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„Atalakíta ő tt a magyar kutatóhálózat" 
Világszínvonal a munkában, megbecsülés a bérezésben 
Páli ' József, aAkeekTudom*o~témia újjalkke 

Idén május óta új elnöke van a Magyar Tu-
dományos Akadémiának. Pálinkás József 
egyik fő  célkitű zéseként említette a honi ku-
tatóhálózat megerő sítését, igazgatásának ha-
tékonyabbá tételét. De vajon hogyan is sze-
retné mindezt az MTA első  embere elérni, s 
a reform milyen változásokat hozhat a tudo-
mányos munkatársaknak? - errő l is kérdez-
tük az új akadémiai elnököt. 

- A legtöbb kutatóhely ma azzal 
a problémával küzd, hogy a fenn-
maradásához szükséges forrásokat 
pályázatokból kell elő teremtenie. 
Ebben a bizonytalan helyzetben 
mindenképpen rendet kell tenni. Vé-
leményem szerint a megoldás a ku-
tatóintézetek feladatainak újrafogal-
mazása. A feladatok ellátásához 
szükséges infrastruktúrát az Aka-
démiának kell alapfinanszírozás-
ként biztosítania, ezt az elképzelé-
sünket talán az Akadémiai Törvény 
módosítása is elő segíti. Ki kell dol-
gozni azokat a módszereket is, mi-
képpen tudjuk az intézményeket még 
érdekeltebbé tenni pályázati forrá-
sok bevonásában, ehhez majd a 
pályázati rendszeren is változtatni kell. 
Szeretnénk létrehozni néhány olyan kutatói he-
lyet, ahol a nyugat-európai körülményekhez ha-
sonló infrastruktúrát, fizetéseket biztosítunk. 
Ez a kiemelés természetesen konfliktusokhoz 
fog vezetni, ám azt gondolom, ha Magyaror-
szág legkiemelkedő bb kutatói ilyen feltételek 
mellett dolgozhatnak és érhetnek el eredmé-
nyeket, az a teljes honi kutatóhálózatban in-
díthat el egy kedvező  irányú átalakulást. 
- A kutatóhelyek számában, az intézetek 

nagyságában tervez-e reformokat? 
- Változik a világ, változnak a piacképes 

kutatási témák, s ez azt is jelentheti, hogy 
bizonyos tevékenységek megszű nhetnek. Attól 
nem kell tartani, hogy egyik napról a másikra 
a talpáról a fejére allítom a dolgokat, ugyan-
akkor szeretném, ha mindegyik intézet eseté-
ben számba vennénk, hogy milyen lehető sége- 

ink vannak a fejlesztésre. Az Akadémia vezeté-
sének az a célja, hogy egy nemzetközileg ver-
senyképes kutatóhálózatot hozzunk létre, ami 
lehet, hogy a jelenleginél egy kicsit kisebb lesz. 

- Ez mit jelent? 
- A jelenlegi gazdasági körülmények között 

úgy érzem, hogy ha bizonyos területeken kitö-
rest, jelentő s fejlesztést akarunk, s ehhez kül-
ső  forrásokat kívánunk bevonni, akkor ehhez 
a saját forrásainkból is hozzá kell tennünk. 

Egyáltalán nem biztos, hogy ki-
sebb lesz a kutatóhálózat, az is 
lehet, hogy csak bizonyos kutatá-
si témák fognak kifutni. Vannak 
gyorsan váltó, a nemzetközi tren-
dekhez jobban igazodó és van-
nak komótosabb kutatóintézetek. 
Tapasztalatom szerint ez utóbbi-
ak az alapkutatásokban nem 
hoznak olyan elismerést. 
- Mi lesz a kisebb intézetek 

sorsa? Ön szerint ezek önállóan 
is életképesek vagy esetükben 
elkerülhetetlen, hogy beolvadja-
nak valamelyik egyetembe? 

A kisebb intézeteknek -fő leg 
á társadalomtudomány területén-
is lenne lehető sége. Magyarorszá-
gon nagyon hiányoznak az olyan 
interdiszciplináris kutatóintéze-

tek, amelyek a politikai törésvonalaktól függet-
lenül, a szociológiai, demográfiai, közigazgatá-
si államvezetési kérdésekben komoly kutatási 
eredményekkel rendelkeznek, amelyek harag és 
részrehajlás nélkül tudnak olyan vizsgálatokat 
elvégezni, amelyek a hatékonyabb államvezeté-
si módszerekre, eljárásokra mutatnak rá. 
Szerintem ezek az intézmények egy összefogot-
tabb, stratégiai társadalomtudományi kutató-
központként hatékonyabban mű ködnének. 

- ön szerint milyen módon lehetne a fiatal 
kutatókat itthon tartani, illetve a hazatérésü-
ket elő segíteni? Miként érezhetik a fiatal ku-
tatók, hogy Magyarországon számítanak a 
munkájukra, teljesítményükre? 

- Egyetlen dologgal: ha rendesen megfizetjük 
ő ket és megfeleló körülményeket teremtünk a 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Világmínvonal m~an, me 	Ie bérezéjár 

(Folytatás a címlapról) 
munkájukhoz. A mai világban nem sok más 
lehető séget látok. Csökkent a munkahelyek 
kohéziója, s azt sem hiszem, hogy a mai fi-
atalok annyira kötő dnek például Budapesthez, 
hogy kizárólag itt tudják elképzelni az életü-
ket. Álmodozhatunk arról, hogy a fiatalok ha-
zaszeretetbő l itt maradnak, de ezekre az érzel-
mi motívumokra egyre kevésbé számíthatunk. 

- A hazai kutatóknak hányadrésze dol-
gozhat ki4földön? 

- Becslés szerint 15 százalékuk, de ez az 
arány a közeljövő ben szerintem még emelked-
ni fog. Nagy a hiány Nyugat-Európaban és az 
Egyesült Allamokban a tehetséges, dolgozni 
szerető  fiatal kutatókból. Ha a döntéshozók 
hajlandóak lesznek ránk hallgatni és követke-
zetesen növelni tudjuk a kutatás-fejlesztésre 
fordítható összegeket, ez az elvándorlási hul-
lám remélhető leg megáll. 
- Molnár Károly miniszter úr nyilatkozata-

iban beszélt a tervezett tudáscentrumokról, 
ahol néhány évre neves külföldi oktatókat 
foglalkoztatnának. Ön szerint hogyan lehet-
ne ebbe a körbe a hazai szaktekintélyeket 
is bevonni? 

- Én azt gondolom, itt mindenkinek -akár 
külföldi, akár hazai szaktekintély az illető -
azonos feltételekkel kell indulnia. Ez egy ki-
élezett verseny, ahol nincs értelme semmiféle 
elő ny-adásnak. Ezen a szinten csak az szá-
mít, hogy ki a legjobb. 
- Elnök úr minisztersége alatt került beve-

zetésre az oktatói-kutatói bérrendszer. Lát-
ja-e szükségességét a módosításnak, tovább-
fejlesztésnek? 

- Szeretném elérni, hogy az akadémia kuta-
tóhálózat hagyjon fel azzal a gyakorlatával, 
hogy éppen megadjuk a kategória szerinti bért, 
és többet nem. Nehéz lesz erre rászorítani az  

intézeteket, hiszen az intézetigazgatók sok eset-
ben konfrontálódhatnak majd a kollégáikkal. 
Azt gondolom, a bérrendszerben generális 
változásokat egyel ő re aligha tudunk elérni, 
azt viszont érdemes megfontolni, hogy a je-
lentő s vállalkozási tevékenységet folytató in-
tézeteknél más rendszert alkalmazzunk, erre 
az Államháztartási Törvény mostani tervezett 
változtatása talán lehető séget fog adni. 

- A TUDOSZ még korábban kezdeményez-
te, hogy a kutatóintézetek csatlakozzanak 
az Európai Kutatói Chartához és fogadják 
el a Kutatók Felvételi Eljárásának Maga-
tartási Kódexét. Ehhez az egyetemek csat-
lakoztak, a kutatóintézetek nem. Elnök úr 
támogathatónak tartja-e ezt a kezdeménye-
zést? 
- Hogy legyen egy egységes felvételi elbírá-

lás, hogy ne lehessen megalapozott kivétele-
ket tenni, hogy a pályázati eljárásnál egy stan-
dardizált eljárást alkalmazzanak, azt minden-
képpen hasznosnak tartom. Az viszont nem 
lenne jó, ha az ilyen jellegű  döntésekb ő l 
minden emberi tényező t kivennénk, hiszen e 
'kérdésnél vannak személyes, pontosan nem 
formalizálható elemek is. 
- Hogyan ítéli meg a szakszervezettel való 

kapcsolatot, milyen együttmű ködést lát cél-
szer ű nek a TUDOSZ-szal? 

- Hagyományosan jó kapcsolatot ápolok a 
TUDOSZ vezető ségével, nagyon sok területen 
szeretném az együttmű ködést. Az Akadémiai 
Törvény tervezetével kapcsolatban is számítok 
a véleményükre, és minden -a kutatók és a 
dolgozók jelentő s számát érintő - kérdésben. A 
feladataink ugyan különböző ek, de a cél közös. 
A hatékony együttmű ködés kulcsa az egymás 
kölcsönös tisztelete, az egymás feladatainak el-
ismerése és tiszteletben tartása. 

Kovács Melitta 

Az értelmiségi lét egy életforma 
Interjú az ÉSZT új elnökével, dr. Kuti Lászlóval 

Idén április óta új elnöke van az Értelmi-
ségi Szakszervezeti Tömörülésnek (ÉSZT). 
A korábbi elnök, Vígh László mandátuma 
lejárt, s a pozíciót az egyik korábbi alelnök, 
Kuti László tölti be a következő  négy év-
ben. Beszélgetésünk elején a tervekrol, el-
képzelésekrol faggattuk az új vezető t. 

- Az ÉSZT alapítása óta jelen vagyok a szerve-
zet munkájában, így nem ismeretlen ez a terület. 
A jövő ben is nagyon fontos annak az er ő sítése,  

hogy a tömörülés a többi között meghatározó 
szakszervezeti konföderáció maradjon, illetve még 
inkább az legyen. Igen lényegesnek tartom a 
nyilvánosság elő tti megjelenést, egyrészt, hogy a 
tagjaink is lássák, mit csinálunk az érdekükben, 
másrészt hogy kívülr ő l is jobban észrevegyenek. 
Ügyesebben kell eladni magunkat. 
- Az új vezetés új irányt is jelent? 
- A tavaly ő szi kongresszus elfogadott egy prog-

ramot, ezt nem vontuk vissza, a következő  négy c> 
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,=> évben az ebben foglaltak szerint kívánunk dol-

gozni, azaz például harcolunk a teljes foglalkoz-
tatás eléréséért, a munkahelyek stabilitásáért, a 
hazai bérek EU-s bérekhez való felzárkóztatásá-
ért. 
- Mű ködésben, szervezeti felépítésben sem 

lesz Jelentő s váltoZás? 
- A legutóbbi kongresszus úgy döntött, hogy a 

választott titkár funkcióját megszünteti, az ő  fel-
adatai az alelnökökre testálódnak. Az állandó-
ság biztosítása érdekében a hivatal vezetését vi-
szont -fő állású alkalmazottként- egy irodavezető  
látja el. 
A másik módosulás már tavaly ő sszel megtör-
tént, ti. a korábbi három alelnök helyett immár 
négy van, jobban megoszlanak közöttük a fel-
adatok. Vígh László tiszteletbeli elnökké lett vá-
lasztva, az ESZT munkájában így ő  is részt vesz. 
- Hogy az ÉSZT elnöke egyben a TUDOSZ el-

nöke is, ez mit Jelent a tudományos dolgozók 
érdekképviseletében? Esetleg nagyobb hang-
súlyt kap a tudományos munkatársak képvise-
lete? 

- Eddig is nagy hangsúlyt kapott. A kutatók 
érdekeit első dlegesen a TUDOSZ képviseli, s az 
továbbra is úgy marad, hogy a tagszervezetnek 
kell jeleskednie a középszintű  érdekvédelemben. 
Az, hogy én benne élek a kutatásban, sókat je-
lent, de a felső oktatásban is benne élek, s a ko-
rábbi ÉSZT elnök is kutatóintézeti ember volt. 
Azt természetesen nem tehetem, s nem is teszem 
meg, hogy bármelyik ÉSZT tagszervezetet is ked-
vezményezettebb helyzetbe hozom a többinél. 

- Véleménye szerint az ÉSZT Jelenleg milyen 
szerepet foglal el a kormányzattal való tárgya-
lásokon? 

- Hat konföderáció van az Országos Érdekegyez-
tető  Tanács munkavállalói oldalán, ezek képvi-
seleti kör tekintetében nagyságra nézve külön-
böznek, de mint az oldal tagjai, egyenlő k. Az 
ÉSZT-nek az érdekegyeztetés rendszerében meg-
van á maga sajátos szerepe, bizonyos témákban 
kifejezetten meghatározó a véleménye. 

- A többi konföderációhoz képest mennyire 
erő s az érdekérvényesítő  képessége? 

- Taglétszámot tekintve az ESZT és a Munkás-
tanácsok a két legkisebb konföderáció, de az erő s-
séget nem csak a taglétszám dönti el, hanem, 
hogy példáül milyen szakértő k állnak a háttér-
ben, hogy el tudjuk-e fogadtatni az akaratunkat 
másokkal. Ezekben nem vagyunk rosszabbak a 
többieknél. 
- Milyen esetleges további lehető ségek van-

nak, miben lehetne Jobban erő södni? 
- Nem kizárólag az ÉSZT problémája, a ma-

gyar szakszervezeti élet egészére igaz, hogy a la-
kosság körében nem jó az érdekképviseletek meg-
ítélése. A munkavállalók nem érzik a szükségét, 
hogy szakszervezetük legyen, annak dacára, hogy 
a rendszerváltás után az érdekképviseletek sze-
repe erő södött. Ha megfelelő  szervezettségük len-
ne, meghatározó erő t képviselnének. 
Sokan azt gondolják, a szakszervezetek szerepe 
kizárólag az üdültetésben, segélyek osztogatásá- 

ban, a különféle ünnepségek megszervezésében 
nyilvánul csak meg. Ezzel szemben a szakszer-
vezet akkor tud adni valamit a munkavállalók-
nak, ha következetesen harcol a bérekért, ered-
ményes lesz a bértárgyalásokon, ha- kollektív 
szerző dést köt a munkahelyeken. Érdekes mó-
don sok helyen az igazgatók jobban érzik a szük-
ségét a KSZ-ek megkötésének, mint maguk a 
munkavállalók. 
Sok fiatal szabályosan kérkedik azzal, hogy nem 
szakszervezeti tag. Mire rájönnek, mekkorát té-
vedtek, talán • már késő . 

- Mivel magyarázható ez az elfordulás? 
- Az oktatásban sok mindent tanítanak, de az-

zal, hogy miként kell az életre felkészülni, mit 
jelent a munka világa, hogy kell ott viselkedni, 
nem nagyon foglalkozik a magyar köz- és felső -
oktatás. 
Másfelő l van egy óriási politikai ellenszél is. A 
mindenkori kormányzatnak nem érdeke, hogy 
erő s szakszervezetek legyenek, hiszen azok adott 
esetben velük is szembe tudnak menni. A sajtó 
jelentő s része is kifejezetten szakszervezetellenes. 
Míg 1995-ig egy OET-ülés téma volt a magyar 
médiában, ma már csak akkor, ha valamilyen 
botrány lengi körül. 
- Örök téma a potyautas kérdés, azaz hogyan 

lehetne különbséget tenni a szakszervezeti ta-
gok és nem tagok között az elért eredményeket 
illető en. 

- Igen, ez mindig is nagy probléma volt. Bizo-
nyos országokban szelektálnak közöttük. Az 
Egyesült Államokban vannak olyan ágazatok, 
ahova nem veszik fel az illető t, ha az nem tagja 
az érintett érdekképviseletnek. Vannak olyan 
országok is, ahol a kollektív szerző dés csak a 
szakszervezeti tagokra vonatkozik. Nem biztos, 
hogy mindezt Magyarországon meg lehet és meg 
kell valósítani, de azon mindenesetre gondolkod-
nunk kell, hogy a tagjainknak milyen kizáróla-
gos pluszt juttathassunk. 

- Meglátása szerint milyen ma a magyar tár-
sadalomban az értelmiség szerepe, megítélé-
se? 

- Az értelmiség nem azonos a felső fokú végzett-
séggel. Az értelmiségi lét egy életforma. Ez az a 
gondolkodó réteg, amely befolyásolni próbálja a 
világot, amely hatni tud a társadalomra, éppen 
ezért a politikai pártok, s a szakszervezetek is 
mindig is keresték velük a kapcsolatot. 
- De a világ manapság mintha nem ezt az 

egymáskeresést mutatná. 
- Látszólag. A politika viszont nem tud meglen-

ni értelmiség nélkül. 
Adatokat kell gyű jteni, azokat fel kell dolgozni, 
elemezni, kellenek statisztikák, kutatási hátte-
rek, értékelések - mindez az értelmiség nélkül 
nem megy. Lehet, hogy sokan pillanatnyi takti-
kai érdekek miatt ezt a szükséget igyekeznek nem 
mutatni, de azt minden komoly szervező dés tud-
ja, hogy ha nincs mögötte ilyen háttér, azonnal 
életképtelenné válna. 

kovacs 
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Büszkék lehetünk 
Pomogáts Béla ünnepi beszéde a TUDOSZ húszéves évfordulóján 

Kedves Barátaim! Én most nem 
bölcs leszek, hanem nosztalgikus. 

Ugyanis úgy érzem, a mai talál-
kozón együtt vagyunk azokkal, 
akikkel 20 évvel korábban sok 
mindenben reménykedve és sok 
mindent kezdeményezve próbál-
tunk tenni valamit azokért a bará-
tainkért, kollégáinkért, akiknek az 
érdekeit felvállaltuk. Most, hogy így 
együtt vagyunk, én két pillanatot 
látok magam elő tt. A mai a nosz-
talgiázás pillanata. Ha visszagon-
dolunk, az a szabadság pillanata 
volt. A szabadság nagyon ritkán 
érkezik el a történelemben is, meg 
az ember személyes életében is. Es 
amikor itt van a szabadság, akkor 
nincs helye a nosztalgiázásnak, 
mert akkor cselekedni kell, egysze-
rű en azért, mert cselekedni lehet. 
Amikor nosztalgikusan visszagon-
dolunk, visszarévedünk valamire, 
akkor viszont nem vagyunk birto-
kában a szabadságnak. Azért 
nem, mert ha kezünkben lenne a 
szabadság, nem lennénk rászorul-
va a nosztalgiára. 

És amikor mi ezelő tt 20 évvel 
összeverő dtünk az akkori történe-
lemnek a kegyelme, vagy kénysze-
re - mindegy, minek nevezzük -
folytán, valóban úgy éreztük, hogy 
átélhetjük a szabadság pillanatát. 
Én az 1989-es szabadság pillana-
ta elő tt utoljára 1956 ő szén éltem 
át ezt a pillanatot. Valóban úgy 
éreztük '89-ben, hogy van egy fel-
adat, van egy küldetés -hogy ilyen 
nagy szavakat használjak-, amit 
ránk ruházott a Sors vagy az Úris-
ten kegyelme, és nekünk meg kell 
felelni a pillanat kihívásának. Ez 
volt a TUDOSZ létrejöttének pilla-
nata. A szabadságnak ezek a pil-
lanatai nagyon rövidek, hiszen elő t-
te éltünk egy felemás felpuhult, 
igazából nem diktatúra keretei kö-
zött, és aztán néhány évvel késő bb 
éltünk egy polgárinak nevezett tár-
sadalomnak, rendszernek a kere-
tei között, ami nagyon sokunk szá-
mára egyszerű en kétségessé tette 
a polgári jelző nek az értelmét. Az 
én számomra legalábbis minden-
képpen. 

Ugy érzem, hogy akkor, 1989-
ben, 1990-ben egy ilyen köztes  

helyzetben indultunk. Egy ilyen 
köztes helyzetben voltunk, amikor 
úgy láttuk, hogy van értelme an-
nak a cselekvésnek, amely szakít 
a közvetlen elő ttünk lévő  korszak 
beidegző déseivel, szokásaival, 
rendjével, lelkével, ső t a nyelvével, 
hiszen egy nyelvi változás is bekö-
vetkezett. Egészen 
más nyelvet használ- 
tunk 	1989-ben, 
1990-ben, mint né-
hány évvel korábban. 
Azoknak a szavak-
nak amiket '89 elő tt 
a magyar közéletben 
használtak, már nem 
volt értelme. Nem volt 
értelme a szocializ-
musnak, mert ami 
volt, az nem volt szo-
cializmus. Nem volt 
értelme a népi de-
mokráciának, mert 
ami volt, az nem volt 
sem népi, sem de-
mokrácia. Voltak szavaink, s ezek-
nek a szavaknak volt értelmük. 

Én úgy gondolom, hogy az álta-
lunk átélt magyar történelemnek 
az egyik legnagyobb csatája és ve-
resége volt az, hogy a szabadság-
nak azt az örömét, azt a kezdemé-
nyező készségét, azt a kegyelmét, 
amivel emberi személyiségek vol-
tak képesek a maguk sorsa, aka-
rata, ízlése és lelkiismerete szerint 
cselekedni, azt vették el tő lünk a 
késő bbi évek, a késő bbi évtizedek 
eseményei. 

Ha ma körülnézünk Magyaror-
szágon, vagy bárhol, ahol magya-
rok élnek, meg kell állapítanunk, 
hogy megint nem a magunk sza-
badsága szerint cselekszünk. 
Megint igazodni kell valamelyik 
párthoz, megint igazodni kell vala-
melyik pártvezérhez, igazodni kell 
valamely hatalomhoz, igazodni kell 
valamely tekintélyhez. Aki nem 
kíván igazodni az igazodásnak eb-
ben a terében, az magára marad, 
és kiszabadul, mint ahogy én ma-
gam is kiszabadultam, hiszen elég 
sok közéleti szerepben jelentem 
meg az elmúlt 20 évben: a 
TUDOSZ után voltam az Írószö-
vetség elnöke, az Illyés Gyula Köz- 

alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, az Anyanyelvi Konferencia el-
nöke, ez utóbbi vagyok ma is. 

Én azt hiszem, hogy amikor 
visszatekintünk erre a mögöttünk 
lévő  20 esztendő re, akkor engem 
legalábbis a nosztalgia fog el. Orü-
lünk annak és büszkék lehetünk 

arra, hogy olyán ér-
dekekben szólalhat-
tunk meg és képvi-
selhettünk, amelyek 
a sorstársainknak 
az érdekei, ső t ezen 
túlmenő en a ma-
gyar értelmiségnek, 
Magyarországnak is 
az érdekei. Es örül-
hetünk annak, hogy 
együtt vagyunk, 
ahogy most talál-
koztam régi ismerő -
sökkel, Baka And-
rással, Tóth Attilá-
val, Dura Lacival, 
másokkal, az em-

berben feltolulnak a régi emlékek, 
amelyek nemcsak a jókedvben el-
töltött együttléteknek az emlékei, 
hanem annak az alapvető  emberi, 
szakmai szolidaritásnak az emlé-
kei is, amely szolidaritás ugyancsak 
hamar kihullott az emberek törté-
netébő l. 

Thomas Mann azt írta a József 
és testvéreiben, hogy „feneketlen 
mély a feledésnek kútja". Ő  persze 
mitologikus kútra gondolt. Amikor 
beletekintünk ebbe a 20 eszten-
dő s kútba, nagyon sok csalódást, 
nagyon sok örömet, nagyon sok 
biztatást látunk benne. En ezeket 
a régi biztató emlékeket szeretném 
felidézni, azt a biztonságot, ami-
ben meg tudtuk fogni egymás ke-
zét, azt a baráti viszonyt. Persze 
voltak közöttünk nézeteltérések, 
de ezekbő l nem politikai, gyilkos 
indulatok születtek meg, hanem a 
megértésnek, a konszenzusnak a 
keresése és a megtalálása. 

És végezetül azt a szabadságot, 
szeretném megidézni, amiben ak-
kor éltünk néhány hónapig, vagy 
néhány napig, vagy néhány percig. 
Ezért a szabadságért érdemes volt 
élni, ezért a szabadságért érdemes 
volt megalapítani a TUDOSZ-t. 
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Haditudósítás 
2008. szeptember 5. 10 óra 

A szokásos nyári szünetet követő en már 
szeptember első  péntekén, ötödikén meg-

kezdtük a prognosztizálhatóan decemberig 
tartó hosszú menetelest, melynek fő  elemei az adó, 
a költségvetés és a bér. 

A nyár csak annyiban különbözött a szokásos-
tól, hogy az első  félév utolsó oldalülésén, június-
ban oldaltitkárunk, Szabó Julianna váratlanul be-
jelentette, hogy augusztus 18-án visszavonul. A be-
jelentésen mindenki meglepő dött, de nem volt mit 
tenni, tudomásul vettük es megkezdtük a szüksé-
ges lépéseket a pótlására. Mivel a bejelentéssel 
egyidő ben volt szerencsém átvenni a soros elnök-
se et, e feladat levezénylése rám várt. Végül is egy 
pályázat végeredményeként sikerült betöltenünk a 
posztot, és augusztus 18-án új titkárunk, Pásztóy 
András megkezdte a, munkát. Az Országos Érdek-
egyeztető  Tanács (OET) szeptember ötödik! plená-
ris ülését, már az ő  közremű ködésével írták ki a 
következő  napirenddel: 

1. Elő terjesztés a Szociális védelemrő l és társa-
dalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Je-
lentésrő l 

2. Elő terjesztés a Nemzeti Munkavédelmi Politi-
káról (2009-2012.) 

Mindkét téma elő terjesztő je a kormányoldal volt. 
A helyszín az utóbbi idő ben megszokotthoz ké-

pest ismét változott. Visszatértünk a Képviselő i Iro-
daházba, azaz népszerű  nevén a „fehér házba". 

Az elő készületek során hat téma szerepelt az elő -
zetes listán, de azok egy héttel a plenáris ülést 
megelő ző en lassan fogyni kezdtek. A végén már re-
ménykedtem, hogy mind elfogy, de nem. Kettő  meg-
maradt. Arról pedig, hogy ne végezzük túl simán 
az oldalunk gondoskodott. Ugyanis három napi-
rend elő tti hozzászólásunk is volt. 

Félreértések 
Elő ször az Autonómok elnöke mondta el az ol-

dal tiltakozását a meglehető sen egyoldalúan az 
OET-ben történt elő zetes egyeztetés nélkül létreho-
zott Gazdasági Egyeztető  Fórum (GEF) ellen. Véle-
ményünk szerint ez sérti a háromoldalú tárgyalá-
sokat és a tripartit rendszert. A kormányrendelet-
tel létrehozott fórumban 8-8 helyet kaptak a kor-
mány (megnevezett minisztériumok) és a tő ke kép-
viselő i. Oldalunk csak egy szerény megfigyelő i stá-
tust kapott volna, amit nem fogadtunk el. „A kor-
mány rossz döntést hozott" - mondta az elő ter-
jesztő nk, és hozzátette, hogy a kormány vonja 
vissza a javaslatát. Megjegyezte még, hogy át kelle-
ne tekinteni a „Tanácsok" viszonyrendszerét. 

Ezután kiderült, hogy a munkáltatói oldalon sincs 
minden rendben. Az oldal soros elnöke, mikor rá-
juk került a sor, felolvasott egv levelet, melybő l meg-
tudhattuk, hogy több munkáltatói szervezet sze-
rint is átfedi a GEF az OET hatáskörét, és a kor-
mányrendeletet elfogadása elő tt ide kellett volna 
hozni. Véleményük erthető  volt, ugyanis kilencük-
bő l csak két szervezett tagja az új fórumnak. 

Sok félreértés van a GEF körül - igyekezett nyug-
tatni a kedélyeket a kormányoldal elnöke, a MEH  

államtitkára. Semmi új nincs benne - mondta, hi-
szen a Versenyképességi Tanács' helyére jött létre, 
s a tagokat azzal ellentétben a szervezetek delegál-
ják. Közel száz egyeztető  fórum van, s ne zsű rizze 
az egyik a többieket. A kormány a jövő ben sem 
kívánja az OET-et megkerülni, s készek módosíta-
ni a határozatot. Ezért egyeztessünk. A munkálta-
tói oldal kérésére a tisztázás egyébként megtörtént. 

Mi nem nyugodtunk meg. A gazdaságnak a mun-
kavállalók is reszei, reagált meg a szóvivő nk lezár-
va a vitát. 

A második napirend elő tti pontunkat a Liga kép-
viselő je vezetette elő , kifogásolva, hogy a nemzeti 
légiszállítás területén gond van, mert a privatizáci-
ós szerző dés nem teljesült. Errő l több információ-
hoz szerettek volna jutni, de a vagyonkezelő  szer-
vezettő l nem kapták meg a szükseges választ. Vé-
leményük szerint az állam kötelezettségei fennma-
radtak. 

A munkáltatók soros elnöke e kérdésre nem re= 
agált, de az elő ző  napirendi pontra visszautalva 
elnézést kért oldala tagjaitól, hogy elő zetesen nem 
értesítette ő ket a fölolvasási szándékáról. 

A kormányoldal elnöke megígérte, hogy a problé-
mát jelezni fogja a vagyonkezelő  szervezet, az.  MRV 
Zrt. felé. A kormánynak nem áll érdekében, hogy 
ne vizsgálja a privatizációs szerző déseket - tette 
még hozzá. 

Oldalunk harmadik napirend elő tti felszólalásá-
ban az Autonómok elnöke ismertette felháborodá-
sunkat, mert a szarvasi polgármester, aki egyben 
országgyű lési képviselő  is a Békés megyei Vizmű -
vek Zrt. szakszervezeti tagjaira nyilvánosan sértő  
megjegyzést tett, s megszegte a munkavállalók jo- 

k
git. Követeltük, hogy a polgármester nyilvánosan 
érjen bocsánatot a dolgozóktól és a szakszerve-

zettő l2. 
A polgármester tettét a munkáltatói és a kormány-

oldal is elítélte. 
Ezt követő en már csak a napirendek tárgyalása 

volt hátra, amibe bele is vágtunk. 

Nem tudtuk megfejteni 
Az első nél a kormányoldal szóvivő je lényegében 

elmondta azt a leírt szöveget, amit a fölkészüléshez 
elő zetésen megkaptunk. Igy szóban is megtudtuk, 
hogy az EU szociális védelemrő l és társadalmi 
összetartozásról szóló nyitott koordinációs együtt-
mű ködése lényegében a Lisszaboni stratégia egyik 
pilléreként jelenik meg, ahhoz szorosan simulva. 
Lényeges, hogy a jó gyakorlatokat a tagállamok 
egymást közt ki tudják cserélni. Megtudtuk azt is 
egy másik • kormányzati szóvivő tő l, hogy 2006-ban 
targyaltuk elő ször, s az Unió a jelentésekbő l egy 
közös jelentést készít. Majd ő  is részletesen beszelt 
az elő terjesztés egy fejezetérő l, a „Nemzeti cselekvé-
si terv a társadalmi összetartozásért" fejezetrő l. 

A harmadik kormányzati szóvivő  a nyugdíjakról 
szólt, s tő le megtudtuk, hogy a komoly kihívás de-
mográfiai eredetű . Beszélt a fenntarthatóság problé-
májáról, s megjegyezte: A mi rendszerünk jol teljesít. 

Végül a harmadik szóvivő t követő  negyedik az 
egészségügyrő l szólt. c:> 
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14. Mi nem szakértő i vitára készültünk, kezdte hoz-
zászólását az oldalunk szóvivő je, hanem néhány 
globális problémát szeretnénk felvetni. Nem telje-
sen világos, folytatta, hogy ez az anyag hogyan il-
leszkedik be a tervezési folyamatokba (költségve-
tés, stb.). Páldául négyszázalékos növekedésrő l be-
szél, de szakértő k szerint ez így lesz. Nem tudtuk 
megfejteni, hogy az elő terjesztés mit ért a „társa-
dalmi összetartozáson". Nem technokrata megfo-
galmazás kell - tette hozzá. Mindennek az origója 
a foglalkoztatás és az ehhez kapcsolódó szolfialta-
tás. 

A modern gazdaság nem tud piaci 
alapon munkát biztosítani, ezt a tár-
sadalomnak, (kormánynak) kell meg-
oldania, hogy ne segely, hanem bér 
legyen. 

E bevezető  után még néhány konkrét kérdést -
például nyugdíj, társadalmi vita - emelt ki. 

Az elő terjesztés átfogó képet ad a helyzetrő l, volt 
a lényege a munkáltatok szóvivő je hozzászólásának. 

A kormányoldal elnöke megköszönte a két oldal 
hozzászólását, megjegyezve: az elő terjesztés nem 
légüres térben keletkezik. Kell, hogy legyen társa-
dalmi üzenete - mondta. 

Ot követő en a kormányzati szakértő k ismételten 
mondtak valamit, amire mi még reagáltunk, a mun-
káltatók már nem, s áttértünk a következő  napi-
rendi pont tárgyalására. 

Közös munka 
Az elő terjesztés a kormányoldal szóvivő jeként az 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fő felügye-
lő ség elnöke ismertette, segítségünket és támoga-
tásunkat kérve, partnerséget ajánlva. 

Jó ideje foglakozunk a témával, s erénye is ez 
elő terjesztésnek - kezdte hozzászólását a szóvi-
vő nk. Széleskörű  vita során alakult ki, de még kell 
csiszolni rajta. Megjegyezte, hogy a korábbi mun-
kavállalói felvetések beépültek. Fontos a képvise-
let megerő sítése, és az önálló balesetbiztosítási 
rendszernek újfent parlament elé vitele. Javasol-
juk, hogy az OÉT tagjainak legyen részvételi lehe-
tő sége a társadalmi vitánál. Az ellenő rzés nagyon 
fontos, s az ellenő rzésnek egy struktúrába kell 
szervező dnie, s ennek szellemében a Bányászati 
Hivatal ilyen irányú tevékenységének is át kell 
kerülnie az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 
Fő felügyelő séghez. Szű njön meg a kettő sség. A 
komplex társadalmi tevékenység legyen erő s. 

Fontos a prevenció és a tudás, ezért 
legyen felsofokú (mester fokozat) mun- 
kavédelmi mérnökképzes valamelyik 
egyetemünkön. 

A Munkáltatói oldal is elfogadja az elő terjesztést, 
mondta a szóvivő jük. Fontos, hogy a mikro-, kis-
és közepes vállalkozások terhei nem nő jenek, és 
fontos a munkahelyi balesetbiztosítás. 

Van akarat a közös munkára - vette vissza a szót 
a kormányoldal szóvivő je. A szervezés és a szemlé-
let is meghatározó. Ő k is kormányzati segítséget 
várnak, mind az ellenő rzési, mind a munkavédelmi 
törvényt ki akarják nyitni - jegyezte még meg. 

Az oldalak képviselő i részérol még elhangzott jó 
néhány köszönöm, és az is, hogy fontos az érde-
kelté tétel, és a végrehajtás megtervezése, ezért ez 
is elkészül. Kell egy végrehajtási terv. 

Napirend után még szót váltottunk a „személyek 
szabad mozgása" targyában tett kezdeményezés-
rő l, egyetértve abban, hogy 2009-tő l ne legyen sem-
milyen korlátozás. Még kicsit vitatkoztunk, hogy 
mikor legyen a következő  ülés, mert a kormányol-
dal javaslata szerint 16-án kedden, a szerdai kor-
mányülés elő tt kellene tárgyalni az adó- és járulék-
törvényrő l, az e hétre tervezett, de elmaradt témá-
kat pedig a következő  hét péntekére, 12-re java-
solták. Oldalunk szerint viszont fölöslegesnek tű nt 
néhány napon belül két plenáris ülést tartani, le-
gyen minden 16-án - javasoltuk. Ezzel a munkál-
tatók egyetértettek, de a kormányoldalnak voltak 
egyeztetési problémái. Végül abban maradtunk, 
hogy a kormányoldal megkísérli összeszervezni a 
16-i ülést, s az oldalelnökök egyeztetnek. Ezzel be 
is fejeztük az ülést. 

Néhány nap múlva megtörtént a programegyez-
tetés, és megállapodtunk, hogy 16-án kedden tar-
tunk mindent, egy, az elő terjesztő k programjához 
alkalmazkodó szigorú napirenddel. 

2008. szeptember 16. 9 óra 
16-án kedden reggel 9 órakor aztán hozzá is fog-

tunk a következő  napirend megtárgyalásához, a 
korábban SzMM újabban KHEM Akadémia utcai 
épületének klubtermében: 

1. Elő terjesztés a „Biztonság és partnerség: felada-
tok az egészségügyben 2010-ig' című  programterve-
zetrő l 

2. Elő terjesztés az egyes adó- és járuléktörvények 
módosításáról 

3. Elő terjesztés a felnő ttképzésrő l szóló 2001. évi 
CL törvény módosításáról 

4. Elő terjesztés az Európai Unió lisszaboni stra-
tégiájához készült Nemzeti Akcióprogramról a nö-
vekedésért és foglalkoztatásért, 2008-2010. 

Napirend elő tti hozzászólása egyik oldalnak sem 
volt, így az első  téma kormányoldali szóvivő je, az 
egészségügyi miniszter - akinek csak ez a reggeli 
idő pont volt jó, de személyesen itt akart lenni az 
ülésen - hozzá is kezdhetett témája fölvezetéséhez. 
Ezt vetített képes prezentáció kíséretében tette meg. 
Elmondta az érdekegyeztetési folyamat történetét, 
majd ismertette az egészségügyi rendszer fejleszté-
sének hat pontját. Elmondta, hogy a tervezet októ-
ber közepére kerül a kormány elé (addig viszont 
még lehet egyeztetni). 

Krízis 
E témánál a soros elnökünk (ez én voltam) vitte 

a szót. Alapjában jónak találtuk a javaslatot. Lé-
nyegében azokat a kérdéseket tartalmazza, ame-
lyeket tisztázni kell, illetve kellett volna, mielő tt az 
egészségügy átalakításához hozzákezdünk. Az 
egészségügynél alapvető en fontos a prevenció, mind 
a'népegészségügyi, mind a foglalkoztatás egészség-
ügyi oldala. Oldalunk számara ez kiemelkedő en 
fontos, s van mit megoldani. Ugyancsak fontos elem, 
az alapellátás. Ezt kell elő bb elrendezni, megfelelő -
en fölépíteni, s utána szabad csak (lett volna sza-
bad) a rendszer többi eleméhez hozzányúlhi. Fon-
tosak a források, mind az anyagiak, mind a hu-
mán erő források. Ez utóbbival különösén kiemel-
ten kell foglakozni, ugyanis az egészségügyben fog  
lakoztatási krízis van. Egyre kevesebben akarnak  
ebben az ágazatban dolgozni, és egyre kevesebb a 
magasan kvalifikált munkaerő . Sokan ugyanis a 
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hatásának - érthetoen - engedve külországokban 
vállalnak munkát. Alapvető en fontos elem a járu-
lékfizető k, azaz a munkáltatók és munkavállalók 
kontrollja. Ezt meg kell teremteni (ismét), mert a 
jelenlegi helyzet, egy-egy fő  képviselettel tarthatat-
lan. Nem tarjuk elképzelhetetlennek 
egy a korábbi önkormányzathoz ha-
sonló rendszer létrehozását sem. 

A munkáltatói oldal is egyetértett az 
elő terjesztéssel. Szóvivő jük ugyancsak 
kiemelte a foglakoztatás egészségügy 
fontosságát, és megjegyezte: nem de-
rül ki, hogy hogyan biztosítható az 
EU-s forrásokból a rendszer fenntar-
tása. Garancia kell, hogy a fejlesztés 
nem jár a munkaadói járulékok nö-
velésével, 

A miniszter megköszönte a vélemé- 
nyeket. Ismertette, hogy 2013-ig mi-
lyen forrás, és mekkora összeg áll a 
rendelkezésünkre. Szerinte sem kell, 
ho 	növekedjenek a munkáltatók terhei. A kont- 
roll fontosságát ő  is megemlítette, és egyetértett a 
foglakozás egészségügy fejlesztésével is. A jól mű -
ködő  foglakozás egészségügyi ellátás a munkahe-
lyen teremti meg a hozzaferhető séget - mondta. 

Nagy az igény arra, hogy a rendszer 
számonkérhető vé váljon - hangzott el az oldalunk-
ról. Nem egy nagy létszámú önkormányzatban gon-
dolkodunk 

A munkáltatók szóvivő je megköszönte a kapott 
választ, s ezzel visszakerült a szó a miniszterhez, 
akinek még volt mondanivalója. Elmondta, hogy meg-
vizsgálják a tripartit kontroll lehető ségét. Sok dolog 
van, amit el tudnak kezdeni - mondta, de látványos 
eredmények korán nem születhetnek. Csináltak egy.  
feladatlistát, s most e mentén mennek. Annak a 
betegnek, aki öt évet tud várni egy beavatkozásra, 
nincs szüksége rá - fejezte be a mondókáját. 

A második napirend kormányoldali szóvivő je a 
pénzügyminiszter volt. Elő terjesztésben négy do-
logra koncentrált. Elő ször is, a konver-
genciaprogramot 2009-ben is teljesíteni akarják. 
Tartani akarják a 3,2 százalékos hiánycélt. A ter-
vezet több pontban tartalmaz adminisztrációt csök-
kentő  és a fehéredést elő segítő  javaslatot. Az ebbő l 
származó bevétel a következő  évben érvényesül. 

A kormányzati elő terjesztést követő en oldalunk 
szóvivő je hosszasan ecsetelte, hogy miért nem va-
gyunk megelégedve a javaslattal. Legfő képp a kon-
vergencia-program számainak megtartása miatt. 
Ugyanis 

a konvergenciaprogram terhét na-
gyobb részt a munkavállalók nyakába 
rakják, s első sorban a munkavállalói 
terhek jelentek meg. 

A fő  kérdés: hogyan emelkednek a terhek, és M 
mit kap? A tehercsökkentésként megjelenő  sávha-
tár eltolás nem általánosan pozitív elem, csak bi-
zonyos jövedelemsávban hoz növekedést. Ugyan-
akkor e bizonyos kereseti szint alatt kereső k szá-
ma meglehető sen nagy. A munkavállalók kb. egy-
harmadát érinti a változás valamilyen szinten, de 
a kétharmadát sehogy. Körülbelül kétmillió mun-
kavállaló és családja hátrányos helyzetbe kerül. 

Mindnyájunk felelő sége az is, ha csökkentünk, 
nézzük meg honnan keletkeznek a bevételek - foly- 

tatta. Nehogy az legyen: amit nyerünk a réven, el-
vesztjük a vámon. A fehéredést szolgáló megoldá-
sokat támogatjuk. E kijelentést több példával is 
megerő sítette, többek közt felhívta a figyelmet a 
példamutatás fontosságára: fogadtassa el a kor-
mány - jó példa gyanánt -, hogy a képviselő k ugyan-

olyan állampolgárok, mint más. és 
nekik is keljen számla az elszámo-
láshoz. 

Megfontolják 
Idő ben visszakanyarodik a javas-

lat - kezdte hozzászólását a mun-
káltatók szóvivő je, s így az az egy-
helyben topogás javaslata. Lehet az 
a helyzet, hogy nincs pénz, de akkor 
mondjuk ki, hogy nincs adócsökken-
tés, de akkor ne várjuk a versenyké-
pesség javulását. Pozitívumként em-
legette, hogy 

a munkabérre rakódó ter-
hek csökkennek, de e csökkenés forrá- 
sa más adóemelésekbő l áll elő . 

A természetbeni juttatások következménye azok 
visszafogása lesz. Az adót a munkavállalókon fog-
ják megspórolni. Végül az adminisztráció csökken-
tésének szándékát üdvözölte. 
- A szóvivő t követő en még többen hozzászóltak 

az oldalról. 
- Adó illetve közteher növelését jelenti a tervezet. 
- Az üzemanyag megtakarítás a környezeti és for-

galombiztosítási szempontból is fontos. 
- Mondjuk ki, hogy ma csak konzultálunk. 
- Az intézkedések meg fogják nehezíteni a bér-

tárgyalásokat. 
- A javaslat egy komoly vállalkozói körnek 1-1,5 

százalékot jelent. 
- A készpénzfizetés korlátozása tönkreteszi a ki-

csiket. 
- Gazdaggá tesszük a kereskedelmi bankokat. 
- Ez a dolog nem mérsékli az adminisztrációs 

terheket. 
A feketegazdaság fehérítése jó cél. 

- Több pénz folyik be, de nem javul a versenyké-
pessé. 

A kerdésekre válaszolva a pénzügyminiszter el-
mondta, hogy az elő ző  évekhez hasonlóan az adó-
törvényeket elő bb fogadja el az országgyű lés, mint 
a költségvetést, de még van idő  a vitara, így egyet-
ért, hogy az folytatódjon. Ezt követő en hosszan vá-
laszolt minden felvetett kérdésre, majd végezetül 
bejelentette: kész mindent megfontolni, ami az alap-
szándékot megvalósítja. 

Ezt követő en még futottunk két kört, annak elle-
nére, hogy a kormanyoldal gyengült, mert a minisz-
ter munkatársait otthagyva elment. E körökben lé-
nyegében a már korábban ismertetett kérdésekre 
tértünk ~nagyobb nyomatékkal. A vita végén 
oldalunk szóvivő je mintegy zárásként megjegyezte: 
A feketegazdaság elleni fellépéssel nem biztos, hogy 
profitot kellene bevinni a bankrendszerbe. 

E napirendi pont lezárását követő en rövid szü-
netet tartottunk, majd folytattuk a harmadik téma 
tárgyalásával. 

A tárcaegyeztetés megtörtént, vezette föl a témát a 
kormányoldal szóvivő je, az illetékes munkaügyi szak-
államtitkár, ső t mindenkivel megtörtént az egyezte- 
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c>tés és beépült minden javaslat. Az' elő terjesztésnek 
van egy jogharmonizációs része és van benne egy 
finom hangolás. Fontos a gyakorlati képzés ellenor-
zése, és az adminisztrációs terhek csökkentése. 

Egyetértünk a javaslattal - mondta M röviden a 
szóvivő i szerepet vivő  oldalelnökünk. 

A munkáltatók szóvivő je valamivel hosszabban 
elmondta, amit már a korábbi bizottsági tárgyalá-
son is elmondott. 

A kormányoldal szóvivő je megköszönte a támoga-
tó véleményeket és ezzel e napirendet le is zártuk. 

Ezt követő en, mivel a negyedik napirend elő re 
tervezett kezdetéig még volt idő nk egy zárt ülés 
keretében informalis megbeszélést tartottunk egy, 
a Társadalmi Párbeszéd Központ által benyuj-
tandó nagy összegű  TAMOP pályázatról, mely-
ben a szándékunk és elő zetes érdemi közremű -
ködésünk nélkül akarnak nekünk, a szociális 
partnereknek „jót". Az elképzeléseket a Központ 
vezető je ismertette, s oldalunk erő sen kifogásol-
ta, hogy elő zetes egyeztetés nélkül készült el a 
javaslat. Végül abban maradtunk, hogy péntek 
délig levélben juttatjuk el véleményünket a Köz-
pontba3. 

A vita legalább kitöltötte az idő t, és 14 órakor 
hozzáfoghattunk a negyedik napirendi pont tár-
gyalásához. 

Intenzív egyeztetés sorozaton vagyunk túl -
kezdte hozzaszólását a kormányoldal szóvivő je. 
Ezt az is alátámasztotta, hogy elő ző  hét végén  

tartottunk egy nagyon részletes bizottsági ülést 
e témából, amelyben min a munkáltatók, mind 
mi részletekbe menő en elmondtuk a vélemé-
nyünket. Így itt már csak az általános észrevé-
telek ismertetése volt a feladatunk, aminek ele-
get is tettünk. 

Az oldalunk szóvivő i tisztét betöltő  soros elnö-
künk pozitívan értékelve az elő terjesztést, megje-
gyezte: a leírtaknál sokkal fontosabb a mi mögötte 
van, aminek meg kell valósulnia. Azaz az uniós 
pénzek foglakoztatásra gyakorolt hatásnak sokkal 
láthatóbba kell válnia. 

A munkáltatók szóvivő je is dicsérte az anyagot. 
Bár a vidék szerepét hiányolta belő le. Pedig az 
fontos, hiszen a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok zöme vidéken van. Javasolta, hogy bő vüljön 
ki az elő terjesztés egy, a vidékrő l szólo nyolcadik 
fejezettel. Ezzel mi is egyetértettünk, mert ez a 
munkavállalók szempontjából, foglalkoztatáspoW 
tikai szempontból nekünk is nagyon fontos. 

Á kormányoldal szóvivő je röviden reagált az el-
hangzottakra, majd kölcsönös egyetértéssel lezár-
tuk e napirendi pont tárgyalását valamint a plená-
ris ülést is. 

1  Korábban sokan ezt is kifogásolták. 
2  Ez egyébként meg is történt, a másnapi újsá-

gok le is hozta a bocsánatkérést. 
3  Ez megtörtén. A levél nem volt kifejezetten di-

csérő  és támogató, de az elő terjesztés tartalma alap-
ján nem is lehetet az. 

8zuletésnap 
A TUDOSZ június 25-én ünnepelte megala-

kulásának 20. évfordulóját, igencsak meleg-
ben. Berki Erzsébet, a SZMM fő osztályvezető  
helyettese kezdte üdvözletét azzal, hogy igen 

komoly oka lehetett annak, hogy 20 évvel ez-
elő tt a nyár, a szabadságolások ellenére egy 
termet megtöltöttek a kutatók azért, hogy uj, 
munkavállalói érdekvédelmi szervezetet hozza-
nak létre. Simon István volt a levezető  elnök 

ugyan 	mint húsz évvel ez- 
elő tt. Udvözölte a jelenlevő ket a 
TUDOSZ első  elnöke Baka And-
rás, és jelenlegi elnöke, Kuti 
László, Dura Laszló a TUDOSZ első  titkára, 
valamint Szabó Endre, aki akkor a Közalkal-
mazottak Szakszervezetének elnöke volt, most 
a SZEF-ÉSZT UNIO elnökeként volt jelen. Va-
lamennyien megszívlelendő  módon emlékeztek 
az alakulásra, áttekintve az azóta eltelt idő -
szakot. A Szószóló mostani számában, a 
negyedik 	oldalon 
Pomogáts Béla szavait 
adtuk közre, aki nem-
csak szakszervezetünk 
alapítója, sokévig elnök-
ségi tagja volt, hanem 
az akkor alakult SZÓ-
SZÓLÓ szerkesztő -bi-
zottságának elnöke is. 

Ingyenes adótanácsadást és jogsegélyszolgálatot tart 
a TUDOSZ-irodában minden szerdán 16 és 19 óra között 

dr. Komjáthy Miklós 
Victor Hugo u. 18-22., fsz. 17.) 

Félfogadás elő zetes telefonos 
bejelentkezés alapján: 279-6071 
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