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a szakszervezetek' országos érteleezletén
A magyar szakszervezetek decem-
ber 2,-1-én megtartott országos
értekezletén, amelyen a mozgalom
helyzetéről, megúiulásának fő írá-
nyairól, a szakszervezeti érdekvé-
delem fés érdekképviselet alaku-~
lásáı-oi tanácsiıoztak. a' TUDOSZ
képviseletében- elnökiiiık, Baka
András és Horváth Gábor elnök-

-ségi tısfiıııı is szót kapott. Bizo-
nyára sokan figyelemmel kísérték

“ a sajtóból, a televizióból a tanács-
kozás eseményeiről felvillantott.
illetve közreadott részleteket.
Szerkesztőségünk mégis úgy véli,
hi!!! I! két felszólalás teljes szö-
vegének közzététele' a hiteles tá-
jékoztatás érdekében szükséges.

Baka András
E] Helyesbíteni szeretném' az elnö-
köt - miszerint a közalkalmazottak
küldötte vagyok -, a Tudományos
Dolgozók Szakszervezetét képvise-
lem.

Ez év j-úniusá-ban alakult meg a
Tudományos Dolgozók Szakszerveze-
te, a TUDOSZ. Azt hiszem. nem túl-
zás azt állítani, :hogy ez a szervezet
talán a radikalizmusa miatt, elég
éles kritikákat kapott" és szélsőséges
megnyilvánulásoknak volt kitéve.
Ezt a szervezetet, ezt az új, önálló
szakszervezetet a szakszervezeti
mozgalom szétzúzásával, a mozga-
lom gyengítésével vagy a termé-
ketlen társadalmi zavar további
gerjesztésével vádolták.

Engedjék meg, hogy egy új meg-
közelítést is a figyelmükbe ajánlják,
amikor azt mondom, hogy a TU-
DOSZ megalakulását a kutatóintéze-
ti dolgozók körében meglevő felhá-
borodás, elkeseredés, kiszolgáltatott-
ság és tehetetlenség érzése is jnspi-
rálta. Ma nagyon sokat' hallani ar-
ról, hogy az értelmiségi munkának
nincs becsülete, hogy az értelmiség
erkölcsi és anyagi megbecsülése
hiányzik. Pedig többek között ez az
értelmiség vezethetné ki az orszá-
got súlyos gazdasági válságunkból.

Sok szó esik pedagógusaink mél-
tánytalan z helyzetéről, és éppen a
napokban zajlottak le azok a meg-
mozd-ulások, amelyek a felsőoktatás
helyzetére irányították - teljes jog-
gal - a figyelmet. Mindezek mel-
lett nagyon keveset .beszélünk az
értelmiségi munka egy sajátos terü-
letéről, a tudomány:-ól. Pedig en-
nek társadalmi elismertsége mély-
ponton van. Minden ellenkező nyi-
lat-kozat ellenére nem túlzás azt ál-
lítani, hogy érezhető egyfajta kuta-
tó- és. kutatásellenes hangulat és ez
nem .pusztán szubjektív rossz érzés,
ezt a számok szemléletesen bizonyít-
ják. Magyaror-szág azon országok
közé tartozik, ahol elképesztően ke-
veset -költenek tudományos kutatás-
ra, olya-n országok mögött vagyunk,
mint Nigéria, a délkelet-ázsiai or-
szágokat már nemis említem, mert
ezek az új gazdasági csodát képvi-
seli-k. De említem a szocialista álla-
mokat, amelyek között Magyaror-
szág az utolsó helyen áll, mind-
egyik nagyobb hányadot költ tudo-
mányos kutatásra, fejlesztésre, mint
Magyarország. Álljonitt egy példa,
hogy az ország egyik nagy -kutató-
intézete - a Szegedi Biológiai Köz-
pont - évi 'egy kutatóra jutó költ-
ságvetési valutaker-ete kevesebb,
mint amit-egy amerikai háziasszony
egy hétvégén bevásárlásra költ.

Tudomány nincs kutatók nélkül,
és túlzás nélkül állíthatom, hogy a

kutatók egy része elképesztő hely-
zetben van. A kutatóvá válás hosz-
szú folyamat. 17-18 évi tanulás
után - az eddig családja támoga-
tásárá szoruló 24-25 éves ember
a kutatói pályát választja, be-
kerül egy `kutatóintézetbe, ahol még
három évig gyakornokként, 'gyakor-
nok fizetésért vagy ösztöndí-jért dol-
gozik (ennek az összege 5000 fo-
rint). 28 évesen 8-12 éves megfe-
szített munka után válik kutatóvá
és ekkor jövedelme 7000-8500 fo-
rint. Ebből, ebben a korban kell
nyelvet tanulnia, könyveket vásá-
rolnia, :fizetni kiutazási és egyéb to-
válbbképzéshez szükséges költsége-
ket, lakást szereznie, családot ala-
pítani. Azt hiszem, hogy amíg az
egyik oldalról magas a követelmény,
a naprakész ismeret, az egyetemi
végzettség, a nyelvvizsgák letétele,
a társadalomtudomány körében pél-
dául egyre fontosabb a számítógép
használata, a másik oldalról egyre
kevesebb a könyv, folyóirat a pub-
likálási lehetőség. A kutatói fizeté-
sekből pedig megélhetésre is alig
jut, nemhogy könyvekre és egyéb,
a kutatói léthez szükséges javakra.
Engedjenek meg itt is egy példát:
egyik t-udományos intézetünkből el-
ment egy gépírónő. Elég tipikus
eset, -hogy a kutatói munkát segítő
személyzet elvándorol a kutatóinté-
zetekből. Ez a gépírónő az új he-
lyén több fizetést kapott, mint a
korábbi intézetben bármelyik tudo-
mányos munkatárs, beleértve a tu-
dományok kandidátusát is. Ez a pél-
da egyébként - mint mondtam -
az intézetekben dolgozó, nem kuta-
tók helyzetére is ráirányítja a fi-
gyelmet.

Ilyen körülmények között nem
kell -hahgsúlyoznom, hogy rendsze-
res, minőségi tudományos utánpót-
lásról nem lehet szó, 'egész tudo-
mányágak kerülnek néhány éven
belül végzetes helyzetbe, hangsúlyo-
zom, olyan időszaklban, amikor az
országban szakértelemre, lépéstar-
tásra lenne égető szükség.

-Engedjenek meg itt két -kérdést,
amire tulajdonképpen nem is várok
választ. Igazán olyan sok ebben az
országban az egyetemet végzett,
nyelvtudással, napi ismerettel ren-
delkező szakember? A másik: biztos,
hogy -a tudománynak, a tudományos
kutatásnak és általában az értelmi-
ségnek róható fel az a hallott mon-
dás, -hogy az értelmiségi munka nem
elég hatékony? Úgy vélem, hogy eb-
ben van szerepe az elmúlt évek, az
elmúlt 40 év határozottan értelmi-
ségellenes szemléletének, politikájá-
nak, amelynek követése, bátran ál-
líthatom, a mai viszonyok között az
egész ország szempontjából öngyil-
kosság.

Miniszterelnökünk tegnap a szo-
ciális partner-ség kérdését hangoztat-
ta: az együttműködést, a szakszer-
vezet-kormány együttműködését.
Én ezt nagyon fontosnak tartom.
Azonban engedjék meg, hogy én vi-
lágosabban jelöljem ki a szerepeket.
És azt hiszem, erre a világos szerep-
jelölésre ma nagyon-nagy szükség
van. Az Országgyűlés az Országgyű-
lés feladatát, a kormány a kormány
feladatát, a szakszervezeti mozgalom
az erős szakszervezeti mozgalom fel-
adatát lássa el. Szükség esetén a
kormányzati tevékenység fékje is le-
het.

A TUDOSZ ezen a szakszervezeti
mozgalmon belül kíván tevékeny-
kedni, még akkor is, ha a magyar
szakszervezeti mozgalommal, .annak
állapotával és kádereinek egy részé-
vel szem-ben mindig is éles kritiká-

val éltünk és élünk. Mégis úgy vél-
jük, rendszerint egyszerűbb valamit
helyrehozni, mint újat alkotni.
Vannak kételyeink ugyan, hogy
szakszervezeteink nem élnek majd
a valódi szövetségek kialakításának
lehetőségével, hogy hatnak még ré-
gi beidegződések, azok a 'hagyomá-
nyok, amelyek korábban kialakul-
tak. Hiszen még ma is van olyan
vezetõ szakszervezeti tisztségviselő,
aki azt mondja, hogy a` szakszerve-
zet feladata a termelőmunka ered-
ményességére való ösztönzés. Olyan
szakszervezeti mozgalmat akarunk,
amely nem a fejünk felett működik,
amely demokratikus, alulról építke-
ző, nem csak frazeológiájában, ha-
nem tényleges gyakorlatában is. El-
fogadhatatlannak tartjuk, hogy a
szakszervezeti pénzek felhasználását
eltitkolják, hogy ezek a nemzeti jö-
vedelem egy részének valamilyen
burkolt, találgatásokra okot adó új-
raelosztását jelentsék és elfogadha-
tatlan, hogy az amúgy is korlátozott
üdülési lehetőségek egyes kivétele-
zettek kiváltságává váljanak.

-Kivánjük, hogy az új alapokra
helyezett szakszervezeti mozgalom
ne csak a klasszikus szakszervezeti
eszközökkel éljen, hanem az új vi-
szonyok között vegye igénybe a par-
lamenti frakció hatékony működte-
tésének Magyarországon már fele-
désbe ment eszközeit is. ˇ

A radikális megújulás érdekében
szükségesnek tartjuk a szakszerve-
zetek rendkívüli kongresszusának az
összehívását, és a tisztségviselők új
szakszervezeti választásokon történő
megmérettetését, egy felkészült, al-
ternatívák kidolgozására képes új
apparátus létrehozását.”

Végezetül engedjék meg, hogy a
Tudományos Dolgozók Szakszerveze-
te képviseletében egy javaslatot, to-
vábbá az országos' értekezlet állás-
foglalásához egy szövegszerű 'indít-
ványt tegyek. Javaslatom a követke-
ző: egy -közös értelmiségi politika
kidolgozására, az ezen területekhez
tartozó bérigények prioritásainak
meghatározására, valamint a közös
fellépés eszközeinek a kimunkálásá-
ra üljenek tárgyalóasztalhoz a zö-
mükben értelmiségi érdekeket kép-
viselő SZOT-on belüli és lehet, hogy
ez eretnek gondolatként hangzik, de
azon kívüli szakszervezetek is.

Az állásfoglaláshoz pedig a tisz-
telt értekezletnek a következő szö-
vegszerű indítványt teszem: a szak-
szervezetek országos értekezlete a
leghatározottabban tiltakozik a meg-
levő szakszervezeti jdgok nyílt vagy
burkolt formában jelentkező bármi-
lyen csorbítása ellen, így a szak-
szervezeti bizalmiakat megillető
egyetértési jog eltörlése ellen is. Az
értekezlet résztvevői továbbá egyér-
telműen igénylik a munkavállalók
és munkáltatók közötti kollektív
szerződések, munkaügyi szabályza-
tok kötelezõ megkötését. Köszönöm
figyelmüket. y

Horváth Gábor*
'ˇI A mai tanácskozás célja. hogy ál-
lást foglaljon a szakszervezeti moz-
galom megújulásáról és a megúju-
lás módjáról, annak tartalmáról.
Mélyreható elemzést kellene adnia

' (A felszólalás eredetileg tervezett szö-
vegét adjuk közre, amely azonban idõ-
korlátozás miatt” rövidített formában
hangzott el.)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Ü Mint ismeretes, a Minisztertanács 1988. július 1-jé-
vel létrehozta a Magyar Közvéleménykutató Intézetet,
ezzel egyidejűleg megszüntette a Tömegkommunikációs
Központot. Az átszervezés után Szecskő Tamás főigaz-
gató átalakította a kutatói munkakörökben foglalkoz-
tatottak munkaviszonyát, de intézkedéseit nem egyez-
tette az intézetben müködő szakszervezetek egyikével
sem. Vitatta, sőt kétségbe.vonta a helyi szakszerveze-
tek ezzel kapcsolatos egyetértési jogát.

Az intézeti TUDOSZ és TDDSZ együttes kezdemé-
nyezésére október végén egyeztető megbeszélmek kez-
dődtek a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekről, il-
letve az átszervezés következtében felvetődött egyéb,

.-

me"ghoznia.
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érdekvédelmi problémákról. A tárgyalások nem vezet-
tekeredményre, nem jött létre egyetértés.

Mivel Szecskő Tamás főigazgató -intézkedései a dol-
gozók nagyobb csoportjának munkaviszonyát érintet-
ték, a helyi TUDOSZ szakszervezeti fbizot.tsá.ga 1988.
november 22-én a Munka Törvénykönyve 14. paragra-
fusa 3. bek. alapján kiíogással, azaz v-étójogával élt.

A főigazgató a kifogásal nem értett -egyet, ezért a
munkajogi szabályoknak megfelelően a vétót felter-
jesztette felügyeleti szervéhez. A vitás kérdésekben
ezek után döntést a felügyeleti szerv vezetőjének
(Pozsgay Imrének) és á TUDOSZ elnökségüıek kell

- d. l.

Újszülöttre várva

Gondolatok
az "értelmiségi tanács
megalakulása előtt _

O

Ü I_)ecem'beri számunkban már hírt ad-tunk róla, hogy szakszerve-
zetunk elnöksége meghívást kapott a Magyar Irók Szövetségétől.
hogy -vegyen részt azon a megbeszélésen, amely egy -tervezett értel-
miségi tanács felállítását célozza. A terv hátterében, mint -kiderült,
nem egyedül az írós-zövetség áll-t, hanem elsõsorban a Hazafias
Népf-ront, a Magyar Tudományos Afkad-éımia, a Műszaki- és Tenmé-
szettudományi 'Egyesületek Szövetsége és a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetsége. E két utóbbi szenv-ezet képviselői dolgozták ki
azt a fellh-ívásterfvezetet is, amely a ıkésőbbiek folyamán - az ala-
pító szervezetek, egyesülések meg-egyezése nyomán -- bejelenti a
Magyar Ertelmiség Országos Tanácsának megalakulását.

Úgy gondolom, ehlhez a szervezethez -mi őszinte helyesléssel csat-
la.kozha=tuzn»k, mindenekelőtt azért, mert _magu.nk is az alkotó érıtel-
miség társadalmi és polii-tikaıi szerepének nyomatékos meg-erősödését
és az értelmiségi érdekek ha'táırozotta'b*b védelmét tartjuk számon
legfontosabb feladatailnk között. -

EURoPAı MERCEVEL _ ˇ
Azt azonban már a kezdeteknél tisztázn-unık kell, -hogy kiket te-

kintünk ér-telmiséginek, an-nál is inkálbb, -mert ebben meglehetősen
nagy fogalomzavar tapasztalható. Nem kívánok e rövid írás kere-
tei között különiféle érntelmiségelméletek akárcsak vázlatos ismer-
tetésébe is kezdeni, annyit azonban fileszögeznék, hogy az értelmi-
ségnek mint k-itüfntetet-t társadalmi rétegnek, jellegadó tulajdonsá-
gai közé tartozik - mindenfajta elmélet szerint - egyrészta kul-
turális (tudományos vagy művészeti) értékalkotás, másrészt a (vi-
szonylagos) szellemi autonómia. E két tulajdonság híján értelmi-
ségről - legalább is az európai kful-túrában kialakult :társadalmi
szerep elemi követelményeinek figyelembevételével - nem .beszél-
hetünık.

KÜLÜNÖS HÁZASSÁG '

Ennyit feltétlenül szükséges volt elmondani, mert korábban az
értelmiségi fogalmát mindinkább a „szaikértő” fogalma váltotta fel.
Az-é a szakértőé, aki vallaımely szakmai, esetleg éppen räztudomá-
nyos területen valóban megfelelően működik, de képtelen á-ttekifn-«
-tenfi az informáoiók általánosabb területét, s 'jórészt nélküzlözi azt
a szellemi függetlensäet, amely az igazán felelős döntések megho-
zatalálnalk erkölcsi, és hogy úgy mondjam: lellkii előfeltétele. Vala-
mikor, nem .is olyan zr.-égen, a döntéshozatali mec-hanizmus kullcs-
embere a fuınskcionárius volt, aki többnylire nem volt sem szakem-
ber, sem Ennek a döntéshozatali .mechanizmusnak az
„eredményességét” a gıazdaságpolitikának s a következtében -létre-
jött gazdasági szenkezeıtnek az a totális csődje jelzi, amely mosta-
nában bonta-kozlk fki a szemfiüfnk előtt. Később a funıkcıionáıriusok.
megosztot-tálk hatalmukat - mintegy „házasságra léptek" a szak-
emberekkel és smenedzserekikel, s egyidőben úgy tetszett, hogy ez a
hatalom- és munkamegosztás - „különös -házasság" - nem is
eredménytelen. Ám ha arra gondolunk, hogy a bős-nagymarosi vízi-
erőrnű, a tengizi =nagyberu=házás, az eoc-énprogram, a településpoli-
tika és annyi más «in~tézk~edés zmellett a f-unkcionáriusok és a szaık-
emberek együttmítködése döntött, talán »nam kell különösebben ér-
velıni amellett, 'hogy ez a -hatalommegosztás sem vált 'be ıizgazán.

\

NEM HIVATÁSOS LAIKUSOKAT

Az értelmiség társadalmi & politikai szerepének felértékelése
éppen azt a célt szolgálná, 'hogy egy olyan társadalmi réteg érvé-
nyesít-hesse elfkéıpzel-ései-t _és megfontolásait a döntési mechanizmu-
solkban, amely alkotó módon, valós szellemi értékek és gondolko-
dási autonómia ,birtokában hal*-láthatja szavát, adhatja javaslatát,
ha szülkségë, bírálatát. Már hallom is az ellenérv-et, miszerint' ez
az értelmiség - a tudósok, íırók, -publioisták, :művészek gyülekezete
- a .poilitiıkaıi ..(-gazdaságpolitikai) döntéshozatali mechanfizzm u-sokzban
járatlan, azaz laikus. Azt hiszem viszont, hogy éppen ilyen nem
hivatásos ,,'laiıku.s«olsra”, i-lyen ,,-la=i`k-usoiknak” a független, józan és
el-fqgullaıtlan véleményére van szükség aıh-hoz, hogy abból az alag-
útból, amelybe igazából ,,más”_ hiv-atá-sos laikusok -- csaık éppen
nem elfogulatlan, józan és független laikusok - vitték, egyszer ki-
jusson az `ország. _ `

AZ ÉRTELMISÉGI LÉT MEGMENTÉSE A TÉT

Az értelmiségnek ezért nemcsak nagyobb erkölcsi és anyagi
megb-ecsülést kell-e.ne kapnia, hanem nagyobb közéleti szerepet is.
Igaz azonban, hogy ma az alkotó értelmiségre az elnyomorodás, kö-
vevkezéskléıpp a teljes társadalmi szerepvesztés közvetlen veszélye
lesellkedik. Az első és sürgető tennivaló az értelmiségi lét megmen-
tése! Mindeneıkelõtt a valódi helyzet felismerése, amit a már jel-
zett felëhívástervezet ízgy rögzít: „A magyar értelmiség tü-relmének
és tű-rőképességének ha-tárához érkezett. Úgy érzi, hogy egyre "in-
kább a társadalom -perifériá-jára sodródik. Az értelmiség' nem tu-
dott siiker-rel részt venni sem az ér~t.ékteremtésben, sem a nemzeti
jövedelem újraelosztásá-ért folyó könyörtelen küzdelemben. Úgy
véli. e magatartlásán - éppen az ország jövője érdekében - váll-
toztatnia kell. A nagyhatalmú, erőszakos és egyoldalú gazdasági
éıfdekcsopofrtok és a monetáris szemlélet nyoımásával szemben meg
kell védelme a megtűrtté vált művészet, tudomány, oktatás. :egész-
ségügy. a műszaki fejleszt-és és környezetvédelem é-rde:keít." Való-
ban. a -legsürgősebb, hogy ezen .az áldatlan, -ma már országos ba-
jokat okozó állapotom válıtoztasson a társadalofmvezetés és maga a
táısatlaıom.

Meggyõződésem. ..,ra kell fogalmazni az értelmiség társadalmi
szerepével kapcsolatos nézeteket, ki kell dolgozni egy új értelmi-
ségi politikát. (Minthogy a jelenlegi értelmiségi politika egyelőre
csak~a megbukott sztálinista koncepció toldozott-foldozott válto-
zatai), szerepet kell adni az é1Ítetmiségnek a döntési folyamatokban,
az ország sorsának irányitásában! Kívánjuk, hogy a szervezõdő ér-
telmiségi tanács -is 'képviselje ezeket a követelményeket, s azon le-
szünk, hogy a TUDOSZ ne csupán .nlévleg-es tagja legyen ennek a
születő -mozgalomnak vagy szervezetnek, hanem ott i-s hangot ad-
jon az alkotó értelmiség - a tudományos értelmisé-g - erkölcsi és
anyag-i érdekeinek. szakmai kívánságainak és országos javaslatai-
nak. ` .



._.

z

O Az 1982-ben alapított MTA KfzponuFizikai Kutató Intézet (KFKI) va ójában
kutatóközpont, amely öt, viszonylagos
õnállósággal reendelkezõ intézet (Részecs
ke- és Magflzikai Kutató Intézet, Szilárd-
test Fizikai Kutató Intézeet, Mikroelektro-
nlkai Kutató Intézet, Atomeneergla Kuta-
tó Intézet, Mérés- és Számítástechnikai
Kutató Intézet: továbbá két egység; Szá-
mitóközpont és Műszaki Szakigazgatás)
foglal magában. Ezek mindegyikében ön-
álló kutató-fejlesztő munka folyik; bár az
utóbbi két egység a kutatóintézeteknek
számítástechnikai és műszaki szolgáltatá-
sokat is nyújt. Az intézetek nevéből adó-
dóan az itt folytatott alap- és alkalma-
zott kutatások igen széles területet ölel-
nek fel, és az együtt levõ sokirányú tu
dásanyag integrációja révén a kutatóköz:
pont komplex feladatok ellátására is ké-

e Ip s
A közel kétezer dolgozó közül kb. 1700

tagja van a TUDOSZ-nak; a tagokzkõziil
többen a TDDSZ-be is beléptek, vagy
másként fogalmazva tagjai maradtak a
megalakult TUDOSZ-nak. A KFKI-nak
ma 650 nyugdijasa van. Beszélgetópartne-
reim közül Hontv László technológus vil-
lamosmérnõk. 1969 óta dolgozik a KFKI-
ban. jelenleg tudománvovs munkatárs.
Kezdetben a Mérés- és Számítástechnikai
Kutató élntézetben technológiai kutatással-
feileszt ssel, majd a Mikroelektronikai
Kutató Intézetben a félvezető szeletek mé-
réstechnológiai és ellenőrzés-módszertani
kérdéseinek megoldásával foglalkozott.
Az 1988 nvarán megalakult reformbizott-
ság elnöke. Másik vitanartnerem 'vót-.sik
István fizikus. tudománvos munkatárs.
aki 1973 óta doleozik a KFKI-ban. Alan-
kutatăeokkal foglalkozik. tevékenvségı-. a
szilárfitestfizika és a. hinflzika izöı-érv. ter-
ied ki- 198* óta a Szilárdtes* '""“"" V"-
çătó Intézet szakszervezeti (TUDOSZ\ tit-

. ra. . ,

U '- Kezdjük a beszélgetést az egy
évvel ezelőtti eseményekkel.

EH. L.: - A'tõrtëznës~zeı< felhívása,
s a várból érkező szakszervezeti
mozgolódáso-k “hi-re sokunikıaıt megé-
rintett. A KFKI-fban rövid idő ala-tt
k-.ialeıkullt egy olyan mag, akik hit-
tek a szakszervezeti .megújulás lehe-
tőségében, sőft ezért aktív szerepet
is v»ál»l«a1rtaık. Voltak :persze olyanok
-is, akik nem akart-álk a változtatá-
sokat. ˇ

P. I.: - Nagyon sok belső harc
és nemzedéki összecsapás alaıkult ki
a szaıkszer-vezeti lobogók »égisze alatt.
Egyesek még a' .K-őz-al=k.almazottak
Szakszervezetéből származó infor-
mációkat -is el-rekesztettzék előlünk.
Néha még azért is .keserű csatákat
kell-ett vívnunk, hogy -eljuthassunk
egyik-.másik Puskin utcai tanácsko-
zásra. En magam - mint a KFKI
egyik 'kisebb »inıtézetének szb-tiıtkára
- nem kis terhet vettem a nyaıkam-
ba, hogy á -m-egfújulásér-t` folyó, ek-
kor még kiliátástalannak tűnő, egyen-
l-őtlen küzdelem foly-tıa-tód-jon.

I - Kik voltak a szövetségesek
U ebben?

fH. L.: - Akik valódi valtozásokazt
akartak - például Doleschall Pál,
Szőkefalvi-Nagy Zoltán Vay Szabó
Zoltán természetes szövetséget alkot-
va - odaıfigyeltek egymásra. De
több -n-ev-et -is fel lelhetne még sorol-
ni. Én például szívesen részt vettem
a TDDSZ megbeszélésein is, hiszen
programjuıkıkal tulajdonzkıéppen
egyetértettem.

| - .Ezek szerint voltak ellenlába-
sok is?

P. I.: - Márciusban még eléggé
polarizáflódottaık voltak ~a viszonyok.
Számottevő erők próbálták ,,megvé-
den-1"' a vá~ltOz'áso'kıtó1 a régi szak-
szervezetet. Gyanakvásse-1 figyelték
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a TDDSZ és a TUDOSZ -- jobbol-
dali renıiítenciának minősített -
szárnypróbálgatásai-t.

- A TUDOSZ alakuló -kong-
ı resszusa milyen változást ho-

zott? ?~
P. I.: - A TUDOSZ megalalkulá-

sa után két napfpaıl a KKF-KI szálk-
szervezetl bizottságának ii-läérı :fel-
vetettem, hogy az új szakszervezet
szellem-ében nálunk is ihozzuk létre
az intézet szakszervezeti vezető .tes-
tületét, a tltkzárok -taınácsát. Javasla-
toma-t sajnos nem tudtam elfogad-
tatni. A szakszervezeti bizottsági ta-
gok többsége nem állt mellém. Ek-
kor olyan döntés szü-letett, hogy a
titkárok tanács-a helyett ıa “lényegé-
ben »azonos összetételű, az alfaçpszer-
vezeti titlkzárolkıból, illetve az egyes
alapszervezetek »kü-ldötteiıből egy re-
formbizottság nevű szervezet jöjjön
létre. E grémiumtól azt vártuk, hogy
ültessék át a KFKI-»ba a TUDOSZ
szervezeti és .mûiirödészi alapelveit,
azaz hon-osítszák meg az új szakszer-
vezet szellemét. Valódi hatalmat ez
a testül-et azonıbanz nem kapott. '

I -y Egyfajta. „kettős hatalom”
jött létre?

I
P. I.: - Tulajdonképpen igen,

de t_azl`án egy -kicsit erős a kifejezés.
Bár a mai -napig is párhuzamosan
egymás mellett a KFKI
egykori szakszervezeti bizottsága és
a ti-tkárok tanácsa helyett működő
reform-bizottság. -

H. L.: - A frontok nagyon ösz-
szekeveredtek. A TUDOSZ megala-
kulása uft-án sem volt könnyű belát-
ta-tni,' hogy a változások szükségsze-
rűek, elkerülhetet-lenek. Csak hosszú
vívódás után lehetett elfogadtatni,
hogy konkrét 1-épéseket kell tenni
azért, hogy a TUDOSZ mint szerve-
zeti forma megtalálja helyét e
KFKI-ban.

| -' A reformbizottság körül te-
hát megfagyott a levegő.

H. L.: - Igen, sokféle támadásnak
voltunk kitéve. Legtiıtiımltásunka-t
elsősorban azok .kérdőj-élvezték meg,
akik mindenféle v-á-ltoztatás ellen
voltak. A reform-bizottság - miınrt-
egy kivágva magát a csapdáıból -
egy kérdésre koncentráltz javaslatot
tenni a KFKI-ban a TUDOSZ szer-
vezeti struktúra kialakítására, re-
mél-ve, hogy ezáltal beindulhat egy-
fajta önkibontakozás. Már az első
ülések után kiderült, hogy feszültsé-
gek támadtak a reformbizottság kö-
rül. Mi igyekeztünk konfliktusmen-
tesen végigvinni ezt a folyamatot:
nyitottak voltunk, üléseinkről hírt
adtunk a „KFKI tájékoztatóban",
hirdetőtáblán stb:

P. I.: -- A „hatalom letétemén-ye-
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se” mindvégig a K-FIKI szakszerve-
zeti bizoıttsáiga mz.-allt. (Az interjú
1988. november végén készült - a
szerk.) A tltkárok .taırnácsa hely-ett
működő reformbizoıttság ,,jogos.íıtv-á-
nya” pusztán' a KFÍKI TUDOSZ-
alapszervezetei szervezeti és műkö-
dési szabályzarbának 'kidolgozására
terjedıt lkl. A refoıírrıbízotiısáıg a na-
pokban egyıébkaıt elvégezte „házi
feladatát". A problémakör ezzel re-
mélhetőleg az utolsó felvonásához
érikezett. *

- Végül is a reformbizottság
I milyen eredményt tett le a kép-

zeletbeli asztalra? .
P. I.: - Azmikor félévzvel ezelőtt

elindultunk, egészen más *helyzet
volft, mint Megváltozott a poli-
tikai helyzet, a szakszervezeti kör-
nyezet. Mindvégiıg olyan folyón ha-
józtunk, amelynek mozog-
tak Az eredeti .irányt tehát
-n-em :lehetett tarıtasni. Elıkészírtettük
konılcrét javaslatainioa-t,~ aınelyekrői
a végső szót - a tagság megbízá-
sából -- a KFKI küldöttértekez-letén
kell majd A javasl-a-tok-
ról talán- szóljon a reformbizotts<á»g
elnöke.

H. L.: - Elképzelés-ein.krő-1 - :bár
csak ezután fogjuk tagsági vitára
bocsátani - szíves-en beszélek. Azt
javasol-tuk, hogy a :KFKI jelenlegi
a-lapszervezeti ~ti~tk1áıra-i önálló szava-
zattal- rendelkező tagjai legfen-ek a
TUDOSZ 'titıkárok taıniácsánaık. Azt
szeretnénk, -ha a KFKI szintű szak-
szervezeti munke legfelső -döntés-
hozó szerve a küldöttek tanácsa len-
ne. Úgy gondoltuk továbbá, hogy a
KFKI szin-tű szakszervezeti munka
Operatív végrehajtó szerve az alap-
szervezeti titk-árokból ál-ló titkárok
tanácsa lesz.

Javasolıtuk, hogy a KıF“-KI szintű
szervezet új jáıaılalkításõa -előtt az első
lépés a TUDOSZ szervezeti -és .mű-
ködési szabályzata alapján az alap-
szervezetek megújítása legyen, azaz
a tagság válasszon új a-Laıpszervezeti
t-isztségviselőket, vagy erősíıtse -meg
a régieket. Ez a folyamat már 1988.
szeptember elején zmegindulft. Azb-
ban az esetben, ha a küldőıirtértekez-
let ezeket az eliképzeläeket jóvá-
hagy-ja, akkor az újjfávéılasztott tit-
károk alkotják majd a. K-'FKI szintű
tirükároık tanár-s.át. A r-eformbizottság
úgy gondol-ja, hogy addig is megala-
kul-hatna a titkárok ideiglenes ta-
nácsa, s a szakszervezeti munka
meg-újulását ez a fórum szervezné,
de természetesen a még funkcióban
levő szab-'vel és a bizalmi küldöttek
tanácsával együttműködve.

- A szervezeti kérdések tisztá-
, zása után beszéljünk a szak-

szervezeti munka tartalmáról, a
konkrét feladatolcról.

Felszólalások a titkárok tanácsánj
|:| A magyar szakszervezetek orszá-
gos értekezletére a TUDOSZ két
képviselőjét küldhette el, akiket no-
vember 30-án a másodizben ösz-
szehívott -titkárok tanácsa választott
meg és látott el mandátummal. Itt
döntöttek arról is, hogy a TUDOSZ
képviseletében -elhangzó felszólalá-
sok milyen - kérdéseket érintsenek.
Nem volt könnyű megegyezni a
fontos és még fontosabb, a tudo-
mányt, a tudományos dolgozókat
érintő kérdésekben, hiszen a hozzá-
szólások idejét néhány percre kor-
látoztáõk. Összefoglalónkban elsősor-
ban azokról a javaslatokról tájékoz-
tatjuk olvasóinkat, amelyek - idõ-
hiány miatt - szövegszerűen nem
kerülhettek be Baka András és Hor-
váth Gábor hozzászólásába.

Ü Az ülés elnöke Pomogáts Béla
volt. Nekünk az országos szakszer-
vezeti értekezleten nagyon fontos
feladatunk van - mondotta. -
Meg kell nyerni egyfajta közv-éle-
ményt a tudomány számára. Azt
kell hangsúlyozn-unık és bizonyíta-
nunk, hogy a tudomány megfelelő
társadalmi szerepének a 'kifvíıvása és
a tudományos kutaltók erkölcsi, po-
l-itiıkal, anya-gi helyzetének javítása
az egész országnak az érdeke. Egy
olyan húzóágazatnak a megteremté-
séről, felvir-ágoztatásá-ról van szó.
ami az egész gazdaság, a politikai
strulk-túra fejlődési vonalált vonlha-tja
maga után.

TÓTH ATTILA két téma köré
fűzte gondolatait. Mint mondotta, a
TUDOSZ egyrészt a tudományos
dolgozók szervezete, másrészt szak-
szervezet. E kettős funkcióból ere-
dően .kell működnie, bármilyen
fórumon, így az országos szakszer-
vezeti tanácskozáson is képviiselnie
t-agságá-t.
- Nem vonva kétségbe azt, hogy

meg 'kel'-l ragadmi minden lehetősé-
get arra, hogy csökkentsük a tudo-
mányelllenes hangulatot, fel kell lép-
ni a kormány szakszervezeti jogo-
kat csorbító poli-tikája ellen.

STOCK IM“*É~NÉ, a Társadalom-`
tudománg. „nézet szakszervezeti
bizottságának véleményét -tolmácsol-
va bizal-matlansági indítványt ter-
jesztett be azzal }<apcsola.tban, hogy
amennyiben a Szakszervezeti Világ-
szövetség magyar -tisztségvıiszelőit kí-
ván vezeto *“ nkcióban foglalkoztat-
n-i, úgy a _L-.enleıg aktívan dolgozók
köréből válasszon. Ez-t követően a
dolgozók anyagi érdekvéde-lméıről be-
szél? A nyugdíjak és a különböző
járulékok reálértékének megvédése
mellett legaláb-b olyan fontos a
munkabér reálértékének a megóvá-
sa ıs.

KOVÁCH ÁDAM úgy vélte, hogy
a kutatók közvetlen érdekvédelme
helyett a tudomány általános társa-
dalmi elismertetése mellett kell vok-
solnia a TUDOSZ-nak, mert ez
utóbbi elfogadtatása nélkül a sajá-
tos éndekvédelımi feladatok ilıluzóri-
kussá .vá«lna'k.

VIDÓCZY TAMÁS arról beszélt.
hogy szakszervezeti ta-gtársai ~fmeg-
döbbenés-'sel tapasztalitálk, -hogy a
társadalombiztosítás önállósí-tás-ána-k
tervezésekor mlinitha elfelejtkeztek
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volna arról, hogy szakszervezet is
létezik hazánkban- Vélemény .....`.--
rint a sza-kszervezeteknek hosszú
évtizedek óta ellenőrzési joga volt
társadaloımıbfiztosí-tási kérdésekben,
tehát ezt a klasszikus szakszerveze-
ti eszközt nem szabad ıkiıven-n'i a
mozgalom tánházából.

SAIN IFLDI-KÓ, a Matematikai In-
tézet munkatársai nevében -beszélt a
tudományos munka devalıválódásá-
ról. Úgy látja, hogy a jövő évre
tervezett 6 százalékos béremelë és
a dologi ki-adások 8 százalléíkıkal tör-
ténő felemelése tarthatatlan az alap-
kutatások el-sorvasztásához vezet.

SIPIRA GYÖRGY, a TDDSZ Aka-
démiai Választmánya képviseletében
kért szót a tanácskozáson. Azt hang-
súlyozta, hogy megítélése szerint
nem a tudomány társadalmi megbe-
csülése hiányzik hazánkban, hanem
úgy véli, hogy a kormányzati kö-
rökben, a .hatalom képviselőinek kö-
rében, la :pénzügyi hatailmaságok kö-
rében, egyszóval a hivatalos
egy részében tapasztalhwtó .e tudo-
mányellenesség. Tehát mint mon-
dotta: azok, ak-ik döntenek a tudo-
mánynak és a tudományos dolgo-
zóknak az anyagi lehetőségeiiről, és
ked-vezőtlenül döntenek, azok éppen
hogy nincsenek összhangban azzal
a társadalommal, amely meg-
becsü-li a tudományos tevékenységet.

.IVÁNYI gondolatalival
szintén a -tudomány társadeilmi meg-
íztélésének íproblematiıkáõjáfhoz -kap-
csolódott. Ptraıktikus példák soráıva-1
argumentált a ~pon-tosabb és hi-teles
megfoga-lmazásoik szükségessége mel-
lett. ˇ

PA'DKÓS` LÁSZLÓ, csatlakozva
Spira György mondan-iıvalójához, azt
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P. I.: - A KFKI--ban működő
régi Közaılıkalımazottak Szakszerve-
zete sok energiáıt fektetett a külön-
böző szociális feladatok ellátásába,
a segélyek pontos folyósíıtásába, az
üdültetés, a- gyerektáborok szervezé-
sébe és minden olyan lehetőség be-
csületes biztoszíıtásáıba, amely a szálk-
szervezeti csatoméıkon, a szakszer-
vezet -keretein .belül jutott el a dol-
gozókhoz Ez 'fontos része volt a
szakszervezeti munıkáınalk, továbbra
is folytatni kell. Ezeket megkérdő-
jelezni még akkor sem szabad, ha
fel?ülvimgá1atra~ szorul az a sajátos
munkamegosztás, amely a KFKI
szakszervezeti bizottsága és az irn-
tézet jóléti csoportja ıközött kiala-
kult. A szakszervezeti pol«irt~ika -te-
vékenységének előtérbe kerülésével
az a dolgunk, hogy saját házunk »tá-
ján- is rendet rakva, tisztítsuk a pro-
filokat. P \ definıiá-ljuık,
hogy kinek mi a dolga: elválasszuk
egymástól a dernolnratikus társadal-
mi kontroll szakszervezeti szerepét
az adıminılsztraıtív rtenınivalóktól. Ab-
ból zkell kiind.uln.unık, 'hogy az em-
berek alapvetően, a szakszervezet
politizáló tevékenységével vol-tak
elégedetlenek. A megújulás egyik
-1 egfonıtosaibb eleme tehát _ az aktív
politizálás. A tudománypolitikai és
a tudományszervezési -kérdésekkel
is karazkıterisztiıkusaıbban kell foglal-
~kozn.u~nk a jövőben. Oldanl kíván-'juk
az intézet szervezeti egységei között
meglévő inhomogenıitást. Nagyobb
szerepet kell válılalnunfk a KFKI-n
bel kzülönıbözőségek, illetve a bel-
ső érdekellentétek elsimí-tásában.

I - Végül is mi a szakszervezeti
megújulás kulcsa?

H. L.: - Ha őszintén beszélünk a
szakszervezetről, szembe kell .nézni
azzal, hogy a szakszervezeten belül
mély válság húzódik. Tulajdonkép-
pen a szakszervezet éppen azért
nem tudja -felsoraıkoztatni maga mő-
gött a tagságot, mert az eddigi szak-
szervezeti zmodel.-lel nem ıtudott azo-
nosulni a tagság. Ha a szakszervezet
egyfajta megbecsülést akar kivívni
magának, akkor arra van szükség.
hogy határozottan és világosan ha-
tározza meg céljait, és azokat kon-
zekvensen 'valósítsa meg. Azt sem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
ah tagság - akik még nem léptek ki
a szakszervezetből - ma több ok-
ból is nagyfokú bizonzytalanságban
van. A legfonıtosa-bbnıak azt tartom,
hogy a szakszervezet teljes mértékű
autonómiát vívjon ki magának,
hogy a maga szakjel-legû feladatát
önállóan tudja meghatározni. A
szakszervezet világosan -nyilváníztsa
ki rerfonmpá-rtisıá.-gát, ne csak szóban,
bátran *harcol jon azért. Tehát auto-
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fejtegette, hogy a tudományos dol-
gozók .képviselői a különböző fóru-
mokon érvelhetnének más országok
példáifval, ha a kutató-, az oktató-
munlkáról van szó. Ó maga Dél-~Ko-
reára ih«ivatkozott,. ahol a szellemi
gyarapodásba in-veszt-ált befektetés
10 év alatt többszöröt isznot 'ho-
zott az orszáign-aik. .

JABLONIKAY GÁBOR ug, ítélte
_meg, hogy nem csupán a tudomá-
nyos kutatóknak, hanem a magyar
értelmiségnek kell összefog-niza, te-
hát valamennyi értelmiségi kép-
viseletért küzdő szaikszervezetnek
együtt kell működnie az ország jö-
vője ésv szellemi dolgozója érdeké-
ben. Ar-ról is beszélt, hogy a tenvzbe
vett nyugdíjemelések végrehajtása-
kor differenciálni kell. Határt kell
szabni, és csak bizonyos összeg alaftt
kell egységesen felemelni a nyugel-
látásoket.

.lli alaıısıerveıetiiıılı
Ü Üdvözöljük a TUDOSZ táborához
csatlakozó Ipargazdasági Intézet
szakszervezeti alapszervezetét! (Ko-
rábban a vasasokhoz tartozott.)

Az Ipargazdasági Intézet 1982-ben
alakult, az Ipari Minisztérium létre-
hozását követően, a három korábbi
minisztérium (IKIM, KGM, NIM)
háttérintézeteinek »k-utatóiból.

Iparpolitikai, ipart érintő- struk-
túrapolitikai, tervezési, szabályozá-
si és szervezeti kutatások, vizsgála-
tok alkotják az intézet fõ profil-ját.
A kutatóállomány 12 témacsoportra
szakosodott teambe tömörül.

Az új TUDOSZ-alapszervezet fő-
bizalmija Szerdahelyi György- mér-
nök-közgazdász, az energetikai és
anyaggazdálkodási team tudományos
főmunkatársa.

.F

nóm módon meg gondol-
kodni, és saját maga alakzíıtsa ki egy-
részt álláspomtjáıt, más-részt maga
keresse meg szövetségeseiıt. A szalk_-
mai jelleg erősítését jelenítheti még
az ls, hogy .bátran kezet , nyújtuzmk
az azonos profilú érdekvédelmi szer-
vezeteknek, illetve nagyobb teret en-
gedve és elősegítjük az
úgynevezett horizonıtálfis .kapcsola-
tok kiépítését. ,

- Mi a véleményetek arról, ha
I egy munkahelyen több szakszer-

vezet is működik?
P. I.: - A TUDOSZ - kölcsönös-

ségi alapon - .mindig nyitott volt a
zriválisnalk is ftelcinzthető másik szak-
szervezettel szemben. ldőımkénrt az
volt az érzésün-k, hogy a TDDSZ
-valamivel 'agresszívabb  -
-val -nem mindig ımélıtáınyolrha ezt a
kölcsöınıöss-éget, a egymás-
rauta.-lı'tsá»g0t. Több esetben fordul-t
elõ, hogy ez a partneri viszony nem
»kapta meg a kellő megbecsülftség-ét
a TDDSZ oldaláról. Azt hiszem,
hogy a tag-toborzásiból .fakadó kez-
deti -gyerekbetegségek voltak ezek,
amelyieken a 'IlDıDSiZ-nek .is -át kell
esınie. A TUDOSZ-nak
képpen vállalnia kell jogfolytonos-
ságát például a- ıközaılıkzalıtnazottaltılta-1
szemben, ezért egylfajzta stílushagyo-
mányolnat is A TDDSZ
is remélhetőleg mielőbb kialaıkítja
saját kiszámítható zmunıkıastílusát,
amely alapja lehet egy ınamsfolcú
-koordinaációnaık. Úzgy gondolom „te-
hát, hogy a két szakszervezet jó-
szándéka kétségbevonhatatlan.

l-I. L.: - Tulajdonképpen abból
kell kiıiındulnl, hogy meg kell keres-
niink azokat _a~ ponıtokıa-t, amelyek-
ben a TDDSZ és a T!UiDOS`Z közö-
sen felléphet, és meg kell nézni,
hogy egyváltalán vannak-e olyan el-
választóvonalazk, amelyekben más
véleményt alaıkit ki a TUDOSZ és
más véleményt a TDDSZ. A -munka-
helyi szakszervezeti munıkáben, el-
sődleges -követelménynek kell tekin-
teni a komoly együttmüködés kiala-
kíıtásá-t. Egyetértek *Pócsill-K Istv-ánınaıl:
mind a két szakszervezet tisztessé-
gesen elkötelezett szwkszervezetként
kíván Az együttműködés
lehetőségeiről és fontosságáról én
már a' TUDOSZ konıgresszusáın is
szóltam. Most is csak ezeket ismé-
telhetem.

. 1 ˇ

- Köszönöm a beszélgetést. Re-
mélem, hogy ez az iníterjú is
hozzájárul ahhoz, hogy mielőbb
kialakuljon a KFKI-ban egy
egységes szemléletű szakszerve-
zet. Lenne még egy utolsó kér-
désem: vál-balkoznátok-e arra,
hogy ennek az interjúna-k a szö-
vegét még megjelenése előtt át-
adjátok azoknak, akik maguk is
szívesen mondanak véleményt
az interjúban megfogalmazott
kérdésekről. A Szószóló öröm-
mel v-állaıl`kozik az írások publi-
káláısá-ra.

H. L. - P. I_.: Természetesen. En-
nek semmi akadálya nincsen.

J

Dllra László

ORY CSABA, a TDDSZ Országos
Választmánya :képviseletében vett
reszt az ülésen, és .annak a véle-
rnenynek adott hangot, hogy a kü-
lonféle értelmiségieket képviselő
sza-kszenvezetel-:nek bizonyos kérdé-
sekben teljesen azonosak az érde-
RÉÍR-IÍSY van ez például a Munka
Torveny-könyv tervezett' módosításá-
val kapcsolatban is. Közös az érdek,
hogy ne csorbul-janak a szakszerve-
zetek jogai.

FORRAY' KATALIN szakszerve-
zetének véleményét tolmácsolıva
hangsúlyozta: a szakszervezeti jo-
gok megnyirbálását felhá-boríıtónak
és érthetetlennek tartják. Inıkább
növelni kellene a -mára kifvífvot-t jo-
gokat -- mondotta, és példgzflçénıı
megemlítette, hogy a szakszerveze-
teknek a jövőben nagyobb részt kel-
lene vállalniuk a vezetők kiválasz-
tásálban, bérüik kialakításában.

KUTI LASZLO is egyetértett ab-
ban, hogy mindent el kell követni
a Munka Törvénykönyve tervezett
módosítása ellen. Szüıkségesınek tar-
taná, ha más szakszervezetekkel
higgadt, megfontolt tervszerűséggel
alakítanák ki ezzel kapcsolatos ész-
revételeiket, követeléseiket a TU-
DOSZ tagjai. -

`NE)ME'PH GÁBOR kollégáinak vé-
leményét is tolımácsol-ta, amikor azt
javasolta, hogy essék szó a szak-
szervezetek országos értekezleten a
kutatás területén dolgozók 40 órás
munkahetének a teljes körű beve-
zetéséről, hiszen úgy érzik, az e
mu-nkáıt végzőket is .megil-letné vég-
re a lassan már á.l-talénossá vált
-heti 40 órás munkaidő.

A vitában még számos vélemény
javaslat 'és 'különféle .információk
hangzottak el, amelyeketa jelenle-
vők - remélhetőleg - minden-napi
munkájuk' során -hasznosítanaık
majd.

~ N. T. E.
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Költségvetési reform: mi leszel, ha nagy ?leszel l.

l társaılalomlıizlusitás hizlossáua
Ü A költségvetési reform az egyik
kulcskérdése egész gazdasági-társa-
dalmi átalakulásunknaki Miről he-
lyes lemondania a költségvetésnek, s
mit kell megőriznie szinte minden
áron? Az apparátusok csökkentése.
a forintok átcsoportosítása avagy
egyes tételek erőteljes lefaragása az
üdvözítő út? Szerzőnk - az MTA
Számítástechnikai Kutató Intézetének
gazdasági igazgatóhelyettese, koráb-
ban a SZTAKI szakszervezeti bí-
zottságának fitkára - ilyen és ha-
sonló kérdésekre keresi a választ, s
egyúttal feltárni -ki-vá.nja` a mai kor-
mányzat rejtett céljait, módszereit.
írása nem mentes a szakmai bizony-
talanságoktól, de .tol-lát a progresszív
változtatás szándéka hajtja. Ezért
doilgozatát a szerkesztőség vitaindí-
tfmak szánja. _

Ü Ez az írás tükrözi, milyen érzel-
-meikkel szemléli, mi-1; tud ma a költ-

tési räorm; de -kizárólag átgondolt
és tartalmi zreform, -nem oly-an,
amely csa-k .arra tör, hogyan tud-
náınık a költségvetés GDP-hez viszo-
nyított arányát mi-nél gyorsabban
10-200-'O-ka-1 csökikenteni, s így egy
újabb fel-adatot -k-ipípálfhatn-un-k.

A költségvetési reform egyik sar-
-kalatos, alapvető lépése - a szak-
szervezetek szempontjából is - a
társa-dazlombizt-osítás l-ev-ál-á-sa. -A -tár-
sadalombiztosítás kiadásai és bev-é-
tele a költségvetés legnagyobb ho-
mogén tételei, amelynek leválasztá-
sával a költségvetés fő összege .igen
l.ényegesen csökken-th-ető. A -problé-
ma azon-ban ennél -bony-olul-taıbb.
Amen,-nyiben a »társadalom-biztosítás-t
valós biztos-í-tási »r-endszenként k-í.v-ám-
juk .műiködftetnli - ahogyan ez a cél-
kitűzések-ben szerepel ˇ-, úgy a- .tár-
sada-lombiztosíftás bevételeiből egy-
részt fedezn.i kellene a jelenlegi
-nyugdíjasok .nzyugdíját, fm-ásrés-zt a

S-ŐSVGTIÉSÍ -1'flf0I'=l'I1I`Ő1 egy Š-t'18f80S31'} .dolgozó korosztály folyó társadalom-
biztosítási ellá-tása mellett -(táppénz,
GYED, GY'-ES, CS8-l-ádi pótlék) még
tőkét is -kellene felhal-mozni -a -ma

tájékozott magyar állampolgár, aki
hivatásszerűen nem -foglalkozik
ezekkel a kérd-éseklk-el

A -költségvetési .reform ta mos-tan-i
átalakitá - közül a =leg-bonyolııl-
tabb, számíalan szállal -kapcsolódik
a gazdaság, a =fogyaszt-ás a-z állam i'
és vállalati ad.:mi.n.i-sztr-áció minden
.terület-éhez. Bevezetése reálisan csak
5-6 éves `foly`a.Tn»atık-ént képzelhető
el, ezért a politikai nyilatkozatban
előforduló 1-990-91 évi határidők
teljesen i-r-reálfisaık és l-égből kapot-
tak. -

N-ézetem szerint .ma a szakszerve-
zet legfontosabb érdekvédelmi fel-
adata az, hogy a reform- és tör-
vény-infl-áció példa nélkül álló ka-
valk-ádjában ~folyama=t-osan és keme-
nyeın szembesitse a kormányt azzal
-a zténıny-el, hogy -átgondolatlan és ki-
dolgozatlan-, léggömbszerűen felröp-
penő ötletsziporkákat' ugyan Parag-
rafusokba lehet foglalni, el is lehet
nevezni törvénynek, ideig-óráig még
a parlamenttel is meg lehet szavaz-
tatnıí, de ilyen módon országot nem
lehet vezetni, főleg nem szakadékból
-kiivezetnfi. -Ma mind a kor'many,
mind a szakszervezet a bizalom utol-
só -morzsáival gazdálkodik, ha m-ég
egyáltalán lehet bizalomról -beszél-
n.i. Nem szabad megen-gedni, -hogy
félig átgondolt -reformokat és törve-
nyeketi zhajszol-janak keresztül, mı-
vel ezek sok fmil-l.-iárdos veszteséget
okoznak az országnak. Irtt nemcsak
a közismert, félig nyers adótörvé-
nyekre gondolok, hanem sok másra
is, a kétszintű bankrendszertől a vi-
lágfútlevél -elhamarkodott ıbevezeté-
séig. Hihetetlen. kormányzati kudarc
az, -hogy egy év alatt- legalább -egy
miıl«li~árd dollár, résıben „fekete” va-
luta láraımlilk -ki az országból Auszt-
riát gazdagíztva, amit ,könnyűszerrel
-irt-tlhon 'tarfthattuınlk voılına, -hiszen Ita-
láın ıhúszféle áınucilkiket ,zhozınak be
derék turistáiınık. A võzteség mér-
tékére szolg-álljon ill-lusztrációul, hogy
amennyiben ezt a pénzt az ország-
ban .költik el, ma a vállalkozói nye-
reségadó akár 40% -is lehetne..

A szakszervezetnek kemény-en -fel
kell -lépn-ie az ellen, hogy a ıkor-
mány és .magasrangú képviselői fo-
ga-lmaikikal és száfmokıkal ~bű.vészked-
jenek. -Miután a .Magyar i{K-öz.-lőny-
ben -a ik-ölitségv-etés teljesítését jóvá-
hagyó törvény olyan-a.-milyen, szám-
szerű ad-aftokat is ta-rta-lma-z, legalább
ezekkel ellentétes számok .ne han-
gozhassanak el a dotác-iók -nagyságá-
ról. -Ne keverj-ünk össze különböző
dolgokat,_ például -a dotációkat a
KGST-érrendszer anomálii~áj.á-nak
kompenzá-lására szol-gáló- pénzügyi
hidakkal. Ne .büszkélskedjen a kor-,
.mány azzal, hogy a -minimális sza-
:nzálzási alapból még meg is takarízt,
amikor párhuzamosan a s-zaınálási
problémákat a piacgazdaságokban
jól ismert és szigorúan- büntetett
csalárd csőd nevű eljárással oldja

dolgozó korosztály jövőbeni nyugdí-
jára. -Ez gya~kor.l-atilag leh-etet-len,
ugyanis így a dolgozó -korosztálynak
kettős terhet kell vis-elnie: eltartanzi
a nyugdíjas .generá-ciót, akiknek já-
rul-ékfedezetét a korábbi években si-
keresen elköltöttük, továbbá megte-
remteni saját járul-ékfedezetét. Erre
a 43+-l0“;0 társa-.dalonjıbiztos-ítási já-
rulék nyilvánvalóan nem elegendő,
további emelése irreális (pedig majd
sor kerül rá). -N em áll-nak pontos
adatok a rendelkezés-emre, de azt
hiszem, hogy ma az egész vi-lá-gon
ná-lunlk a legdrágább a társadalom-
biztosítás, enyhén szólva vita-th-ató
színvonalú ellenszol.g.á~l-tatás ınelzlett.

-Elvi-leg kétféle kiút képzelhető el.
Az egy-ik az, hogy az állam olyan
vagyont -enged át _a társadalombiz-
-tos-ításnak, amelynek a jövedelme
fedezi például a ma-i nyugdíjas -kor-
osztály értékálló -rıyugdíjázt. -*Ma a
magyar állam ilyen vagyonznal egy-
szerűen nem rendelkezik. Remélem,
hogy az újonnan alakuló tá~rs.ada'-
lombiztosí-tás nem -kapja meg ezen
a cí.-men mondjuk a MÁV-ot és a
kolhászatot, azaz a 'kormány nem úgy
jár el, -mint új- banıkjainık alapíıtá-
sıá-nál. A .másik megoldás teı`-m-és.ze-
tesen az, hogy költségvetésben- -ig-en
jelentős összeg-et lk-el-1 ~előir.áfny-oznzi a
társadalomloiztos-ízt-ás -állami -t.átrnog-a-
tásána. Ez utóbbi az á-lıoaLámos- gya-
korlat a vi-1-ág ci-vil-izál-tabb f-elében.

A társadalombiztosít-ás soha nem
lehet önffenntazrtó, ha a költségvetés
továbbra is szem-énmetlenül feji.
mint maınaps-ág. Ismeretes, hogy a
tásadalombiztosítás-ban 1985-1987
között jelentős bevételi többlet adó-
dott, ami egyrészt a befizetések nö-
velésének, másrészt a táppénzrend-
szer ugyancšak folyamatos rontásá-
nak volt köszönhető. .1988-ban a tár-
-sadalombiztosítási járulék becsült
növekedménye 30-34 milliárd fo-
rint, ami óriási összeg (30“'„ körüli
növekedés 1 év alatt). Ezzel együtt
id-én a kormány 20 mi-l-lárd forint
körüli hiányt prognosztizál a tava-
lyi 6,5 -mi-lıli-á-rd forint bevételi több-
lettel szemben. -

Az átlagember .gondolkodik és egy
darabig -nem érti. Növekedtek ugyan
a -nyugdíjak - valamicskét, a szo-
ciális juttatások, -tal-án a -táppénz is

Társadalomtudományi tükör
Ü A TUDOSZ elnöksége a Magyar
Tudományos Akadémia szervezeté-
hez tartozó társadalomtudományi ku-

_ tatóintézetekhez fordult, hogy adja-
-- némi, -számolási kalamaj-kának is
köszönhető-en -, de .nem ennyivel!
Persze egy idõ u-.tán az át-lagpolzgár
is tűnődni kezd azon, miért pont 'a
bruttó jövedelem a táppénz alapja.
Lehetne a -nettó jövedelem is, per-
sze ekkor lényegesen 'kevesebb lenne
a társadal-ombiztosítás táppénzkiadzá-
sa és nem csorog-na v-issza igen je-
lentős összeg személyi jövedelem-
adókén-t a -költségvetés-b-e. Ennek a
vi-sszacsurgfásnak a mértéke az ADÓ
c. újság 13. száma szerint nagyjából
20 mil-li-árd forint, azaz pontosan
annyi, mint a tá-rsada-lombiztos-irtás
sűrűn felpanaszolt -újkel-etű deficit-
je. Há-t -nem -érdekes?

:Mi-ént növek-edtek a szociális -kia-
dások á-llíftól-a-g színıtén több mint 20
m-ilıliárd foninft-taıl-? -Azért, , -mert a
-központi -árinıtézkedéseilcből, a támo-
-gatás-ok csöıkkeméséből származó be-
vételt sz-emrebbenıés nélkül és csend-
ben el-teszi a ıköltségvetés, igen sű-
rűn -hangoztatva, hogy ennek ter-
heit a -rászorul-t rét-egekn.-él kom-
penzáljıák. De valami-éı`-t nem a -költ-
ségvetés kornpenzálja, hanem meg-
jelen-ik -társadalo-mbiztosít-ási kiadás-
ként- és így újabb panaszsoroza-t-ra
ad okot. Ez a -gyakorlat afjövõıbefı,
egy valóban független társadalom-
biztosítással nem folytatha-tó. Aznčıak
ugya-ni-s esze ágában sem lesz át ál-
lal-ni azokat a terheket, amit a kor-
mány ígért meg az ő nevében. Rend-
kívül hely-es és -időszerű -lenne, ha a
kormány és a szakszervezetek in-
tenzíven keresnék azokat az eszkö-
zöket, amelyekkel. a szociális kom-
penzációkat a jövőben a költségve-
tés vállalja, például az adórendszer
keretében nyújtott kedvezmények-
kel.

A következő sa.nkala.tos kérdés.
hogy amennyiben a dolgozók befi-
zetéseiből marad-na is valami saját
nyugdíja-lapjukra - ami az előzőek
alapján teljesen illuzórikus -, ho-
gyan biztosítjuk ennek értékmegőr-
zését? Óriási tőkét .kel-lene megőriz-
n-i, amit ma -Magyarországon egysze-
rű-en lehetetlen úgy be`fekt_eni, hogy a
következő -év-ek-ben várható 1-ega-láb-b
25°/0-os infláció mellett -ne csökken-
jen értéke. Az életbiztosírbás., vagy a
CASCO-biztosítás természetes-en -ma
is jó üzlet, de ekikora tőkét ilyes-
mibe nem lehet befekıtetní. Bérhá-
zakat venni még nagyon hosszú ide-
ig nem lesz jó üzlet. -Ha a lakossági
reáljöv-ed-elmek továbbra is ilyen
ütemben úgy a társa-
dalombiztosi-tásnak ingatlan-speku-
lációv-al sem lesz érdemes foglalkoz-
nia. A termelésıi szf-éráról pénzbe-
fektetés szempontjából jobb nem is
beszélni. Esetleg banıkként működ-
het .a. -'..arsadalornıbiz.tositás, amig a
termelőszféra meg tudja fizetni a
mai lka-matoka-t. Mindez természete-
sen inıvolv-állja azt, hogy a biztoszítászi
alapon müködő ztársad»a.loımbiztosítá-
si rend-sz-er a valóban értékálló
-nyugdíjakra vonatkozóan - -minden
esküdözéssel szöges ell-entétben -
semmiféle biztosítékot nem tartal-
maz.

Mindenesetre tény, hogf a társa-
dalombíztos-ítás 1989. január 1-jétől
különválik, anélkül, hogy a felsorolt
alapvető problémák tisztázottak len-
nének, nem is beszélve a részletek-
ről. Félő, hogy a társadalombiztosí-
tási elvonzások tovább -növ-ekednek,
ugyanakkor a társada-lombiztosítás
növ-ekvő mértékben lesz veszteséges
és semmiféle nyugdíj-naik nem -kép-
ződik majd fedezete, nem'-hogy az
értékálló nyugdíjnak.

Félig végiggondolt reformjazink
úgy görögnek előre, mi-nt -az útzhen-
ger és semmiféle józan érv nem be-
folyásolja pályájukat? , A
(A cikk befejező részét a következő
számunkban közöljük.)

gé13;'-5-fu lgfäflágéggtisgfiãz-äwýeyăçrg Ott voltunk a szakszervezetek országos éıtekozletén `
ıkibonftakozás-át az, -ha egyes nagy-
vállalataink dotá-oió 'helyett enge-
délyt zkapnak arra, -hogy vi»l»láfm.gyor-
san részvénytárs-as-ágnaik nevezzék
-magukat és «ezzel_ jelentős nyereség-
adó-'kedvezm=ény*hez juszsıanak. Ma
már újra -töıbbtféle adó van, :mint ali-g
egy évvel ezelőtt, -amikor -elık-ezdtük
az adórendszer áll-ítólfagos -egyszerü-
sí-tését.

A köl-tsé-gvetési reform szükséges.
Nem feltétlenül a -hivatalos magya-
rázatok okán, azaz a túl .magas költ-
ségvetési újra-elosztás miatt. Van-
nak ıiıgen jól prosçperáló országok,
ahol a `k-ölrtségvetési kiadások GDP-

` .hez viszonyított aránya ugyanakko-
ra, mint nálunk. Azért van- szükség
a költségvetési refonmra, mert a je-
len-legi költségvetési f-elada.tvá.l-la-lás
és struktúra 40 év alatt alakú-lrt ki.
Lényegében aa kör-ül.-mények és kü-
lömböző politikai céllki.-tűzések nyo-
mására. A köl-tségvetés mai feladat-
rendszere, kötelezettségváll-la-lásai, fi-
nanszírozási õkoncepcióıi ötletszerű-ek.
A .mi ıköltségvetésünk »túlfterhelt -és
rugalmatlan. Szükséges a költségve-

(Folytatás az 1. oldalról)
az értekezletnek a -kiadott doku-
mentumokról és az értekezleten el-
hangzott szóbˇeli kiegészítésről, hi-
szen, az ezekben megfogalmazottak
fogják megszabni a szakszervezeti
mozgalom arculatát az elkövetkező
években. Engedjék meg, hogy leg-
alább három, véleményem szerint
lényeges dolgot kiemeljek.

Nagy Sándor főtitkár szóbeli ki-
egészítésében azt mondta, hogy a
tervezett-névváltozás nem csupán a
cégér átfestése, ha az új név új tar-
talommal van megtöltve. Az I. sz.
dokumentumot olvasva azon-ban úgy
érzem, hogy itt és most a cégér át-
festése folyik. A szakszervezet ter-
vezett felépítése megőrzi a régi
struktúrát, a régi centrálisan irányí-
tó apparátust akar-ja á-tmenteni.
Megengedhetetlen a régi ágazati
szervezeti forma megtartása és kü-
lönösen megengedhetetlen, _, hogy
ezen -bel-ül egyes szakmák és azonos
érdekű csoportok tagozatként mű-
ködjenek. Létre kell hozni az egyes

szakmák és _azonos érdekeltségű cso-
portok önálló szakszervezeteit, me-
lyek egyenrangú partnerként, érde-
kei-knek megfelelően léphetnek szö-
vetségre más szakmai szerveeetak-
kel. Téves az az érvelés, hogy ez a
szakszervezeti mozgalom szétforgá-
csolódásához vezet. Pont ellenkező-
leg, az egyenrangú partneri viszony-
ban jöhetnek létre azok a szoros
szövetségi kapcsolatok, melyek erős,
hatékony' szakszervezetet hoznak lét-
re, hasonlóan a világ számos fejlett
országában működő szervezetekhez.

Ugyancsak a főtitkári beszámoló-
ban hangzott el a felelősség kérdése
abban a vonatkozásban, hogy miért
jutott ide azország és a szakszer-
vezeti mozgalom. Az az álláspont el-
fogadhatatlan, hogy ne -keressük a
személyi felelősöket a múlt hibáiért,
kezdjünk új, tiszta lappal. Meggyő-
ződésem, hogy a tagság bizalma
visszanyerésének egyik és legfonto-
sabb útja a felelősség feltárása, hi-
szen ennek alapján tud szakszerve-
zetünk tagsága értékítéletet kialakí-

nak tájékoztatást az intézeti kutatá-
sok pénziigyi-gazdasagi felté; r--irõl.
a dolgozók bér-I és jövedelemviszo-
nyairól, életszínvonaláról. Tette
mindezt azzal a szándékkal, hogy
megfelelõ és hiteles információk bir-
tokában tudjon _a humán értelmiség
hátrányos megkíilönböztetése ellen
fellépni, s a megfelelő fórumokon ér-
dekeit képviselni tudja. Összeállítá-
sunk a beérkezett dokumentumok
alapján készült.

Míg az elmúlt 10 év utolsó hánya-
d-ába-n fokozatos rest-rtiikciiónafk volt
-kitéve a magyar tudományos -élet, a
REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZ-
PON-TJA, erős intenzív fejlesztési
szakaszon esett át. A lét-szám az
elmúlt megduplázódott. Az
egy telephelyes dunántúli -tudomá-
nyos i-nıtézetből hat telephelyes re-
gionális kuta-tóközpont fejlődött
Ezek a merőben el-lent-étes hatások
(kölzts-égvetési elvonás-fejlesztés-) sok
belső és »külső feszültség hordozói.

Bősz Ádármıé gondolatai az Or-
szágos Tudományos Kutatási Alap,
azaz az OTKA-kutatásokkal őssze-
függő finanszírozási és ösztönzési
rendszer torzulásairól, bonyolultsá-
gáról, figyelemreméltóak. Íme né-
hány kérdőjel, ellentmondás: 1. fo-
lyamatosan figyelemmel kísérjük,
hogy az OTK-A-kutatások témái és
azok anyagi fedezete hogyan viszo-
nyulnak a társadalomtudományi ku-
tatóintézetek alaptevékenységi kuta-
tásaihoz. 2. ha nem alapfeladat, ak-
kor munkaviszonyon kívülinek te-
kinthető-e az OTKA-pályázatokban
végzett tudományos kutatás (ha a
sipályázó havi ilıetményét költség-
vetési támogatásból vagy egyéb for-
rásból kapja)'?~ 3. a magánszemélyek
jövedelemadójáról szóló törvény pa-
ragrafusa ellenére, amely értelmében
- a munkaviszonyon kívül vé zett
egyes szellem-i tevékenységek gãdó-»
alapja bizonyo-s jövedelem=hatá.ro!k.íg
kedvez-mén.yezett" -- a tényleges
pre-ffenen-cia jelen-leg csak '-külső,
úgynevezett bedolgozó munkatársak-
ra vonatkoztath-a-tó. 4. az OTKA-
kutatás-ban részt vevők személyi ösz-
tönzési 1-ehetőségei-nek j-elen-legi gya-
korlata jelentósen eltér a -kutatási
alap lzétrehozásakor ki-a.l.akult kon-
cepciótól.

Bősz Ádámné a TUDOSZ figyel-
-mébe aj-án-lj-a a vezetők érdekvédel-
mét, érdekképviseletét. A munkahe-
lyi szakszervezet elsősorban a rossz
szociális helyzetű- - többnyire fiatal
kutatók- és segéderők béremelési és
jutalmazási -érdekeit képviseli. A
vezetők magasabb jutalma (melyet
intézeti forrásból kell fedezni) a
többségi érdekeket sérti.

.A TORfI`ÉNiE'I`TUDOMÁıNY-I lıN-l
TÉZıET is lassan arra a pontra ér-
kezik, -hogy előbb-utólbb lehetetlen-
né válik az alapk-utaztás. Köılıtségve-
tésük 1988-ban. 2060 `mFt-tal csök-
kent, en-nek értékét az inıfláció -mér-
téke még tovább erodálja. Irodıa-
szer-.re, anyagbesz-erzészre, fogyóesz-
közük pótlására a -költségvetés-ből
ma már al-ig jut val-ami.

~ Papp' Eleonóra rövid tárgyszerű-
séggel gyűjtötte csokorba az intéz-
zeit gondjait: magasak az üzemelte-
tési költségek; 1988-ban létszám-
csökkentés cí-mén 7 dolgozótól kel-
lett megfválniuk; minimálisra csök-
kent a_ könyvbeszerzési keret, leál-
lítottá-k -a különféle -beszerzéseket.
Katasztrofális méreteket öltött a fo-
lyóirat--megrendelések ~ csökkentése;
1987. április -1-jén volt utoljára
fizetésemelés az intézetben, ennek
mértéke csak 5% volt'

tani. A személyre lebontott felelős-
ség és ezek 'feltárása adhat bizton-
ságot a tagságnak az új választá-
sok-hoz, hogy nem a hibákat elköve-
tő, ezekért felelős embereket válasz-
szanak újra. Ez a megújulás alap-
vető feltétele. Az a tétel, hogy csak
az követhet el hibákat, aki dolgozik,
igaz, de annak vállalnia kell az el-
követett hibákért a felelősséget is.

Ugyancsak elfogadhatatlan a me-
gyei szakszervezeti formának a je-
lenlegi formában való fenntartása.
A mellékelt kimutatások szerint a
megyei bízottságoknál foglalkozta-
tottak száma 1483 fő, mely a SZOT
függetlenített összlétszámának 33
százaléka. Az 1988..évi tervezett fel-
használás a SZOT költségvetésének
közel 40 százalékát teszi ki, kb. 248
millió forintot. Ebből bér jellegű
költségek, belföldi ki-küldetés, appa-
rátu.s` fenntartása, járműfenntartás
83 százalékot tesz ki,- mely közel 206
millió forintnak felel meg. A mai
romló gazdasági viszonyok mellett
ilyen összegű -kiadás a jövőben el-
fogadhatatlan, különösen akkor, ha
az -elkövetkező időkben a szakszer-
vezeti mozgalomnak olyan anyagi

I

Az IRODA-LOMTUDOMANYI I«N -
TÉZET tudományos do-lgozóina-k bér-
helyzetét Keleti Istvánné vette gór-
cső alá. Az intézet profiljával ellen-
tétben, sorai nem lírai hangulatot
tükröznek. E szerint a tudományos
főmunkatársak ' bruttó átlagbére
10 480 Ft, a legalacsonyabb bér 8150,
a legmagasabb bér 13 716 Ft. A tu-
dományos munkatársak bruttó át-
lagbére 8304 Ft, a legalacsonyabb
6500, a legmagasabb 11750 Ft. A tu-
dományos segédmunkatársak bruttó
átlagbére 7175 Ft, a legalacsonyabb
5850, a legmagasabb 8100 Ft. Egyet-
érthetünk Keleti Istvánnéval, a szá-
mok önmagukért beszélnek: no com-
ment. « ~ - -

A KOZGAZDASAGTUDOMÁNYI
INTÉZ~E'IlB'EN a l.egs.ú-lyosabb pénz-
ügyi problé-ma Gaálné An-talicz Már-
ta szerint a költségvetési .támogatás
nominzál összegű csöılukentése. 1988-
ban a bérek br-u-ttósí-tás-ára és fej-
lesztésére 3754 ezer Ft-ot kaptak,
a támogatás 3750 ezer Ft-tal csök-
kent. A 20 milılió Ft-os költségvetési
támogatásból -18 -mi-llió F.t a béral-ap,
1,8 mill-ió forint a társadalombiztosí-
tási járulék. A fennmaradó-„ınamu-t"
összegből kellene fedezni az alap-
tevékenységhez, illetve -.intézeti fel-
adatok el-látásához - mi-nıimáılisafn
szükséges kiadásokat. - _

Joggal .teszi fel a kérdést Ga-álné
Antalzicz Márta: vajon- -e -lát-
tán mekkora hiánnyal zárja az -in-
tézet az l988-as gazdálko-dását? A
pá-lyázati rendszer bevezetésének
eredményeként hzifáznyuk nem lesz -
,,nyu.g-tat" -meg mégis, mert az el-
nyert díjakból és az egyéb vál-l~al.ko-
zásokból -kiegészül a .költségvetési
tá-rnoga-tás. Ennek el-lenıtmondásai
kutatói körben jól ismertek. A kuta-
tók 1985. és 1986. évben pályáztak
azért, hogy'-kuta-tási témájukıhoz a
már akkor is szűfkreszabott :költség-
vetési támoga-tásból .nem fedezhető
kiadásokra for-rásft biztosítsanak. -Ek-
kor még szó sem volt arról, hogy az
elny.ert pályázatok-ból intézeti alap-
kutatási .kiadásokat is fedezni kell.
Ugyanakkor ennek aránya má-r 30-
35% is lehet, ami a kutatók érde-
keltségét nagymértékben csökken-ti.
mert nem látják biztosítottnak az
általuk kitűzött felad-at megoldásá-
hoz elegendő pénzt. Negatív vonzásazi
ellenére a kutatók a pályázati rend-
szer fenntartását indokoltnak tart-
ják, mi-nd taktikai, mind stratégiai
okok-ból. Egyhangú v-éleményülk sze-
rint azonban az intézetek alapellá-
tását a költségvetésnek kellene biz-
tosítania és valódi pályázatokra len-
ne szükség. Ebben az esetben csök-
kenthető -lenne egyrészt a pályáza-
tok -száma, másrészt az adminisztrá-
cıo ıs. 4

A kutatói utánpótlás .nevel-ése
szempontjából is rendkivül font-os
az intézeti aflapel-látás biztosíftása a
-költs-égvetmlből. Jelen-leg a fáatall ku-
tatók többségét pályázati .témálk ter-
hére alıkıaıllmazzák, így kıibontaikozá-
suk a konkrét feladat -és az idő rö-
vidsége (egy~egy pályázat időtarta-
ma 3-4 év) miatt lehetetlen. Jövőre
tovább romlik a pénzügyi helyzet. A
társadalombiztosítási járulék fel-
emelését már nem tudják mi-vel el-
lensúlyozni . . _ Ma -még beláthatatlan
gondok forrása lehet, -hogy .a társa-
dalomtudományi intézeteknél jelen-
tős kiadást .kitevő megbízási díja-k
után is kell társadalombiztosítási
járulékot fizetni, vi.szont ezt sem-
mivel sem ellentételezték.

Az in-tézet bérszín-vonalát az ál-
talános pénzügyi helyzet határozza
meg. Ma már egyébként nem a .kö-
tött bérkeret okoz problémát - te-
szi hozzá befejezésül Gaáln-é A-n-
t:-ılicz'Máı'-ta -, hanem az, hogy a
meglevő bérkeret mögött nincs pénz,
így annak felhas-z-nálás-ára sincs mód.

Somosi Sarolta

bázist kell teremtenie, mint a ki-
egészítő munkanélküli segély és
sztrájkalap. A szakszervezeti moz-
galomnak már most előre kell te-
kintenie, hiszen a munkanélküliség-
gel, sztrájkkal mint realitással kell
számolni, és nem eng-edhető meg.
hogy felkészületlenül, anyagi bizton-
ság nélkül érjenek ezek bennünket.
At kell gondolni a jelenlegi nagy
számú székház és oktatási közpon-
tok fenntartásának szükséges-8..-gét is.
A valós igények figyelembevétele
után ezek eladásából befolyt össze-
gek jövedelmező, m`agas_profitú_ be-
fektetése lehetne az egyik forrása
az említett alapok megteremtésének.

A tervezet még számos ponton
kifogásolható, de sajnos. idő hiányá-
ban ezekre itt kitérni nem lehet.
Gondolom, hogy a fel-hozott példák
világosan mutatják a térvezetben
rejlő veszélyeket. Egyetértek a teg-
napi egyik felszólalóval, hogy egy
függetlenített szakértői testület dol-
gozzon ki új, a megújulás szellemé-
ben fogant alapokmányt, melyet
széles körű tagsági vita tapasztala
tai alapján átdolgozva az előreho-
zott kongresszuson fogadjon el.
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szákszervezetünk
elnök-ségi tagját

Ü Horváth Gábor 1944-ben
született. Az- Eötvös Loránd
Tudományegyetem -természet-
tudományi karán 1968-ban
szerzett biológia-kémia szakos
tanári diplomát.

1968-tól 1971-ig az ELTE.
származás- és örökléstani tan-
szé-kén dolgozott, ahol részt
vett a genetikai és izotóptech-
nikai oktatásban, kutatási te-
rülete a fotoszintetikus pig-
mentek képződését szabályozó
tényezõk vizsgálata volt. Eb-
ből a témából doktorált 1970-
ben.

1971-től az újonnan felépült
Szegedi Biológiai Központ
(SZBK) Növény-élettani Inté-
zetében -a fotoszintézıis kutató-
csoport munkatársaként dol-
gozott. 1976-ban védte meg
kandidátusi disszer-tációját és
még ebben az évben kinevez-
ték az intézet főmunkatársá-
vá. Többször részesült külön-
bözõ akadémiai pályadijaıkbıan.

1975-től bekapcsolódott a
József Attila Tudományegye-

` temen folyó oktató-sba, ugyan-`
csak részt vett az SZBK ál-
tal szervezett „UNDP post-
grbduális” képzésében.

1974-75-'ben az UNESCO
ösztöndijasafként egy évig dol-
gozott Ausztráliában. 1981-ben
kezdődő tanulmányútja első
évében ismét Ausztráliában
dolgozott (Flinders University
of Sou-th Australia, Adelaide).
A tanwlmányúrt második évé-
b`en kutatásai-t az USA-ban
folytatta (Univerity of Califor-
nia, Berkeley), ahová 1986-ban
mint meghívott kutató tért
vissza féléves tanulfmányú-tra.

.Jelenleg az SZBK fejlõdés-
élettani kutatócsopor-tjának
vezetőjeként a fotoszintézis-t
gátló növényvédőszerek hatás-
meohıanizmusát szabályozó
molekuláris tényezők vizsgá-
latával foglalkozik.

` A TUDOSZ alakuló 'kong-
resszusán az elnökség tagjává
választották.

Ü December 1-jén a Tudományos
Dolgozók Demokratikus Szakszerve-
zete vitaülést szervezett .a szakszer-
vezeti szabadságjogokról a Kossuth
Klubban. Az eszmecserén szakszer-
vezetilnıket - szakértői minőségben
- Tóth Antal képviselte. Rövidített
formában közreadjuk korreferátu-
mánok főbb gondolatait.

A szakszervezeti szabadságjogok-
ról szóló, 1948. évi 87-es munka-'ügyi
konvenció hazai ,,pályaf-utá.sa" arra
figyelmeztet, hogy a dolgozó .ember
jogaival kapcsolatos normamendszer
teljes fveıwtiik-uıma alapos korszerűsí-
tésre szorul. ,lvllinıdeneikelőtt radiká-
lisan felül kell vizsgálni a jelenleg
hatályos Munka Törvénykönyvének
egész szalbályaınyaıgált, (hiszen az mind
intézményeivol, mind szemléletével
.messze elmarad a jelenkor követel-
ményeitől. _

\A Munka 'llörvénykönyıve .lénye-
gében egyetlen fejezetbe „sűıríti ösz-
sze” a szakszervezeti jogosítványo-
ka-t, s ezáltal gyaJkor1ıati.Lag nem en-
ged mozgásteıret a szóban forgó jo-
gok alkotmányos ga-raınciá-iınıa.k. Az
alapproıbléma mégsem az, -hanem a

az a szabályozási
von-uzleta, amely a 60-as évek első
felének jogi szeniléletét -tükırözve
,,ázllami.g.a`zgatási" fundamenztumoıkzra
helyezi a jogviszonydkat. Ez azt je-
lenti, *hogy a Munka Törvénykönyve
változatlan-u-l 'a szigorú alá-föléren-
deltségi, parancsnoki jellegû, pater-
nalista hagyományokból -táplálkozó
jogi konstrukciókat favorıízálja. Ez
a j<giıı'ıtézmény~i struktúra ma _már
messzemenően nem felel meg 8
munlkafv-állaılói-munıkál-tatói munka-
végzési viszony reális' követelmé-
nyeinek. E szituáció 'egyenes követ-
kezménye az 1968-»as gazdzaságirányi-
tási meohanizınusrefonn ,,.félo1da-
lassá"-gázn-sik, vagyis annak, hogy a
gazdasági- alrenldszer .reformját nem
követte a politikai azlırendszer re-
formja. 'A |g.a.zdaságiráınyi.tás koráb-
bi logikája ugyan nagymértékben
megváltozott, ám mindezt nem kö-
vette a mufnkáí08'V1iS2onyolk ,,znorma-
tív -fi-lozófziája", így „jogi fváıkuum”
jött létre a Munka Törvény-könyve
jog-rendszerbeli környezetében.

-Mindeközben a munkavégzés -tár-
sadalmi-gazdasági és politikai kö-
rülményei erősen mezgzválıtoztak; ha-
tályıba lépett az új válllala-t.i tör-
vény, megszületett 'a kétlépcsős
bankrendszer, s -végül -- de nem
u-tolsósonbaın - 1985 elejétől 'meg-
jelentek a vállalati öenkormáınyzaıtoık
is. Ezek a lépések minőségileg meg-
vábtoztatták a dolgozó kollelk-tífvák
belső .,erõMlszonyait", s onınek nyo-
mán új megvilágí-tásba kerülnek a
szakszervezeti szervek is.

Ebıben a történelımi periódusbarn
merült fel egy önálló szalkszervezeti

Vasas-T110052 akció 1
Ü A vasasszakszervezet Önálló Inté-
zeti (-kutató, fejlesztő, tervező) Tago-
zatának elnöksége, valamint a TU-
DOSZ elnöksége közös érdekeik in-
tegrálására akcióegységre lépett.
Megállapították, hogy az 1989., évi
bérmechanizmus jelentős korlátokat
szab a bérfejlesztési lehetőségeknek.
Egyes intézetek esˇetébën, -például az
1988. évi árbevételt indokolatlanul
nagymértékben kellene növelni ah-
hoz, hogy a mun-kavállalók részére
1989-ben bér-fejlesztést tudjanak ad-
ni. Ez a kutató, fejlesztő, tervező,
illetve a műszaki fejlesztő vállala-
tok, intézetek a versenyszférától
nagymértékben eltérő gazdálkodási
lehetőségeiből és a rájuk vonatkozó
egyéb szabályokból adódik.

A két elnökség úgy 'foglalt állást
(amelyet a vasasszakszervezet is tá-
mogat), -hogy a :bérmec-hanizmus ál-
tal támasztott, a -bérnövekmény-hez
tartozó nyereséghozam-követelmény
irreális. Ezért 1988. december 9-én
együttesen -kezdeménye,zté.k .az Or-
szágos Érdekegyeztető Tanácsnál -
a bérmechanizmus hatálya alól ki-
vonva - a 3 százalékos bértömeg-
n'ek megfelelő adómentesen felhasz-
nálható bér biztositását. A Vasas-
TUDOSZ állásfoglalást eljuttatták a
Szakszervezetek Országos Tanácsá-
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nak, hogy az Országos Érdekegyez-
tető Tanács 1988. decemberi ülé-
sén támogassák és képvifeljék igé-
nyeiket.

lfövesıéfokl ~
Ü Az Országos Munkavédelmi Tu-
dományos Kutató Intézet munkatár-
sai, átérezve az örményországiföld-
rengésrõl szóló híreket, úgy döntöt-
tek, hogy december havi szakszer-
vezeti tagdíjuk alapszervezetnél ma-
radó részét teljes egészében fel-
ajánlják a katasztrófa károsultjai-
nak. Remélik, hogy a TUDOSZ töb-
bi alapszervezete is kifejezésre jut-
tatja szolidaritását Örményország-
gal.

. :ir `

I Itflll szakszervezeti
alaıısıerıeıeteiııelı felhívása

Az ürıııent zliilılreııes
lıáresıılliaıirl
A Központi Fizikai Kutató Intézet TU-
DOSZ tagsága felhivással fordul 8 többi
kutató intézet dolgozóihoz. hogy támo-
gassák az örményországi földrengés ká-
rosultjalt.

Felkértilk a TUDOSZ-t, legyen gazdája
ennek az akciónak. hogy erõink ne for-
gácsolódjanalı szét.

Célszerünek tartanánk, ha a TUDOSZ
felvenné a kapcsolatot az Örmény Tudo-
mányos Akadémtával, tekintettel arra,
hogy számos hazai akadémiai intézmény
áll velük kapcsolatban. Az anyagi támo-
gatáson kivül elképzelhetőnek tartjuk
hajléktálanná vált gyerekek ideiglenes
befogadását vagy nyaraltatását; az aka-
démlai üdülőkben teljes családok ildülte-
tését.

Erdeklõdni lehet a 696-390-es telefonszá-
mon, Jéki Lászlónénál, vagy a TUDOSZ-paıı (884-287).

Ú

A Magyar Állami Földtani Intézet dol-
gozói ` 16 995 forintot és 12 zsák ruhane-
mût g üjtöttek az örmény földrengés ká-
rosultfálnak.

törvény megalkotásáınak gondolata,
amely nem csupán az immár negy-
ven esztendős ILO munkaegyez-
ményben foglalt szaikszerveze-t-i sza-
badság-jogoılcból, hanem a magyar
szakszervezeti mozgalom közel száz-
éves ~hagyomány*aiból építkezõ „szak-
szervezeti alkotmány” k-iépítését cé-
lozta. A “korábbi sza-kszeınvezeti ve-
zetés egy jelenıtős része ellhatárolrta
magát a szakszervezeti kódex -ha-
-tály-ba léptetésének eszméjétől.
monidv-án, hogy a szabad szakszer-
.vezeti szerveződés és a szizrájlkok
-szervezésének joga nem lehet része
a szakszervezeti -törˇvényınıek, s a po-
liftiksai sir-uik-tú.-ra működési meclha-
nizmusa .is gá-tjává vált `a korálb-bi
kísérletelkndk. Ez a :helyzetmegí-t-él-és
azóta reg-resszifvnek ıbizony`u:lıt,
a politikai reálfolyama-tok számos
új, fm. alternativ szakszervezeti ala-
kulatot hoztak llétıre, .igy a Smkszer-
vezetek Országos Tanácsába .tömö-
.rült szıalkszervezetek már nem „sa-
játíthatták kli” a szakszervezeti tör-
vény. -megtalıkotásának fm életbelıéıp-
tetésének jogát, s persze felelőssé-
gét.

\
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.Napjai-nkıba.-ıı előtérbe került egy
új alkotmány kidolgozásának és tör-
vényerőre emelésének szükségessége
is, ami -természetesen - az egyesü-
l-etekről szóló .töırvénnyel egyetem-
ben - -lehetős-égelket :teremt a szak-
szervezeti jogositványok legmaga-
sabb szintű normatív megjeleınítésé-
hez. Nem csoda, _-hogy sokan tagad-
j.á'k az önálló szakszervezet-i tör-
vény megalıkotásáına-k szükségességét
mondván, hogy elegendő csupán a
legfőbb elvek aflaptörvényzben való
rögzítése.

Úgy vélem - mondta előadása
végén Tóth Antal -, hogy az Al-
kotmány, az egyesületi törvény, a
társadalmi érdekek-épv iseleti törvény
és a szakszervezeti 'törvény .közötti
,,munkamegosz`t-ás" milyenségét `á ha-
talmi -rend-szer ,jkorporációs mélysé-
ge” ífogja el-dönteni. Ugya.n^8lkkoı~
nem rejtette véka alá azt a meg-
győződését sem, hogy hosszú távra
szóló, ,,ıidőtálló", a dolgozók legszé-
leseblb 'tömeg-einelk érdekeit helyesen
artikulsáló törvény csak széles bázi-
son álló szakszervezeti összefogással
hozható létre. z

A TALLOZNI igét a magyar nyelvben a tar
lón kıláızt szedegetö ember cselekvésének m
jólölóıóre szoktuk használni „Tallózó' címet
seló rovatunkban ml ıalntén az elszórtan ,talál
ható szemek öıızegytljtésére vállılkozunk Cé
lunlı pusztán a böngészés volt. 8 nem ı kom

Í Í V

a Ű Z 0 mentális ez utóbbit az olvııórı bízzuk . . . -
h d. l.

lıit. ıırıı. - iııcı-ııııı
Q A gondolatok vámmentesek.

Luenoı- (ııss-1546)

Q Minden ˇ gondolat veszélyes.
Különösen az egyszerű.

. Gorkij (1868-1986)

Belpolitikai életünkben a gaz-
dasági -gondok mellett legna-
gyobb felbolydulást-a` pártérte-
kezlet óta aszocialista plura-
lizmus értelmezése és gyakor-
lati jelenség-ei okozták. Sokan
félti-k a szocializmust, bizton-
ságos életüket, gyermekük- jö-
vőjét, nem akarnak tüntetése-
ket, sztrájkokat, mert rossz
emlékek kísértik őket.

(Szakszervezetek országos értekezlete,
“ 1988)

Fodorné Blrgés Katalin
' Szakszervezetek Békés megyei

tanácsának vezetõ titkára
_ ı

E
 

Q Addig magyarázunk valamit,
amíg magunk sem értjük.

ˇ Benlfd (1854-1910)

Q Kapkodjuk a fejünket és ránk
van bízva az alapszervezetek-
ben az, how megmagyarázzuk
a tagságnak azt, amit mi`sem
értünk. _ .

(Szakszervezetek országos értekezlete,
_ . 1988)

Gelencsér Mihály szabáız,
szakszervezeti fõbizalml

Pécsi Kesztyűgyár

O

ı

Puskin utca 4..
lılılııı: 304-281

Q Némelykor könnyebb új pártot
alapítani, mint egy meglevőnek
fokozatosan az élre kerülni.

_ Vauvenargues (1715-1747)

Q Könnyebb ma egy új szakszer-
vezetet létrehozni, mint a régit
megreformálni. Könnyebb tisz-
ta lappal indulni, nincs annyi.
ellenfél, nem kell a tagság
megrendült bizalmával, a

tisztségviselők érzékenységével,
az apparátus 1 merevségével

. megvívni. Es egy új szakszer-
vezetnek rendelkezésére áll a
teljes magyar sajtó.

Élet és Irodalom, 1988. december 9.
. Schiffer Pál filmrendező

Q Azokat, akik korrnányoznak,
ritkán“ érdekli a távoli hasz-A
nosság, ha mégoly kézzelfog-
hatók is, kivált amikor ezt a
hasznot a jelen nehézségei el-
lensúlyozzák.

vomuı-e (1694-ırza)

Erdekeltek vagyunk abban,
hogy az iskola követelmény-
rendszerét a gyakorló pedagó-
gus is alakíthassa és az ne va-
lamiféle olyan akadémiai ho-
mokozó legyen, ahol a tudósok .
erőviszonyai alapján szervező-
dik a játék. '

`(Szakszervezetek országos értekezlete,
ˇ 1988)

Csáki László,
dombóváriˇ általános iskola igazgatója

s -~i .ugyanarról `
Tisztelt Szoszolo! - _ -

D Kezembe került 1988. novemberi
számuk. Fontos, érdekes, támogatást
érdemlő tényarıyag van benne. En
csupán egy kis ;,bagatell", de ezért
politikailag fontos kérdéshez 'tűznek
megjegyzést. Ezt írják: „A TUDOSZ
vizsgálja felül. az- üdülési rendszer!
és tiluzkozzon (7) a '-Szocialista Ih-
záert- kitüntetéssel rendeucezők
üdülıetésenek protekciontstı kezeleıe
ellen. -

Nem szeretnék ..zsákbamıcsktt"
árulnl, magam is 1938 óta KM?-'ap
ként 50 éves pãrttag és SZ!-f-8 vs-
gyok. Nem tudományos dolgozó, va-
sas vagyok. Részt vettem az illegális
mozga mban. többször még., bör-
tönben. (sok évet. sok bö en. 8
ãónapig láncbın a- fal_ felé, ı VKI-`

ert. osztályán. BEF-ea is voltam).
ısst-ban fegyvercsen harroltaın az el-
lenforradalom ellen. Megkáptuk a
Munkás-Paraszt Hatalonıért emlékér-
met. -de a szívinfarktust is. Ha 6*:
évesen beteg. de aktiv. -pártmunkúı.
nyugdíjas vagyok. - _. _. , __

Nekem? is -jár ez az SZH-a üdillčlı
bár sokszor. nem veszem igénybe.
De kérdem én a `-..'l'-UDOSZ“-tól.-
hogy ez ma az ország egyik legfi-ıoızu roma: ua  ez- meswfionc. , 1:-yutna-e a helyzet? Milyen mun!! -
mozgalom az. ahol saját öregjeilthet
h úlunlt? Nem -il . We,
hogy ez az Sz!!-s réteg. egy _ . _
„fogyó anyag" (lásd Népızıbıdıi:
halom novıtátl. M63.. Ilofilıyčı ._ .iı
megbecıtfltók `,.vitóıeiltet" az? ipllltfl-ıuııııı _ _ı-onuız„ıı-eos; -_vzigrtıı,ııíıtq_ı-.
hogy ıntndjeıı volt
- tar ol- IIcırızdtts.AoıIrflo.ı!l _-r ll!-uuııuuı 'nm -rt -ıoı-en

mac . az öreg SI!!-c gtrdtnnk
meg ,létező .-.badrá fıwbsto'°-,ı~ésıét ta-pııımıuoıııı allvitıı ııoıtbb mi -Kol-
lene használni es egységesen-
-.ıltólinlıtálı-ııalt" Amelyik-rendııerz vagy ınozgllorıı nem
II me:) nemëoiteııı.-zızzı .idı-
W mo '_ J- . __-.`v_`.. f_- 1,`

1118 Budapest ~XI„0t`thoıı_ıı. 31. I.
1 4 1 , , -_
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U Erdeltlodéııel -.olvastam .a` Sızóıııóló
1988. novemberi számit. Illat régi
szakszervezeti tagot.. és isme-
retıegıl körómet lı log. . oztıtfi az
üdul lbeutılóhoı váló más
igen- elteııó eıélye. Sajnálatos, de 1
dolgozók nggy része a szakszerveze-
tet. çz üdilltetéıen ea 1' segélyen ke-
resztül értékeli. Ugy hiszem; 'sokak
véleményét tolmóeaoltn Jablolltıy
Gábor, amikor- a . protekcloıılsta (idill-
ıeıeı ellen emelt szót. Gondolom.
senki nem ltíííllll- hogy a házának
valóban komoly ızolgálatot tett em-
berek .ne riızesûljenek kivételes bá-
násmódban,_ de ennek következmé-
nyeit nem a íıııltııerveıetnelı kelle-
ne villllllíl. Ezt' a lllfifillkottlllllú
szakszervezeti törvéııynól ls javaslom

_ _ >. „ _figyelembe venni. - 1 .
Egyébként. társadalmi rendszerünk

amúgy is ıdóı az* elmúlt 40 év reá-
lis -értekeléıével. bizonyos értékren-
det -helyreállítisival, amelynek isme-
retében csetenként az erdemrcndek
értéke is megkérdöjelezhetöz E Világo-
san. látni kell, hogy az egéıí társa-
dalom. a nép érdekel nem ınindtlt
esnek egybe a politikai hatalom
gyakorlóinalı személyes órdekeivel.
A hatoloınıııl: nyújtott ızolgálıtokerı
adott kitüntetések árát .nef a-, szult-
szervezetekkel fizettessék meg. Ha O
Szovjetunió .példáját nézzük, akkor
azt látjuk. hogy ott éppen ˇmpıt fo-
lyik a kiváltságos intézmények fel-
szılnıoláăı. mint arról 8 sajtó és a
tv is -hírt adott. -

Ijemélhetöleg a ,telenloz zajló re-
rormfolygmdt ıınnyl ınlnllen int;
mellett e kérdésben is tiıztı vizet
önga pohárba. Az tldtlleıre `_ııgsmılı~
a_ ınanıttivın dolgozó. pláne- csalt-
doıı embereknek. --- éppen ı__jöv_ö"6r-
dekében-_`- alighanem nagyobb -szilu-_.
ségülı- -ván. mint -eddig- bármikor .ıı

` ` ' _Spang Ferenc
1087 Bp., su-obi Alajos u. 1.
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. , . v_l A Reform 1988. december 9-i szá-
A má-ban megjelenft írás: Olvasói táma-,

dás Sandro Gazsó ellen, avagy hogyan
lehet gyorsansok pé-nzt keresni? cí-m-

ı mel, amely gunyoros kis történetben meséli el, hogy bizonyos ,Gazsó,
aki 4 mi-lılió szakszervezeti rtag nevében járt el, -három kiadásban
is megjeleıriteıtzte az ináınyí tása alaıtgt tevéken-ykıedõ kıiadóvál-la~l-a~ttal
o_ifl-nkeiınıok és beszéd-einek kötetét, és csupán a harmadik .kiadás .ré-
véın egymillió forintot vágott zsebre.

-A kis történet könnyűszerrel dekódolıhaıtó. Éppen azért bátor-
kodtaım feltételeznıi, .ho.gy a Reform szerkesztősége -nem az újjából
šzopta mindezt, hanem bizonyí-tékokıkal aılá tudja táımasztaıni áıllí-
-tásaliıt és ta-lzáın csak arra -vár, hogy egy hatóság, politikai testület,
akıár etika-i bizottság nyilvánítsa ki érdeklődés-ét a mese megfejtése
iráınıt, s máris -megnzev-ezi ama Gazsót, aki i-lyen azrcá-tlanul loárosí- ~
tot/ca meg 4 millió ember közös v-aıgyonát. 1

*Ezt a .kérést és ezt a 'nyilvános felfvi-1-á-gosíttz-ás-t szeretném megsür-
.getni -mazgam is. Rosszalk a -tapasztalataim. Manazpsázg mind gyak-
ra-'bbaın találkozik -az egyszerű újs-ágolvasó egykori vaıgy jelenkori
v-ezeıtők sötét ü.-gy-eivel, s a vezetés i-rán-ti bıiza-lm-art -nem erő-sítik a
rendre .kipattanó paznıalmáık. Mint ahogy n-em erősíti az a gyakorlat
sem, how az országos válság-ért személyüıl-eben felelő i-rányítók
u-tőbb kiemelt -nyugdí j jal, esetleg teljes fiizetéssel, kzitiinıtetéseklkel
éloesitve vonfu-lnaık vissza udvalrh-áza-iıkıba, va-dásztrófeáik közé.

A Ibizaimaft az erõsítené, ha minden sötét ügyre fény derülıne, és
nemcsak a koliónnunkásolmak, a pedagógusoknak, a tudományos
dollgozókınak kelzlene vis-elfnziöık a -hibás d-önıtések, a megalofmánıi-ás
beruıházások, az ál-taflláınos 'he-.rd ál-ás és - keserűen mondo.m ki - a
közvaıgyoın fosztoga-tása :kín-os következményeit. Ezért várom, hogy
erre a Saınd-ro Gamó-ü-gyvre :is világosság derüıljöın: 'várom a Reform
szerk-esztőiıtől m várom azoktól, ak-ilcn-ek őnködn-iüzk kell ama 4 mıil-
lió. szakszervezeti tag érdekei és bizalma fel-ebt.

(pomogáts)

ı

\.


	II_1_1.pdf
	II_1_2.pdf
	II_1_3.pdf
	II_1_4.pdf

