intézet; 
Bocskai Péter, MSZMP Párttörténeti 
Intézet. 

Mandátumvizsgáló Bizottság 
Elnöke: Szénássy Sándomé, MTA 

Kísérleti Orvostudományi Kutató 
Intézet. Tagjai: Somogyi Istvánné, 
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet; 
Magyarné Nádas Mária, Magyar Ál-
lami Földtani Intézet. 

Jegyző könyv-hitelesítő  
Tagjai: Hörömpő Róbert, MTA Köz-

ponti Fizikai Kutató Intézet; Weisz 
Antal. Szóvivő k: Baka András, MTA 
Állam- és Jogtudomyányi Intézet; 
Tóth Attila, MTA Mű szaki Fizikai 
Kutatóintézet. 

Választási eredmények 
A TUDOSZ Elnöksége: 
Elnök: Baka András, MTA Állam- és 

jogtudományi Intézet. Elnökségi tagok: 
Bata Lajos, MTA Központi Fizikai Ku-
tató Intézet; György Lajos, Magyar Álla-
mi Eötvös Lóránd Geofizikai Intézete; 
Horváth Gábor, MTA Szegedi Biológiai 
Központ Növényélettani Intézet; Kovách 
Adám, MTA Atommagkutató Intézet; 
Kuti László, Magyar Állami Földtani 
Intézet; Pomogáts Béla, MTA Irodalom-
tudományi Intézet; Szénássy Sándomé. 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató 
Intézet; Tóth Attila, MTA Mű szaki Fizi-
kai Kutatóintézet. Titkár: Dura László. 
A TUDOSZ Számvizsgáló Bizottsága: 
Szabó Andrásné, MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézet; Varga Sándomé, MTA 
Számítástechnikai 6 Automatizálási Ku-
tatóintézet; Klauz István, Országos Mun-
kavédelmi Kutató Intézet. 

SZÓSZÓLÓ, L évfolyam 1eatIm 1988. október 

Baka András, a TUDOSZ elnöke: 

Helyzetünkön változtatni! 
Azt hiszem indokolt a kérdés, hogy mi indította a tudományos kutatókat 

arra, hogy ma Magyarországon — egy rendkívül népszerű tlen területen — szak-
szervezetben tevékenykedjenek arra, hogy új szakszervezeteket (TUDOSZ, 
TDDSZ) alakítsanak? Tegyék pedig ezt mindezt úgy, hogy minden, a világ-
ban tapasztalható tendencia ellenére viszonylag kis szervezeteket hozzanak 
létre. E kis szakszervezetek anyagi erejét is alapszervezeteik javára átcso-
portosítják, miközben saját mű ködési költségeiket a lehető ségek határáig 
lefaragják. Minimumra csökkentett hivatásos apparátusuk tevékenységét az 
elmúlt 40 évben nem tapasztalt mérték ű  társadalmi aktivitással pótolják. 

Egyrészt világosan látnunk kell, hogy ezek a szervezetek a meglevő  szak-
szervezetek kritikájaként, e tevékenység gyökeres átalakításának szándéká-
val jöttek létre. Másrészt az új jelenségek olyan közegben nyilvánultak meg, 
amelynek képzettsége, felkészültsége, társadalmi problémák iránti érzékeny-
sége átlagon felüli. Ezzel szemben társadalmi megbecsültsége még a nálunk 
közismerten alacsony értelmiségi munka egyéb területeivel való összeha-
sonlításban is elképesztő en alacsony(...). 

Érdekvédelmi tevékenységünket nem kívánjuk, a múltból okulva, nem kívá-
nunk másra, mint önmagunkból alakult társadalmi apparátusra bízni, az álta-
lunk elképzelt szervezet keretein belül. Ma Magyarországon ez a józan ész 
parancsa(...). 	 SZÓSZÓLÓ, L évfolyam 1.aadm 1988. október 

Pomogáts Béla, a TUDOSZ elnökségi tagja, 
a Szószóló szerkesztő bizottságának elnöke 

Arcunk legyen 
(. “ffermészetese nem elegendő  az, ha bíráljuk a közelmúlt gyakorlatát, jelez-

nünkkell feladatainkat, és körül kell írnunk, hogy mire vállalkozunk. (...) Szak-
szervezetünk elő ször is érdekvédelmi szervezet, (...) nemcsak a dolgozók érdekeit 
kívánjuk szolgálni, hanem a tudományos szakma érdekeit is. (...) 

Azt kívánjuk, hogy mind a két tudósszakszervezet (TUDOSZ, TDDSZ - a 
szerk.) alakítsa ki és ő rizze meg saját arculatát, kettő nk viszonyát azonban ne 
a vetélkedés szabja meg, hanem a szolgálat, amelyet a tudományos dolgozók 
érdekvédelmében, a tudomány társadalmi szerepének növelésében és a ma-
gyar reform minél eredményesebb kibontakozásában végzünk. 

SZÓSZÓLÓ, I. évfolyam Leaám 1988. október 

Szerkesztő i beköszöntő  
A SZÓSZÓLÓ a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének lapja. Olvasó-

inkat e hasábokon mindenkor hitelesen és szókimondóan akarjuk tájékoz-
tatni. Lapunkban éppen ezért a legkülönböző bb érdekcsoportok megfogal-
mazhatják véleményüket és közzétehetik javaslataikat, követeléseiket.(...) 

Lapunk alapvető  — nem titkolt — küldetése, hogy a leírt betű , a kinyomta-
tott szó erejével megtanítsuk a munkavállalókat a szakszervezeti szervezke-
dés politikai lehető ségeire, a tagsági szolidaritás kikovácsolására.(...) 

(Dura László, felelő s szerkeszt ő ) 
SZÓSZÓLÓ, I. évfolyam I. szám 1988. október 



A szakszervezeti mozgalom megújulása 
érdekében elengedhetetlennek tartjuk 

a magyar szakszervezetek 
rendkívüli kongresszusának összehívását! 

A TUDOSZ elnöksége 
SZÓSZÓLÓ, I. évfolyam 2. 881101, 1988. november 

A preszondlunió átmeneti modellje 
interjú Csorba Lászlóval 

Az MTA Filozófiai Intézetében két tudományos szakszervezet mű ködik. 
Mind a két szakszervezet első  embere (azaz primus interpares-e) Csor-
ba László. Az interjút Dura László készítette. 

Nálunk az 1980-as évek eleje óta a szokásosnál jóval aktívabb szakszerve-
zeti élet folyt, mivel olyan tekintélyes súllyal rendelkező , független gondol-
kodású kutatók kerültek akkoriban a Közalkalmazottak Szakszervezetéhez tar-
tozó alapszervezet és az szb élére, akik munkatársaik érdekében az éles konf-
liktusokat is vállalták az állami és a felső bb szakszervezeti vezető kkel szem-
ben. Eredményeink közül csak egyet említek: állandóan újrakezdeményezett 
törekvésük, egy akadémiai szakszervezeti középszerv létrehozása volt az a 
mag, amelybő l a Közalkalmazottak Szakszervezetének, közelebbrő l a kutatói 
érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenységének az a kritikája kinő tt, amely 
azután végül a TDDSZ és a TUDOSZ létrehozásához vezetett.(...) 

...Szerencsére jelenleg (nálunk —a szerk.) nincsenek olyan ellenerő k, ame-
lyek a TDDSZ és a TUDOSZ közötti tényleges különbséget belső  hatalmi 
harcokra kívánnák felhasználni. Sok helyütt sajnos nem ez a helyzet, de konk-
rétumok nélkül ne beszéljünk róla. Meggyő ző désem, hogy a jelenlegi helyzet-
ben mindaz, ami a TUDOSZ-t és TDDSZ-t összeköti (tudniillik a hatékony 
kutatói érdekvédelem megteremtésének elemi igénye). Minden köztük tapasz-
talható helyi konfliktus tehát véleményem szerint első sorban a személyi és 
hatalmi harcok sajátos átsugárzása erre a területre. (...) 

SZÓSZÓLÓ, I. évfolyam 2. szám, 1988. november 

Egyiinm ű köcks A FElső okTATÁsi 
Dolgozók SZAkSZERVEZEÚVEL 

(FDSZ) 
A TUDOSZ elnöksége és az FDSZ intéző bizottsága megállapodott: a 

jövő ben a lehető  legszorosabb mértékben, a kapcsolattartás összes formá-
ját kihasználva együttmű ködnek egymással. Ezt a képviselt érdekek azo-
nossága létfontosságúvá, a két szakszervezet azonos szervezeti felépítése 
pedig lehető vé teszi. (...) 

Az esélyegyenlő ség dilemmái 
- beszélgetés Vidóay Tamással 
Az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetét (KKKI) 1952-ben alapítot-
ták, 500 fő állású munkavállaló dolgozik benne, a kutatói létszám 220. 
A TUDOSZ itt 400 tagot számlál (ezen felül mintegy 120 nyugdíjas 
tagot is). Az intézet TUDOSZ titkára a 42 esztendő s Vidóczy Tamás, a 
kémiai tudományok kandidátusa, aki 1972 óta dolgozik az intézetben, 
kb. 60 tudományos publikáció társzerző je, 8 szabadalom társfeltalálója. 
Az interjút Dura László készítette. 

XXI. ÉVFOLYAM: KÖSZÖNJÜK, KEDVES OLVASÓINK! 

Pengeváltás 
A Szószóló felidézte a Népszava, 1988. november 11-i lapszámában nap-
világot látott pengeváltást, amelyben Szatmáry Zoltán, az MTA Központi 
Fizikai Kutatóintézet fő igazgatója reagált a TUDOSZ elnökének, a Ma-
gyar Nemzet hasábjain megjelent nyilatkozatára. 

SZÓSZÓLÓ / 2008. június 

A TUDOSZ politikai kapcsolatainak víziói 
A SZOT-tal 

A TUDOSZ a SZOT keretein belül 
önállóan, országos hatáskörrel mű kö-
dő  szakszervezet. Álláspontunk sze-
rint a TUDOSZ-t az ágazati szakszer-
vezetek teljes jogköre megilleti. Ezt 
a jogkört a SZOT jelenlegi struktú-
rájában még nem gyakoroljuk, ennek 
érdemi gyakorlását egyébként is csak 
akkor tarjuk lehetségesnek, ha a 
SZOT és az egész szakszervezeti 
mozgalom, szakítva a demokratikus 
centralizmus tarthatatlan elvével, 
minél elő bb egyenrangú, autonóm 
szakszervezetek demokratikusan fel-
épülő  szövetségévé alakul át. Nem fo-
gadhatjuk el sem most, sem a jövő -
ben, hogy tagságunkra nézve döntés 
vagy bármiféle megegyezés szülessen 
szakszervezetünk bevonása nélkül. 

A közalkalmazottak 
szakszervezetével 

A TUDOSZ megalakulásakor a Köz-
alkalmazottak Szakszervezete tudo-
mányos kutatóintézeteinek tagságát 
jogutódként képviselte és képviseli. 
(Azóta már csatlakoztak hozzá más 
ágazatokból is kutatói alapszerveze-
tek.) Ennek megfelelő en a TUDOSZ 
tevékenysége során felhasználja a Köz-
alkalmazottak Szakszervezetének ko-
rábbi tapasztalatait is. Viszonyunk az 
egyenrangú felek korrekt, partneri kap- 

Az interjúhoz a szerkesztő nek csupán 
két megjegyzése volt: 

— Mi sem tudjuk elképzelni, hogy 
egy hierarchikus, lejárt és hitelét 
vesztett szakszervezeti struktúra ke-
retei között mű ködjünk. A jelenle-
gi SZOT-on belüliségünk magyará-
zata tehát semmiképpen sem egy 
tarthatatlan szervezeti modell elfo-
gadása. Úgy érezzük, hogy az egyen-
jogú, autonóm szakszervezetek szö-
vetségének általunk elképzelt meg-
valósításáért a többi szakszervezet-
tel együtt hatékonyabban küzdhe-
tünk. Egyébként sajnálatos módon 
a SZOT-on belüliség súlyos hátrá-
nyokat is jelent számunkra, mert a 
közvélemény kevésbé tájékozott —
szerencsére mind kisebb — részének  

ösolata, melyben az egymást kölcsö-
nösen érintő  kérdésekben — így egye-
bek között különösen a költségvetési 
intézmények és azok dolgozói helyze-
tével kapcsolatban — közös álláspont 
kialakítására törekszünk. Kapcsolata-
ink során kölcsönösen tiszteletben 
tartjuk egymás álláspontját, az érdek-
képviselet terültén a két szakszerve-
zet egymástól és más szakszervezetek-
től való függetlenségét. Ugyanakkor 
keressük a gyakorlati együttmű ködés 
egymást kölcsönösen erő sítő  további 
lehető ségeit. 

Más 
szakszervezetekkel 

A legkülönböző bb területeken mű -
ködő  kutatóintézetek és más kutatói 
mű helyek, könyvtárak, levéltárak, 
közgyű jtemények dolgozói alapszer-
vezetük elhatározása alapján tagként 
csatlakozhatnak a TUDOSZ-hoz. Ezen 
munkaterületek, valamint az itt dol-
gozók helyzetét és problémáit ugyan-
is a magyar társadalomban betöltött 
szerepük, megítélésük és érdekviszo-
nyaik alapján alapvető en azonosnak 
tartjuk A problémák többségének kö-
zössége alapján természetes szövet-
ségesünknek tekintjük az olyan szak-
szervezet és más érdekképviselettel 
foglalkozó szakszervezetet, amely a 
tudomány, a felső oktatás és a kuta-
tás-fejlesztés területén dolgozó társa- 

nem kritikánk éle s iránya, 
munkánk a fontos, hanem a forma. 
Így elő fordul, hogy egyesek azono-
sítanak minket egy sztálinista szak-
szervezeti modell antidemokratikus 
szervezetével és módszereivel. Ezt 
sajnáljuk. 

— A másik megjegyzésünk pedig 
az olyan sokat bírált „cégtábla-át-
festésre" vonatkozik. Ezt elvileg mi 
sem helyeseljük. Jelen esetben 
azonban nem errő l van szó. Annak 
idején ugyanis minden kutatóinté-
zeti dolgozót alapszervezetében sze-
mély szerint kérdezték meg arról, 
hogy milyen szakszervezet kereté-
ben kíván tevékenykedni. A négy 
elméleti lehető ség közül (1: minden 
marad a régiben; 2: közalkalmazot- 

ink érdekeit védi. Fenti szervezetek-
kel elvi- és gyakorlati ügyekben a 
döntési autonómia alapján, ennek tisz-
teletben tartásával, de a vitás érde-
kek parancsoló közössége tudatában 
kívánunk kapcsolatokat kialakítani. 

Végezetül minden olyan kérdésben 
együttmű ködünk más szakszerveze-
tekkel, amelytő l a magyar tudomány 
és az itt dolgozók helyzetének javu-
lása közvetlenül vagy közvetve vár-
ható. 

A kettő s tagság 
Szakszervezetünk tagjának azt 

tartjuk, aki szervezeti és mű ködési 
szabályzatunkat elfogadja és tagdí-
ját rendszeresen fizeti. A fentieknek 
megfelelő en sem most, se pedig a 
jövő ben nem kívánjuk vizsgálni — ezt 
etikátlannak, értelmetlennek és 
gyakorlatilag is kivihetetlennek 
tartjuk —, hogy tagjaink milyen szer-
vezeteknek, esetleg milyen más 
szakszervezetnek tagjai már, vagy 
milyen más szakszervezeteknek tag-
jai már, vagy milyen szervezeteknek 
tagjaivá válnak a jövő ben. Az ilyen 
döntéseket az egyéni autonómia szfé-
rájába tartozó elvitathatatlan jognak 
tekintjük. Ugyanakkor hangsúlyoz-
zuk, hogy szakszervezetünk nem ál-
talában dolgozói érdekeket képvi-
sel és véd, hanem kizárólag tagjai-
nak egyéni és kollektív munkavál-
lalói érdekeit. (...) 

ti tagozat; 3: önálló tudományos 
szakszervezet, TUDOSZ; 4: TDDSZ) 
a tagság 70 százaléka nagy 
többséggel a 3. — TUDOSZ —
megoldás mellett döntött. Ezért 
határozott úgy az alapító kongresszu-
sunk (tehát nem a közalkalmazot-
tak vagy valamiféle kis csoport), hogy 
a tagok meghallgatását követő en 
már jogos azaz igény, hogy az a ki-
sebbség lépjen ki, aki nem kíván a 
TUDOSZ tagja lenni. Egyébként ez 
a megoldás tagjaink számára lénye-
gesen elő nyösebb, tekintettel arra, 
hogy a folyamatos szakszervezeti 
tagsághoz több konkrét jog fű ző dik, 
amit ezen megoldás nélkül nem tud-
tunk volna számukra biztosítani. 
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...Könnyen lehet ami hibánkból is 
— még csak esélyt sem láttunk a ko-
rábbi szakszervezeti szervező désen 
belül. Társaimmal együtt a remény ve-
zetett a TUDOSZ alapítása során, 
hogy az újonnan vállalt valóságos szo-
lidaritás lesz azaz elixir, mely élettel 
tudja megtölteni az új szervezet adta 
lehető ségeket.(...) 

A TDDSZ és a TUDOSZ megalakulá-
sa mindenképp pezsgést hozott az inté-
zeti szakszervezeti életbe. Bízom ben-
ne, hogy ez nemcsak fellobbanás, az em-
bereket egyre inkább érdekelni fogja köz-
vetlen környezetük alakulása  (.. ) Mély 
meggyő ző déssel hiszek abban, hogy az 
őszinte hang messzire elhallatszik, nem 
talál süket fülekre. Biztosan megtalál-
juk a magyar szakszervezeteken belül 

...A Magyar Nemzetben tett nyilat-
kozatában a TUDOSZ elnöke — többek 
között — a következő ket jelentette ki: 
„Helyenként a pártból vagy más helyrő l 
kikopott, többszörösen leszerepelt, orto-
dox nézetű , szerény képességű  és olya-
kor magas fizetésű  funkcionáriusok al-
kotják a mozgalom középszintű , de sok 
mindent meghatározó derékhadát". A 
pincétő l a padlásig mindenki tudja, hogy 
szinte minden területen súlyos káderprob-
lémáink vannak: jó szakemberek éppúgy 
hiányoznak, mint jó politikai munkatár- 

azokat, akik nem fásultak bele az elmúlt 
évtizedek sablonjaihs, akik képesek szol-
gálatnak tekinteni a munkájukat, akik 
nem megmondják a tagságnak, még csak 
nem is kitalálni igyekeznek, mi jó nekik, 
hanem a tagság akaratát igyekeznek 
megvalósítani, érdekeit képviselni. 

Hiszek abban, hogy a TUDOSZ mint 
alulról szervező dött érdekvédelmi szer-
vezet nem fog elszakadni a tagságától, 
hisz mind a titkár,* tanácsa, mind az el-
nökség tagjai napi munkájukkal kötőd-
nek kollégáikhoz. Eredményes mű ködé-
sünk példaértékű  lehet a szakszervezeti 
mozgalom megtisztulása szempontjából 
— épp ezért elképzelhető , hogy külön csa-
tát kell majd vívnunk a fennmaradásun-
kért. 
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sak. De hát azért mégsem kellene ezeket 
az embereket ezrével megbántani! Az 
ilyen nyilatkozatok azonban első sorban 
következményeikben hordozzák a bün-
tetésüket: még néhány ilyen megnyilvá-
nulás, és sem a TUDOSZ, sem más szak-
szervezet nem fog épkézláb politikai 
munkatársat találni magának. (Falán még 
tagokat sem)... 

Szatmáry Zoltán, az MTA 
Központi Fizikai Kutatóintézet 

fő igazgató-helyettese 
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.    
Együtt kell mű ködnünk! 
- Beszélgetés TDDSZ-vezető kkel 
...Vajon mi az, ami összeköti ő ket és van-e elválasztó fal a két szervezet között? Ezekrő l a kérdésekrő l beszélgetett 
ő ry Csabával a TDDSZ szóvivő jével és Rozgonyi Zoltánnal, a TDDSZ akadémiai választmányának tagjával Nógrádi 
Tóth Erzsébet újságíró. Az alábbiakban, pusztán a lap szerkesztő jének, az interjú végére biggyesztett „megjegyzéseit" 
idézzük fel teljes terjedelmében, mert abból talán még markánsabban visszakövetkeztethetünk TDDSZ vezető k ideo-
lógiájára, ugyanakkor karakterisztikus tükröt tart a TUDOSZ korabeli identitás pontjai elé is. 



LÉPÉS A JOGÁLLAMISÁG FELÉ. 
- Mentsük ami menthető ! 1988 ő szének egyik legnagyobb vihart kavart eseménye a Munka Törvénykönyve 
tervezett módosításának kormányzati szándéka volt. Olyan munkavállalói és szakszervezeti jogok csorbítására, 
vagy megszüntetésére készültek, amelyek évszázados múltjukkal bizonyították létjogosultságukat. A TUDOSZ 
ebben a témakörben disputát kezdeményezett október 31-érc, a Magyar Állami Földtani Intézetben. A vitafóru-
mon felszólalt Baka András, Prugberger Tamás, Kuti László, ő ry Csaba, Akszentievics György, Sipos Péter, 
Hajdu Attila, Iványi Csaba, Vanicsek Mária, valamint Tóth Antal. Az alábbiakban Lehoczkyné Kollonay Csilla, 
az ELTE AJTK munkajogi tanszékének egyetemi docense hozzászólásából idézünk fel néhány mondatot: 

Felhívás 
A Munka Törvénykönyve tervezett módosítása egyértelmű en a munkavál-

lalói jogok korlátozására, illetve a szakszervezetek lefegyverzésére irányul. 
Tiltakozunk olyan jogok korlátozása ellen, melyeket munkásgenerációk év-
százados harcok során vívtak ki. Azok a jogok, amelyek most veszélyben 
vannak, a viták tárgyalásos rendezését szolgálják, azt, hogy elkerülhessük 
az indulatok elszabadulását. Felhívjuk valamennyi dolgozótársunkat és a 
szakszervezeteket, hogy fogjunk össze és minden lehetséges eszközzel aka-
dályozzuk meg a jogfosztó rendelkezések törvénybe iktatását. Védjük meg 
érdekeinket és érdekvédelmi szervezeteinket! 

1988. november 30. 

TDDSZ Országos Választmánya 	TUDOSZ titkárok tanácsa 
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Tudósítás a titkárok tanácsa első  ülésérő l 
Megalakulása óta első  alkalommal tanácskozott (1998. szeptember 9-én) a titkárok tanácsa. A több órás vita 
során - többek között hozzászólt - Iványi Csaba, Jablonkay Gábor, Dankánics Mária, Ács Kató, Akszentievics 
György, Maricskó László, Herskovics Mária, Kuti László, Kovács László és Kass Iván. 

A munkavAdók ofba[án 
Annak idején, 1988-ban, az akadémiai bérbizottság munkavállalói olda-
lában a TDDSZ-t Koltai Jenő , a TUDOSZ-t Kuti László, az AOKDSZ-t 
pedig Németh Tamás képviselete. Azóta eltelt éppen húsz esztendő . A 
szóban forgó munkavállalói "képviselő k" közül Németh Tamás 1997-tól 
az MTA Talajtani és Agrokémiai intézetének igazgatója, ma a Magyar 
Tudományos Akadémia fő titkára. Koltai Jenő , 1991- 2004 között az 
MTA Közgazdaságtudományi Intézetének igazgatója volt, 2005 óta ku-
tatási igazgató, a közösségi gazdaságtan kutatások irányítója. Kuti László, 
a Magyar Állami Földtani Intézet környezetföldtani osztályának vezető -
je, 1990 óta a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének 
elnöke, 2008 májusától pedig az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 
(ÉSZT) elnöke is. 

(2008. június) 
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Tiltakozunk a Munka Törvénukönyve tervezet változtatásai ellen 
Nyílt levél a Munka Törvénykönyve 
módosításáról 

Történelmi vázat 
a szakszervezeti jogokról 

A Munka Törvénykönyve módosí-
tásakor nem csak a sztrájkjog tila-
lommal is felérő  körülbástyázását 
tervezik, hanem olyan hagyományos 
jogok megvonását is, mint a bér- és 
jutalomügyekben gyakorolt egyetér-
tés, vagy halasztó hatályú vétó, mely 
a megegyezésig megakadályozza a 
kifogásolt intézkedés végrehajtását. 
A kötelező  kollektív szerző dés év-
százados jogát pedig éppen most ve-
szítenénk el, mikor az alakuló 

A Munka Törvénykönyve terve-
zett módosítását a társasági törvény 
megalkotásával magyarázzák. Az én 
véleményem az, hogy az életbelépő  
társasági törvény nem tette szüksé-
gessé a munkavállalók illetve a 
szakszervezetek jogainak radikális 
megnyirbálását. A módosítás (...), 
arra irányul, hogy mind a munka-
vállalók, mind a szakszervezetek jo-
gait csökkentse. Most tehát a szak-
szervezeteknek arra kell törekedni- 

vegyesgazdaságban a legnagyobb szük-
ségünk lenne rá. Elfogadása esetén a 
tervezet - mivel a konfliktusok tárgya-
lásos rendezésének lehető ségeit szű -
kíti - óhatatlanul a viták radikalizáló-
dásához vezethet, miközben azok tör-
vényes lezárását megnehezíti. 

Láthatóan figyelmen kívül hagyták 
szakszervezetünk véleményét, az ese-
mények pedig gyorsulnak. Ezért a 
nyilvánosság útján fordulunk dolgozó 
társainkhoz: 

ük, hogy mentsék, ami menthető  a 
Munka Törvénykönyvébő l! (...) A 
jogalkotó nagyon szigorú megszorí-
tásokat akar alkalmazni a sztrájkok-
nál, hiszen jogot kifogásolási joghoz 
köti, kizárva ezáltal a szakszervezet-
nek a kollektív szerző dés megkötése 
elérése érdekében kezdeményezhe-
tő  sztrájk jogát. (...) Elfogadhatat-
lan számomra az is, hogy a tervezet 
szerint csak a munkahelyen indíthat-
nak sztrájkot a dolgozók. Az ágazati 

Tiltakozunk a Munka Törvényköny-
ve tervezet változtatásai ellen, és 
követeljük annak valódi, széleskörű  
társadalmi vitáját, hogy megvédhes-
sük érdekeinket és érdekvédelmi 
szervezeteinket! 

Budapest, 1988. október 17. 

(Tóth Attila) 
TUDOSZ MTA Mű szaki Fizikai 

Kutató Intézet alapszervezete 
SZÓSZÓLÓ, L évfolyam 2. elém, 1988. november 

szakszervezeteket és az országos 
szaktanácsot kizárva kirekesztve a 
sztrájk megszervezésébő l. Ezzel azt 
érnék el, hogy az általában gyengébb, 
kisebb munkahelyi közösségek 
könnyebben manipulálhatók, megfé-
lemlíthető k lennének. 

Kollonay Csilla végezetül azt 
hangsúlyozta, hogy a szakszervezeti 
jogok megnyirbálásával nem válunk 
vonzóbbá a nyugati tő ke elő tt.(...) 
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Jogfosztott bizalmiak 

(...) A bizalmiak jogainak elfogad-
tatásáért a munkásmozgalom hosszú 
és eredményes harcot vívott. Nélkü-
le bér- és munkaügyi kérdésekben a 
t ő kések, a menedzserek általában 
nem döntöttek és jogaikat a munkás-
felvételben, a bérezésben a két vi-
lágháború közötti idő szakban is el-
ismerték. A jelenlegi hivatalos értel-
mezés százados hagyományokat és 
vívmányokat kíván semmivé tenni. 
A bizalmi mindig a szakszervezeti 
mozgalom kulcspozícióiban levő  sze-
mélyisége volt, aki közvetlenül 
összeköti az egyes tagokat a 
vezető szervekkel testületekkel. Ma-
gyarországon azonban a bizalmiak 
szerepe egyre inkább degradálódik. 

Súlyos hibát követett el a Szakta-
nács, amikor bevezette a tagdíjak 
hivatalból való levonását! Ez még 
inkább „kincstárivá" tette a moz-
galmat, nemkívánatos függést te-
remtett a munkáltatókkal és az ál-
lammal. Másfelő l tovább szű kült a 
tag és a bizalmi kapcsolata, hiszen 
korábban legalább a tagdíjfizetés 
nyújtott alkalmat az eszmecserére, 
a kölcsönös tájékozódásra. Az 
egyetértési jog tervezett visszavo-
nása minden bizonnyal teljesen je-
lentéktelenné teszi a bizalmi sze-
mélyét s vele együtt a szakszerve-
zetek szerepét a munkahelyeken. 
(-) 	 Sipos Péter 
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NÉZ Ő PONT 
Emlékezetes, hogy 1989 karácsonya elő tt felrobbant Romániában a Csauseszku-

rendszer. Ekkora TUDOSZ-ból szervező dő önkéntes csapatunk elő tt is megnyí-
lott a határsorompó. Már január másodikán kint voltunk Erdélyben Pomogáts 
Béla vezetésével. „Magyar betticet" - könyveket, lexikonokat, folyóiratokat -
és élelmiszereket - lisztet, cukrot, étolajat - vittünk Kolozsvárra, Marosvásár-
helyre. Találkoztunk Kányádi Sándorral, Balogh Edgárral, Sütő  Andrással. Kán-
tor Lajos, a Korunk fő szerkesztő je adott kvártélyt otthonában nekünk. Itt találkoz-
tunk a Babes-Bólyai Egyetem neves nyelvész-irodalomtörténész tanárával, Cs. 
Gyimesi Évával és férjével, Cseke Péter íróval. Gyermekükrő l, a 18 éves Péter-
rő l beszéltek nekünk, aki ekkor még munkaszolgálatos „TR"-es sorkatona volt. 
(Akkoriban „a sovén szülő k" megbízhatatlannak minő sített gyermekére csak 
kukoricatörést és a krumpliszedést bíztak a román katonaságnál. A fiú alakulatá-
nál három katonatársát bízták meg azzal, hogy minden lépéséról tudjon a 
szekuritáté...) 

Ifjú Cseke Péter 1989. december 22-én mégis román forradalmár lett a 
szüleinek írt tábori levelező lap tanúsága szerint. A Szószólóban, annak ide-
jén Dura László „Néző pont" rovatában mi is közreadtuk a frontról küldött 
üzenetet: 

(...) Céljaink elérésében az alulról 
felfelé áramló véleményekre épí-
tünk.(...) Sikerült több fő hatósággal 
is felvennünk a kapcsolatot - mondta 
Baka András. Így például két alkalom-
mal tárgyaltunk - egy ízben a TDDSZ-
szel együtt - a Magyar Tudományos 
Akadémia vezető ivel a kutatómű he-
lyek dolgozóinak érdekében. A 
TDDSZ országos választmányával 
ugyan még nincs hivatalos kapcsola-
tunk, de akadémiai választmányukkal 
személyes kapcsolataink élő k, hiszen 
vannak közös tennivalóink.(...) 

Sokan kértek szót a kutató intéze-
tekben dolgozók bérhelyzetének tár-
gyalásakor. Abban valamennyien 
egyetértettek, hogy minden jövő beni 
intézkedés és tárgyalás alapja az le-
het, ha a szakszervezet ismeri a hoz-
zá tartozó tagság bérügyeit. Maricskó 
László javasolta, hogy ha létminimum-
vizsgálatokra kerül sor, azok tartal-
mazzák a nem kutatói állományban 
foglalkoztatott intézeti dolgozók ke-
reseti viszonyait is. 

A TUDOSZ-nak bérkoncepciója ki-
alakításához Kuti László javaslata 
szerint a kutatóintézetek bérhelyzeté-
nek ismeretén túl adatbázist kell 
kialakítani. Ez azért is szükséges, 
mivel a bérreform bevezetésével való- 
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szín ű leg együtt jár majd a béralku is. re pedig György Lajost választották 
amit megfelelő  ismeretek nélkül le-  meg(...). A titkárok tanácsa úgy hatá-
folytatni lehetetlen. (...) Ezek után a rozott, hogy az elnökség a következő  
titkárok tanácsa a munka érdemi foly-  ülésig készítse elő a kutatóintézeti bé-
tatására két ad hoc bizottságot alakí-  rekrő l szóló jelentést és tegyen javas-
tott. A bérbizottságba vezető ként Kuti latot az alacsony bérek felemelésére. 
Lászlót(...) a gazdasági bizottság élé- 	SZÓSZÓLÓ, L évfolyama. «ám 1988. október 

Célkeresztben a "Szochazások" 
Azonos üdülési esélyeket mindenkinek! 

Legyen nyilvános és mindenki számára áttekinthet ő  a az üdülő jegyek elosz-
tásának rendje! Minden szakszervezeti tag azonos esélyekkel jusson bel- és 
külföldi beutalókhoz - fogalmazódott meg általános követelményként 
TUDOSZ elnökségi ülésén. Fontosnak tartották hangsúlyozni: a kitünteté-
sekkel járó protekcionista (például a „Szocialista Hazáért" kitüntettjeinek, -
a szerk.) elő jogokat teljes mértékben indokolatlannak és igazságtalannak tart-
ják és javasolják az eddigi gyakorlat megszüntetését! Arra kell törekedni, 
hogy létszámarányok figyelembevételével, és az ésszerű bb elosztással növe-
kedjen a családos üdülési lehető sége. Megállapították, hogy a gyermekes 
családok üdülési lehető ségei az életszínvonal romlásával együtt rohamosan 
csökkentek. E folyamat megállítása érdekében konkrét intézkedéseket vár-
nak. Igénylik továbbá, hogy az állami költségvetés továbbra is reálértéken 
támogassa az üdültetést, ami a változatlan áron tartott beutaló jegyek árában 
jelenjen meg! 

A TUDOSZ elnöksége a jövő ben az alapszervezetei beutalókat az üdülési 
felelő sök bevonásával tervezi szétosztani az alapszervezetek között. A lét-
számarány figyelembe vétele mellett mindent elkövetnek, hogy növeljék a 
családosok üdülési lehető ségeit. Szeretnék elérni, hogy legalább kétévente 
minden alapszervezet kapjon családos beutalót. Valamennyi külföldi és sza-
natóriumi beutalót nyilvánosan meghirdetnek, hogy minden jelentkező nek 
azonos esélyt adjanak. 

SZÓSZÓLÓ, L évfolyam 3-azám 1988. december 
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Éljen a szabad Románia! 
(Jól vagyok, ép, egészséges, elmúlt minden veszély.) 
Európában kitavaszodott, az utolsó hófolt is felolvadt és a sok virág 

közt egy rügy bontakozik ki. Büszke vagyok, hogy itt születtem. 
22-én sírtam az örömtő l, a következő  napokban a hidegt ő l,  álmosságtól 

és éhségtő l. Tegnapig folyton támadtak a terroristák és mi a lövészárkok-
ban védtük a Forradalmat. Elő ször éreztem halálfélelmet, elő ttem halt 
meg egy jó ismerő söm. TR-esek közül „csak" sebesültek vannak. Ma az 
első  békebeli nap. Megkaptam a csomagot is. Isten áldjon meg Titeket érte. 
Új ember vagyok. Szervezkedjetek! Ha most itthon volnék, szeretnék a 
kolozsvári rádióban beszélni a fiatalokhoz. De biztos megcsinálta ezt már 
valaki. 

Zű rzavar van az agyamban. Nem tudom, mikor megyünk haza. Hamarasan. 
KOVÁCS VÁRJON MEG! Békés, boldog, aktív Újesztendő l, erő t az álma-
ink megvalósításához! 

c1,4 4:1,404 -Ar 11,41Áict"-.. 

SZÓSZÓLÓ. DL évfolyam 2. szám 1990. február 
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EMLÉICICiinV 
A huszadik születésnapját ünneplő  szakszervezet 

képzeletbeli emlékkönyvébe a Tudosz jelenlegi 
elnökségének tagjai 2008. júniusában tettek bejegyzéseket: 

Bevaffeitt megCeketaaeu kuiiPhöP ezeiodeltew a TUDOSZ »tegofoinshoái. Waxizália 

dtaisem óta tagja uaftaitt ugyaii a ozakezexuezetitek, de mita  itest iste,tiiPt 15e£ beitam, 

kagy a ',unta tagoágoa kiviit »idő  kapeadatzia is Celteige ue/e. 

Aztait egyezer csak ezámesota ieweYtetleii, iffetue csak lie/1~456a/ iaigent azenueze:k 

jeteictek steg az keze/beli, akik évei kiiziii eaupág az 'tagadott meg, kagy a Nagy 

kii.zafizediatizeili t:64*(41u a iudeistásgea Initolítebtot deP.gezüz epprióhe érdekei 

ef.aikkvdsot?  , ezért küPiiu Izeff udiutak. A 

tói,Pateeabli efkOzeiéeeiket, a ozakezeituezeti 

petvidizsulat, pfaii.e a ögiitfe oejtketii 

hild,pánineitdezent iitgováiitjá p 	 litikai 

taNitalz éneztem. Eppeit, kegy csak 

énteaiitteiti a TUDOSZ itiegidakdaeáket. 

»tikett codádaetuf Amenikália ifteidiiiik egy 

egész taiiétute, e »the kazajiittülik mák 

javakat lidstak a fiibilpákti udasztáei 

efikázidetek. 

A  TUDOSZ  huisti mélyebb éndekflideoe-
met nak ezt W4.~ kePleiiP bel xéJuíxy 

ezástest‚to 	 TUDOSZ 

aktivista, de a i§tuitkake/yeiiikeii ép litgaltb 

kiimujezeliiábeit tittlemt vidbváeek 

iiiegátették. kagy Ncifijeit 6exiaa azotepe 

vau az objax iiaezebagáaiiak, amelyet 

iste.zweiujea beutitiábait a ezaka zenuezeiek teezNek Tekető vé. 

~ikon a TUDOSZ epyökeégi tagja Pettm á a ka,zzaist Ck,gkizeiebit étté 

ezeriÁtptifilikai teitidetex kezdtem ddgezai, azt ja Niestapaeztaftaist, amit a isegutdasz- 

tetattioikez gttatidde kidlegák ~Mak, kagy ezt a ~akit csak efkezdesi 	abba.- 

kaggia Km. 

~Számomra a szakszervezet szerepköre 

azt jelenti a munka világá6an, mint jogi 

ügyekben az ügyvé?é. f17l47)(2.5,2 

megalakulása után ez q szerepkör 

valéságosseí tele, mert 	Aasonlaleal élve 
- az ügyvé)6ilogellenné vall az ügyészt ő l 
és a kréta. Az igazi nagyo66 ?öntések a 

ren?szerváltozás után a munkahelyekr ő l 
6első 66 szintre helyezó2tek áf, ezért a 
?olgozék manapság már értetlenek az 

eWekképviselettel k4pcsolatosan. A sok 

visszaélés kapcsán talán »sár újra érzik 

az em6erek, hogy tagság nélkül nem lehet 
ér?ekeket képviselni éelső 66 szinten sem. 
,Gétkér?és, hogy a ?olgozóknak legyen 

helyi ér?ekképviselete. ( ontosnak 
tartom a tagok tájékoztatását és a 

Nintések6e való 6evonáscít — j0 lenne, ha a 

társa?alom6an nagyo66 volna a közösségi deUrségvállatás tu?atossága. ¢1 éiigget-
lenség a?ja meg a szellemi biztonságot, 6 szildra elvi alapon hozott ?öntésekkel a 
titkárnak min?ig kiy.nnye66 min? a munkáltató, min? a .124kSZCYoczea tagok elé 
állni. 7itkári munkámhoz a legnagyo66 segítséget a 2« 7,05,2 -Oro?a készséges 
és szakszer ű  tanácsai, in6ormációi, valamint q közvetlen munkatársak é'nzetlen 

segítsége jelentettek. Alyug?íjazásomkor lemon?tam a titkárságra, mert elvem 
szerint annak kell vinni( az ügyeket, aki a saját bő rén érzi a munkahelyi gon?okat. 

-13oAdtka ..5oís?oo 

()hág Ildiká 

A földtudományokkal 

való bíbelő dés egyik 
hozománya, hogy az 
ember szeme hosszabb 
idő skálát szokva rejtett 
er ő k neszezésére is figyel. 
A TUD052. születésekor a 
társadalmi fesz ültségek 
földrengés-szer ű en szaba-
dultak fel, citovarnGló 
években erózióhoz hason-
ló 10,55(4 fogyását láthattuk 
a mozgalmi buzgalomnak. 
Hiszem, hogy a mélyben 
most is dolgozik 0 társadal- 
mi szolidaritás irántii  gény, lassan gomolyogva gy ű l 

az összefogás erejében bízó civil kurázsi, melyek 

együttes erő vel emelnek mindenkit egy kicsit 

magasabbra. Kívánok ehhez mindnyájunknak 

kitartást és bizodalmat, még ha olykor lankadót is. 
Modarosi András 

„Mik a terveink? 

Fenntartani és kiszélesíteni azt az élő , közvetlen 

kapcsolatrendszert, amit az elmúlt Fél év együttgondolkodásakor. 

de még inkább a küldöttgy ű lésen tapasztalhattak, akik ott voltak. 

Ereznünk kell hogy problémáinkkal nem vagyunk egyedül, társaink 

vannak. Alapszervezeteinkben és választott testületeinkben teret és 

lehet ő séget biztosítani a tettre kész 

embereknek, hogy jogosítványaink 

puszta lehet ő ségekbő l valódi 

vívmányokká váljanak. A TUDOSZ 

feladata tagjaink érdekvédelme, de az 

a képviselet. amit a magyar kutatók 

egésze számára magára vállal 

közvetve egész tudományos életünk 

védelmezését is jelenti" — írtam le 

egykoron 1988-bar. 

FI tervek egy része ma is aktuális,-

másik része aktuálisabb mint valaha. 

Isten élt esse a TUDOSZ-t! —  Ma 

még nagyobb szükség van rá, mint 20 

éve volt... 

Tóth Attila 
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lehette", b-átor,cactbv, segítő -
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A 1~ség, ereje 
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Le 	m egyért. iiiticep a uifitgait, 
entvtatt a 0)33 kacaja, 

S a vioyibi eivénfiik a coatákat, 
Akkor. 1(410 ing upta. kazeoedm, 
9eteitekitek te4élz, bwuce kedve. 
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