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Elkerülhetíí a társadalmi ruhhanás?  
Ü Válságunk talaján nagy horderejű változás van ki-
bontakozóban. A reformfolyamat egy lassított termo-
nukleáris reaıkeióhoz hasonlóan új minőségi állapot
létrehozásához vezet.

Jelenlegi helyzetünk -tönék-enysége abban rejlik, hogy
a_ hagyományos közösségek cementálására alkalmas ér-
tékek: mint a család. a haza, az anyanyelv, a szűkebb
szülőföld és sajátos kultúrája, az écrtékteremtő munka
rangja olyan mértékben devalválódott, ami már a tár-
sadalom alapjatt kezdte ki. Ráadásul a történelmi tu-
datától megfosztott társadaloıın tartását és lelkierejét
csak tovább apasztotta az újabb és újabb megpróbál-
tatásolnban sem szükölaködó .utóbbi négy évtized. A
rendszer ideológiai legitimitása ma már összetört cse-
repdıarabokra emlékeztet. Nem tud-ni, hogy mi ürült ki
előbb: az állampolgárok nagy tömegeinek zsebe vagy
a közeljövőbe vetett derűlátó hite. '

A lakosság ma már nem azzal a reménnyel vállalja
az egyre gyakrabban rázúduló, pörölycsapásként ható
terheket, a szerkezetátalak-ítást, a kiépülő infrastruktú-
rát, a csúcstechnológiák meghonosítását, hogy ezzel
tt!-lajdonkeppen jövőjének alapjait veti meg. Nem! Er-
rol egyre kevésbé van meggyőzódv-el Inkább a tehe-
tetlenség kényszerítő erejének engedve szolgáltatja ki
magát a pénztárcáját apasztó fiskáiis terromak.

Fenyeget-e társadalmi robbanás? Mivel anyagi és
lelki, morális hrt-aléıka.l.nkat felé!-tük; .tulajdonképpen
minden bekövetkezhet. Bekövetkezhet a legrosszabb:
a politika csődje miatt bevezetett szükségállapot. De
egy diktatórikus szüıkségálllapot nélkül is eljuthatunk
oda, hogy az Európához való felzánkózás helyett jóvá-
tehetetlenül ıleszakadlu-nk, és vissmhulluıvk a jelentékte-
lenségbe, ennek unoikáínıkra is kiható` súlyos, sokrétű
következményeivel együtt. Ha még ezt is megérjük,

akkor lepusztul-t, minden szempontból kivérzett tája
lesz Európának ez a néhány ezer négyzetkiılométernyi
zuga: Magyarország.

A politikai prognózis felettébb kockázatos vállalko-
zás. de mégsem kerűhető meg. A megalakulóıban levõ
pártok létszáma és tömegbázisa valószínűleg nem nő
látványos gyorsasággal. A társadalom kiábrándult a
Politiıkából. _fárad.tsága a gazdasági helyzet egyre szo-
rıtobb csapasai miatt ezért inkább szi-ndikalista elé-
gedetlenséget és lndulratokat szít. A polí-tikai progra-
mok is i-nıkább értelmiségiek verbális zsonglőrködésé-
nek benyomását keltik a .kiábrándult tömegek sze-
mében. Ilyen és' ehhez hasonló okok miatt a politikai
szenvezetektői és pár-toıkıtól való mértéktartó tartózko-
dás lesz -talán megfigyelzhew az egyik oldalon. Ezzel
szemben annál nagyobb konzju-nzktúrája lesz a bérmun-
kas-érdekképviseletet militánsan felvállaló különböző
szakszervezeteknek. ~

Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy a szakszerveze-
tek erőteljesen növekvő erejét, szerepét előre lássuk.
A ~bérmunkás-elégedetlenség várható fellángolása a
városokban a szakszervezeteket olyan erővel ruházhat-
ja f-el, amelyet, ha alkalmazni kéıııyszerül, akkor mú-
ködésképtelenné teheti a társadalom életfontosságú
funkcióit.

Ez a lehetőség a szakszervezetek régi viselkedési
norımáivafl és beidegzettségével v-al_ó szalkíıtást is meg-
követeli, ha tekintélyt és helyet akar magán-ak a
szakszervezeti mozgalom. Ez már nem az alattvalói
m-agatarztás. hosszú nemzedékek r-efılexein alapuló men-
talitását igıényli, hanem az emberi ınéltóságuk tudatá-
ra ébredt álflampolgáıri akarat és bátorság, ha úgy tet-
szik, a civil kurázsi elszánt-ságát önnön sorsuk alaki-
tásában. IVAN GÉZA
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA Õ-NÁLLOSÁGÁROL.
A 'vita résztvevői leszögezték, hogy
a Magyar Tudományos Akadernıa
kutatóintézet-ıhálózata az elmult
évtizedekben bizonyította- létjogo-
sultságát. Elesen szembeszállunk
ezen hálózat bármilyen formában
történő megszüntetésével vagy 'más
szervezetek-be való beolvasz-tásaval.

Fontosnak tartjuk az MTA ön-
állóságét 'kimondó törvény elfoga-
dását. Az- úgynevezett ,,prekon-
cepció" jelen_ formájában azonban
- nem kellően demokratikus épıt-
kezési elvei miatt - nem alkalmas
az intézetek működésének alapjaul
szolgálni. Az MTzA önállósagat ezért
azzal a szigorú kitétellel támogat-
juk, hogy az a-ka_dém`iaí törvény az
önállóság zkimondássa, az intézményi
rendszer hovatartozása, a vagyonı
viszonyok, a feladatkörök és .az al-
lami támogatás tény-ének rögzítése
mellett széles teret engedjen - _a
jövőbeni kollektív munkahelyi vı-
ták során megalkotandó mukodesı
szabályzat keretei-n ibelül -l az ın_-
tézetek belső önszerveződésenek es
autonóm működésének.

Célszerűnek tűnik a megálkotan-
dó alapszabály.ba-n az Akadémia két
fő funkciójának, a legrangosabb,
reprezentatív tudóstársulat és kuta-
tóíntézethálózat-gazda funkciók
szétválasztása. M-igaz előbbi a tra-
díciókra, állandóságra és múltbeli
érdemekre épül, addig 8 a kutatóin-
tézetek szinte kizárólag a közelmúlt
tudományos érdemeit, a ,derékhad
kitermelte vezetést és a dinamikus
felépítést ismerheti el a-lepelrvként.

-A tudománypolitiıkában döntő
szerepet kell kapjanak a tudomány
derékhadából delegált bizottságok,
melyeknek összetételében feltétlenül
szükséges a rotáció elvének érvé-
nyesí_tése, szigorúan szakmai érde-
meket figyelem-be véve.

Az egyes intézmények sem nél-
külözhetik működési szabályzatok
korszerüsítését és a pályázati rend-
szerhez való igazításukat. Ebben is
elengedhetetlen az önkormányzat
elveinek érvényre juttatása - pl.
,,ohairman" típusú vezető választá-
sa -, a szakember beleszólása az
őket érintő kérdésekbe.

A PENZUGY1 TÁMOGATÁS
RENDJÉROL. Kí:vánatos -lenne a
tudományos kutatások, támogatásá-
nak GNP-hez viszonyított nonmatív

rögzít'-ése. Ezen -belül is az állami
költségvetésnek gondoskodnia kell
a létrehívott intézményhálózat
aılıapfemıtartásáról. A pályázatok és
a feladatfinanszírozás nem az alap-
vető rezsíköltségek biztosítására. va-
lók. -

A PÁLYÁZATI RE-NDSZERRÖL.
A tudományos közélet tisztaságänak
megteremtésében és a felsőoktatás
rnegújuılásáıban is fontos szerepe le-
het a pályázati rendszernek. A pá-
lyázatí rendszerre, anna-k további
erősítésére, szígorítására, az el-bírá-
lás és a számonkérés során a ma-
gas .standardok felállítására felltétle-
nzülszükség van. Lehetőséget kell
teremteni a folyamatos (éven`kénti)
pályázáshoz. Nagyon fontos az is -
a jelenlegi elavult intézeti szabá-
lyok ebben nem rendelkeznek legy-
értelműen -, hogy a pályázó az el-
nyert összeget legjobb belátása sze-
rınt önállóan, saját felelősségére
használhassa fel.

Nagyobb. intézmények esetén lé-
nyeges, hogy szakmailag elbírálhaftó
pályázatot nyújtıhassanak lbe egy-egy
nagy anyagi erőcforrást igénylő ál-
talánosabb, több -tématerületre és
hosszabb periódusra kiterjedő kuta-
tasi feladat megoldására, melynek
keretében nagyobb beruházások is
megivalósíühatók. _ '

A TUDOMÁNYOS MINOSÍTÓ BI-
ZOTTSAGOKROL. A tudományos
minősí-tés mai rendje nem felel meg
a -követelményeknek. A rendszer

tökéletesen avitt, és megérett arra,
hogy felszámolják. At kell térni a
fejlettebb országokban bevált egy-
fokozatú (PıhD-nek megfelelő) minő-
sítési rendszerre. Vissza kell adni
az egyetemek és az intézmények
azon jogát, hogy tudományos foko-
zatot adomá-nyozhassanak. Ezen
munkahelyek 'be tudják vonni „kül-
ső” szakemberek segítségét. A mi-
nősítés _értékét nem tekintélyelvú,
hanem teljesítmény-orientált felépít-
ménynek és az ehhez kapcsolódó
pályázati rendszernek kell biztosí-
tania, amely a ma több -helyütt

~burjánzó beltenyészetek ellen .is
hatna, ti._ a jelöltek arra töreked-
nének, hogy fokozatukat az általuk
elérhető legjobb intézményben sze-
rezzék meg.

A FELSÓOKTATÁSROL, TUDO-
MÁNYOS TOVÁBB-KEPZÉSROL.
Elengedhete-tlennek tartjuk a felső-
oktatás megúj-u'lását, mely az anya-
gi tárnogatáson túl struk`turáıLi.s vfál-
tozások nél-kül nem valósítható meg.
Ezek során oldani -kell a kötöttsé-
geket, a tekin-télyelvet és a káder-
szempontokat.. Szigorú teljesítmény-
elveket és az autonómiát kell szem
előtt tartani. Az átalakulás felelős-
ségteljes munkájában részt kívá-
nunk venni többek között a poszt-
graduális és posztdoktorális képzé-
sek révén,` szakember-utánpótlás
biztosításával és szükség esetén az
oktatasbafn való részvétellel.
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- ugyanarról
A Magyar Távirati Iroda jelenti a Központi Statisztikai Hivatalból:
A KÖLTSEGVETÉSBÕL MINDÖSSZE 5,4 MILLIÁRD FORINT
JUTOTT KUTATÁSI CÉLOKRA... -
O Egy év alatt folyó áron 4 százalékkal növekedtek a tudományos kutatás-
ra, fejlesztésre fordított kiadások, ám az áremelkedéseket és a bérbruttósítás
költségeit figyelembe véve a tavalyi 32,8 milliárd forintos ráfordítás reálér-
tékben kevesebb az egy évvel korábbinál -- ez állapítható meg a KSH most
közzétett felméréséből.

A statisztikai adatok szerint az ország 1323 kutató-fejlesztő munkahelyén
72 512-en dolgoznak, közülük mintegy 21 400-an foglalkoznak ténylegesen tudo-
mányos munkával. Száz kutatóra átlagosan 73 segítő munkatárs, személyzet
jut. f

A kutatásokra költött összeg a nemzeti jövedelem belföldön felhasznált há-
nyadának 1988-ban 2,94 százalékát tette ki, ennek mintegy háromnegyede volt
vállalati pénz. -A költségvetésből mindössze 5,4 milliárd forint jutott kutatási
célokra. A kutató-fejlesztő helyeken rendelkezésre álló pénzből 5,1 milliár-
dot fordítottak beruházásokra, ennek 77,3 százalékát gépek, műszerek vásár-
lására költötték. Elsősorban a gyógyszeriparban, az elektronikai alkatrész-
gyártásban és a számítástechnikában folyó fejlesztésekhezszcreztek be na-
gyobb értékben különféle berendezéseket. Jelentősebb tavalyi építési beru-
házást mindössze egyet rögzített a statisztika: elkészült a Mezőgazdasági Bio-
technológiai Kutatóközpont.

A kutatók, fejlesztők 1988-ban 30 ezer témával foglalkoztak, száz tudomá-
nyos szakember átlagosan 140 témán dolgozott. A felmérések szerint a befe-
jcezett bkutatások eredményei közül mintegy 8500-at már alkalmaznak a gya-

orlat an. '
A tudományos eredmények egy részét - mintegy 2700 témát - a hazai és

külföldi szakemberek közösen dolgozták ki, s a közzétett publikációk két-
harmada idegen nyelven jelent meg. ._ - .

O

A Magyar Távirati Iroda jelenti a Magyar Tudományos Akadémíáról:
HALASZTHATATLAN A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ANYAGI
FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, . .

A Magyar Tudományos Akadémia 1990. évi költségvetésében tükrözi majd
májusi l-Közgyűlésének állásfoglalását, amely szerint halaszthatatlan a tudo-
mányos kutatás anyagi feltételeinek javítása. A magyar tudomány létérdekeı
hogy megakadályozzák a hazai kutatási feltételek további hanyatlását, és elõ-
segítsék azok ,fokozatos jobbítását, olyan mértékben, hogy versenyképesse
váljék a magyar tudomány- mondotta Csurgay Arpád fótitkárhelyettes. -
A tudóstársaság megítélése szerint az ország jelenlegi súlyos gazdasági hely-
zetében is lehetséges ez, mivel nem csupán az állami költs gvetés terhére
kívánják elérni a felzárkózást a világ tudományosságához..

Terveik szerint az állami költségvetésből kiadásaik egyharmadát fedezhet-
nék. A pénz másik harmadát a kutatóintézetek szerződéses munkával maguk
teremtenek elő. Végül külföldi forrásokat is igénybe vesznek.

A Magyar Távirati Iroda jelenti a Pénzíigyminisztériumból: ˇ
AZ ELÉRT 'KUTATÁSI EREDMÉNYEK NINCSENEK ARÁNYBAN
A BEFEKTEIÉSEL . . . í

Tagságunk körében enyhén szólva is viharokat kavart a Pénzügyminiszté-
rium tanácsosának, Sziklai Edénének ez év július közepén napvilágot látott
megnyílatkozása, amelyet - a Magyar Távirati Iroda közleményeként - az
országos és vidéki napilapok megjelentettek. A hitelesség kedvéért ícfezzük
fel az indulatokat gerjesztő nyilatkozat legfontosabb kitétcleit:

(-. . .) a tudomány az ország egyik ,,huzóágazata", ezért számára évente
több pénzt kell előirányozni, mint amennyit jelenleg adnak (. . .)

A kormányzatnak ez az elhatározása azonban nem menti fel a tudomány
lranyítóit az alól, hogy a fejlődés követelményeinek megfelelően korszerűsít-
sék a tudomány intézményhálózatát, s ezáltal ésszerűbben hasznosítsák a
tudomány rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket. Ez ugy_anis jelenleg sem
kevés, mintegy 17 milliárd forint: az állaıni költségvetésből 5,1-5,2 milliárd
forintot juttattak e célra, a Központi Muszaki Fejlesztési Alapban pedig
11-11,5 milliárd forint képződik évente.

Sok az intézet és ésszerűtlenül elkülönül alap- és alkalmazott kutatással
foglalkozókra. Ezek egy része a Magyar Tudományos Akadémiahoz, másık
része az egyetemekhez, illetve más-más tárcákhoz, főhatósagokhoz tartozik.
Egy világhatalom sem fedezhetné egy ennyire tagolt intézményrendszer költ-
ségeit - vélekednek erről a nemzetközi szervezetek, például az UNESCO
képviselői. A Világbank szakértői magyarországi látogatásaik alkalmával pe-
díg mindig megjegyzik: miért finanszírozunk ilyen korszerűtlenül . . .

Az elért kutatási eredmények, a műszaki fejlesztés nincsenek arányban a
befektetéssel. Országunkban is ajánlatos lenne, hogy a különálló, de azonos
profilú tudományos műhelyek összevonásaval nagyobb teljesítményre kepes
kutatóintézeteket, központokat alakítsanak kí. Az ígéretes programokat fi-
nanszírozzák, s ne az intézményeket, amelyekhez kutatási feladatot keresnek.
Fontos lenne, hogy a tehetséges szakembereknek adjanak szabad kezet a ku-
tatáshoz, á meddő kísérletezéseket azonban állítsák le. -

A Minisztertanács döntése szerint a. tudományos minősítésű szakemberek
immár megfelelő anyagi elismerésben részesülnek. Az Akademia rendes es
levelező tagjai miniszteri szintü fizetést kapnak. A Pénzílgyminísztériumnak
nincs joga ahhoz, hogy a tudomány szervezeti rendszerét, teljesítményét mi-
nősítse. Az a feladata, hogy a tudománypolitikát az ország költségvetésének
lehetőségeihez mérten a legtisztességesebben finanszírozza. A tudományirá-
nyítás dolga, hogy intézkedjék - hangsúlyozta végezetül Sziklai Edené.

Mentzel László írása az MTA Szegedi Biológiai Központjából:
A KUTóATA`s-FEJLESZTESRE FORDITOTT összEG
szANALMAsAN KEvEs . .. ~

A Pénzügyminisztérium képviseletében megnyilatkozó tanácsos azon gon-
dolatával, miszerint a. „I-Iúzóágazatnak" tekintett tudományos kutatás támo-
gatását növelni kell, egyetértek, és örülök, hogy ez az elképzelés nyilvános-
ságot kapott. Néhány más megállapítással viszont nem tudok egyetérteni, an-
nak ellenérc, hogy a nyilatkozó szerint is a tudományos kutatás mínosítese
és az intézkedések megtétele a tudományirányítás feladata._Eppen ezért _saj-
nálatos, hogy Szíklai Edéné nem tartotta magát saját elveıhez sem, amikor
olyan kíjelentéseket tett, amelyek az olvasókban a magyar tudomány' hely-
zetével kapcsolatban téves nézeteket kelthetnek, továbbá a számadatok ne-
melyike egyszerűen hibás (vagy szándékosan manipulált?). _ _

A kutatás-fejlesztésre jelenleg fordított 17 milliárd forint abszolut összeg-
ben, valóban nem kevés. Ha azonban más fejlett, illetve fejlodő országok hasonló
adataival összehasonlítjuk - de nem abszolút értékben, hanem a nemzeti jö-
vedelem százalékában kifejezve -, világossá válik, hogy szánalmasan keves.
Ezen kívül azt is figyelembe kell venni, hogy ebben az összegben a kutatás
és fejlesztés együtt szerepel. Némileg túlzó példával élve, ebben az is" benne
van, ha például a Diósgyőri Gépgy r új esztergát vásárol gyáıtmányfejlesz-
tés céljából, ami egyébként szintén fontos és hasznos, de semmiképpen nem
sorolható a tudományos támogatás kategóriájába. ~

Az alap- és alkalmazott kutatással foglalkozó intézmények ell-ıülőnülése
nem hogy ésszerűtlen, hanem véleményem szerint az egyetlen ésszerű meg-
oldás. A kétféle kutatás célja és eredményes támogatási mechanizmusa gyö-
keresen eltérő: az előbbi tervezhetetlen, eredményei hosszú távon térülnek
meg, míg az utóbbi tervezhető és rövid távon térül meg. Természetesen fon-
tos, hogy a kétféle lntézménytípus között szoros kapcsolat legyen, amely elő-
segíti az alapkutatási eredmények átkerülését az alkalmazott kutatási szféra-
ba. Ezt azonban nem úgy kell megoldani, hogy valódi kutatási profilt nélkü-
löző gigantikus ,,centrumokat“ hozunk létre.

Sajnos Sziklainé azon megállapítása is kiegészítésre szorul, mely szerint a
tudományos minősítésű szakemberek megfelelő anyagi elismerésben ré-
szesülnek. A megfelelő anyagi elismerés pusztán arra a néhány száz akadé-
mikusra vonatkozik, akik miniszteri fizetést kapnak, de nem ők képviselik a
magyar tudományos 'kutatás derékhadát. A több ezer magas képesítésű (p_l.
kandidátusi fokozattal rendelkező) aktív kutató - 17 éves intenzív tanulás es
több éves sikeres kutatómunka után _ jelenleg is legfeljebb annyit keres,
mint egy szakmunkás.

A TUDOSZ ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA* _
A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének (TUDOSZ) elnöksége megíit-

közéssel fogadta a Pénzügyminisztérium tisztviselőjének a tudományra vonat-
kozó (MTI közleményként), a sajtóban közzétett értékelését. Sziklai Edéné
fanácsosnak mindössze egyetlen mondatával tudunk egyetérteni, nevezetesen
azzal, hogy ,,a Pénzügyminísztériumnak nincs joga ahhoz, hogy a tudomány
szervezeti rendszerét, teljesítményét mínősítse". Nem az első eset ugyanak-
kor, hogy a Pénzügyminisztérium tisztségvíselõi és más kormányhivatalno-
kok ilyen jogot vindikálnak maguknak és a magyar tudományra, illetve a
tudomány munkásaira vonatkozóan hátrányos és részben valótlan nyilatko-
zatokat tesznek. ` _

Az elnökség álláspontja a nyilatkozatban állítottakkal szemben az, hogy a
tudományos kutatásra fordított összegek mind abszolút értékben, mind a Dem-
zeti jövedelem meghatározott százalékában, mind pedig nemzetközi összeha-
sonlításban kifejezve elenyészőek. A költségvetésből finanszírozott évi 5,4 mil-
liárd forint messze nem elegendő a tudományos kutatás területén megnyil-
vánuló hosszú éveken át folytatott restrikciós politika okozta károk enyhí-
tésére, de nem elegendő - a kormány kifejezett nyilatkozata ellenére - a
tudományos kutatásnak a jelenlegi alacsony szinten való fenntartására Sem.
Hamis tehát az a beállítás, amely kizárólag a tudományos kutatás struktu-
rális korszerűtlenségében keresi a kutatómunka hatékonyságának új leheto-
ségelt. ~

A TUDOSZ elnöksége a valósággal élesen ellentétben állónak tartja a nyi-
latkozónak azt a megállapítását is, miszerint ,,a Minisztertanács döntése sze-
rint a tudományos minősítésű szakemberek immár megfelelő anyagi elisme-
résben részesülnek". A valóságban ez csupáíı a kutatók elenyésző kisebbségét
kitevő akadémikusokra igaz, ugyanakkor a tudományok doktorainak, illetve
kandidátusainak fizetése, nem beszélve a tudományos fokozattal nem ren-
delkező szakemberekröl,- elképesztően alacsony. A minősített kutatóintézeti
dolgozókat megillető bruttó 8-14 000 forintos havi fizetés, az egyébként jöve-
delemadó-köteles csekély illetmény!-Kiegészítés ellenére is csupán töredéke a
hasonló végzettségű, más területen dolgozó szakemberei-tének. Továbbmenve,
a vonatkozó statisztikák szerint fizetésük a magasabb szakmai és nyelvi kép-
zettségük ellenére hozzávetőlegesen a fele a minisztériumokban és más fő-
hatóságezkban dolgozók fizetésének. Ilyen körülmények között a magyar tu-
dományos kutatás eredményei még míndig jelentõsek és jórészt a tudományt
érintő hátrányos kormányzati és hivatalnoki megítélés és rövidlátó fiskális
szűkkeblűség az oka, hogy a magyar tudomány lehetőségei az adott köríil-
ményekhez képest is behatároltak.
° A fenn elnökségi állásfoglalást a hazai napilapok - a Népszava kivételével
- leközölték. Nem értjük, hogy a magyar szakszervezetek napilapja miért
bojkottálta a TUDOSZ-t?
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Ü .Valahol Újpesten, a Fóti úton,
az egykori Károlyi-uradalom fö'd-
jein, most a Mikroelektronikai Vál-
lalat tőszomszédságában nyolcszin-
tes vörös épület magasodik: az
Akadémia Műszaki Fizikai Kutató
Intézete (MEK-I). Születéséről a Mi-
nisztertanács 1956. októberi határo-
zata döntött. Tradíciói az Egyesült
Izzó háború előtti kutatólaborató-
riumában gyökereztek. A magas ol-
vadáspontú fémek, a szilárdtestek
szerkezete és a vákuumtéchnika te-
rületein végzett munka a későb-
biekben a fényfqrrás-gyártás és a
félvezető-technika új tenmékeinek
és technológiai eljárásaihak kutatá-
sával egész-ült-ki. Az .intézetben há-
romszáz-harmincan dolgoznak, har-
maduk felsőfokú végzettségű, köz-
tük -nyolcvan kutató.

Jóval a szakszervezeti megújulás
előtt, a TU-DOSZ megalakulását
mintegy két évvel megelőzve dön-
töttek úgy az 1M«F~KiI dolgozói, hogy
démokratizálják szakszervezeti moz-
galmukat. Azóta az intézet érdekvé-
delmi tevékenységét az alapszerve-
zet *közmegelégedésré végzi. Nem
kis mértékben köszönhető ez annak
a párosnak, amelyet -- jó emberis-
merettel - a dolgozók az alapszer-
vezet élére választottak: Németh
Gábor titkárnak és Tóth Att-ila el-
nöknek, aki egyben a TUDOSZ
elnökségi tagja és szóvivője is. A
ımiértekre, az okokra fény derülhet
a kettőjülkkél folytatott beszélgetés-
ből, aımelyíből feldereng saját karak-
terük mellett a tudományos műhely-
ben feszülő indulatok háttere is.

Elsőnek a titká-rt faggatom:
I - -Miért előzték meg a többi

műszaki intézetet?

- 1986-os választási hadjára-
tunkban már kiderült, hogy tagsá-
gunk megelégelte a hagyományos
szakszervezet működésképtelenségét,
azt a gyakorlatot, hogy majd az
szb-titkár mindent elintéz... Igazi
demokráciát afkart, a bizalmi-fórum
valóságos működését. -1987 decembe-
rében. mikor a történészek jogos
elégedetlenségé kitört a kutatói ér-
dekvédelém gyatrasága miatt, ná-
lunk nyitott kaput döngettek.

I - Igy lett Ön titkár?
/

-- Három jelölt volt, programun-
kat mindhárman ismértettü-k az in-
tézeti lapban. A titkos szavazással a

I

Uj idők párosa   
régi titkár az első menetben alig
kapott szavazatot, a második me-
netben engem választottak.

| -_ Mi lz ,,civiı" fogtaıızozászze
- 'Műszergazda vagyok - 1968

óta ez az első munkahelyem. Ek-
kor elektronikai műszerész voltam,
74-ben végeztem a Kandó esti ta-
gozatán, azóta ez a béosztásom.
Feladatom a műszerek javíttatása,
olykor javítása és nyilvánta-rtásuk
ügyintézése. Egy` adminisztrátor és
egy -nyugdíjas segítőm van. Igaz,
mindennel lépést kell tartanom a
szakmában, de jut időm a mozga-
lomra is. _

I - M.ire? Mit tett eddig - mi-
ből áll .most titkári teendője?

- Intézetüñk az utóbbi' tizenkét
évben egyre jobban közeledett az
alkalmazott területekhéz, a terme-
léshez. Ez tette lehetővé, hogy anya-
gilag `talponimarad.hattun-k, hiszen a
költségvetési támogatás szinte meg-
egyezik a befizetett adóval. Hogy a
támogatás kevés - vagy az adó
sok?
- Megválasztásomkor igazgató-

válságba csöppentem, a vezetésben
személyi ellentétek d-últak. Diplo-
matikusan közvetítettünk, hogy
mindenkin segítsünk. Nagy konflik-
tusom a vezetéssel .nem -volt, bér-
émelési és munkaidő--ügyfikfben nem
kellett külön kilincselnem. Kezdet-
ben, amikor vállalkoz-ni kezdtünk,
volt mit elosztani, s a vezetés kí-
nosan ügyeit a demokratikus szabá-
lyok betartására. A TUDOSZ ná-
lunk is a szakszervezeti jogosítvá-
nyok következetes érvényesítésére
törekszik. Javaslatainkat a vezetés
elfogadta. Most lesz változás érde-
keltségi rendszerünkben: az eddigi
jutalmazások helyébe idén szakértői

Qűawm' Lzluzl'
O A Szószóló 1909. júniusi számában köz-
zétettiik a TUDOSZ elnökségének az or-
szággyűlési képviselőkhöz május közepén
eljuttatott levelét. A tudományos kutató-
intézeti dolgozók érdekeinek képviseleté-
ben megfogalmazott dokumentumban ki-
fejezésre juttattuk azt a határozott szak-
szervezeti álláspontot, amely szerint a tu-
dományos kutatóintézeti dolgozóknak is
biztosítani kell - a képzettségben, tudo-
mányos minősítésben velük azonos szin-
ten álló felsőoktatási dolgozókhoz hason-
lóan - bérük reálérték-csökkénésének
lassitását. megállítását, illetve az eredmé-
nyek szerint, növelését.

A TUDOSZ ezért 1990. január 1-jétől
kezdődően a tudományos kutatás terüle-
tén 35% központi bérféjlesztést tart szük-
ségesnek a költségvetési rend szerint gaz-
dáäkodó kutatóintézetekben dolgozók ré-
sz re. e ,

Az országgyülési képviselőkhöz eljutta-
tott petíció másolatát megküldtük a kor-
mánytagoknak, az MTA fõtítkárának és
egyes szakszervezeti vezetőknek: A má-
jus 26-án postára feladott 896 darab le-
vélre augusztus végéig három reagálás ér-
kezett, amelyeket változtatás nélkül nyil-
vánosságra hozunk:

DB. LASZTITY Badomir országgyülési
képviselõtõl:

Kedves Kolléga! »
Köszönettel megkaptam 1909. V. 22-én

kelt levelét.
Egyetértek Önnel azzal, hogy helyre

kell állítani az értelmiségi munka értéke-
lését, aminek tükröződnie kell mind az
erkölcsi, mind az anyagi elismerésben.
Mind a Parlamentben, mind a Kulturális
Bizottságban és a most alakuló Tudo-
mánypolitıkai Bizottságban arra fogok
törekedni, hogy az 1989. évi kezdeti sze-
rény eredmények tovább szélesedjének.

1909. június 14.

v
Š

Pozsdlu' imre silamınmlszteı-től:
A tudományos kutatásban dolgozók élet-

és munkakörülményeinek javítását kép-
viselőként és a kormány tagjaként ıs
sürgétőnék tartom. Meggyőződesem, hogy
az oktatás, a kultúra mellett a tudomá-
nyos kutatás kiemelt támogatása kulcs-
fontosságú a jelenlegi válság meghaladasa
szempontjából. Különösen fontos az érn-
béri tényező szerepének tényleges i'el_- és
elismerése: a kutatók teljesítményének
fokozott emberi és anyagi megbecsúlése.

Az Önök által javasolt mértékű általa-
nos béremelés jogosságát é szempontból
tehát nem vitatom. Ugyanakkor - m_in__t
tudják - a mérték és időpont a jövö
évi költségvetési támogatások nagyságá-
tól, konkrétabban a kormány és az __ér;
dekképviseleti szervek között létrejovo
megállapódásoktól függ. E tárgyalások
keretében, a lehetőségek és más területek
- talán nem kevésbé megalapozott -
bérköveteléseinek ismeretében születhet
döntés a kutatói béremelésról.

1989. július 14.
DB. IIALMOS Cıabától, az Állami Bér-
és Munkaügyi Hivatal elnökétől:

A tudományos dolgozók képviseletében
az országgyülési képviselőknek küldött -
hozzám tájékoztatás céljából eljuttatott -
levelét köszönettel vettem.

A téma vizsgálata során munkatársaim
tudomására jutott, hogy a tudományos
dolgozók bérezési problémáit a Magyar
Tudományos Akadémia - egyebek között
az Önök tevékeny közremuködésével -
jelenleg tekinti át. (A felmérés részletei-
ben és az elemzés módjában az ez év
május 5-én rögzített „Emlékeztető” sze-
rint állapodtak még a munkában részt
vevők.)

Javaslom, hogy az elemzés befejeztével
térjünk vissza a problémákra, mert állást
foglalni mi is a legfrissebb tényadatok
ismeretében szeretnénk.

1989. július 20. ı
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É? É)éK'IfAg`ASI~ãU;l`ATÓ INTÉZET TUDOSZ-tagsága opponálta a művelődési minisz-
dásí észëi d ıiıeiıi É étét, amely a tárca felügyelete alá tartozó kutatóhelyek gazdálko-
S báıs rme e ts gi rendszerét, valamint az állami megbízások _rendjét kívánja újra-
22 éšoz . A rendélettervézet szerint a Művelődési Minisztérium irreálisan magas

Im rt u befizetési kötelezettségét írna elő az árbefvételből. hátrányos helyzetbe
ıeozná a felügyelete alá tartozó intézetek kutatási eredményeinek értékesítését, il-

tve a kutatás-fejlesztés jellegű szolgáltatásokat. Az „árbevétel-arányos" túlzott el-
vonás ugyanis vagy nagyon megdrágítaná a kutatási eredmények árát (amellyel
az érdeklődő fizetőképes keresletet csókkentené), vagy kisebb árbevétellel (esetleg
nyereség nélkül) lenne kénytelen a kutató a kutatási eredményét értékesíteni. A
helyi TUDOSZ-alapszervezet határozottan tiltakozott a drasztikusan nagy arányú
befizetési kötelezettség ellen. Szeretnék elkerülni, hogy az Oktatáskutató Intézet
kiııdványainak árát oly mértékben kelljen emelni, hogy azok eladhatatlanok legye-
ne .
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Epítésgazdasági és Szervezési Intézet Kutató és Szervező KFT., Ipargazdasági In-
tézet. Masyaı- Aııaml Eõıvõz L. Georlzıinil Kutaio mezei, Magyar Allıml rõıutznı in-
tézet, MSZMP KB Párttörténei Intézet, MTA Csillagászati Kutató Intézet, MTA Föld-
rajztudományi Kutató Intézet, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet, MTA
Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, -MTA Központi Fizikai Kutató
-Intézet, MTA Mûszaki Fizikai Kutató Intézet, MTA Néprajzkutató Csoport, MTA
Nyelvtudományi Intézet, MTA Pszichológiai Intézet, MTA Szegedi Biológiai .Kutató
DOSZ-alapszervezeteinek képviselői - a nyár eleji titkárok tanácsa ülésén - azért.
hogy szakszervezetünk működési költségeit csökkentsék, arra vállalkoztak. hogy
havonta megszervezik lapunk munkahelyükre szállítását. A TUDOSZ elnöksége és a
Szószóló szerkesztőbizottsága köszönettel fogadja ezt a nem kis áldozatvállalást je-
lentő felajánlást. Szükség van erre mindaddig, amíg a Magyar Posta irreálisan ma-
gasan megállapított tarifáért szállítja a küldeményeket. , Reméljük. hogy egyszer
majd nálunk is a különböző munkafolyamatokat azok a munkaszervezetek képesek
azt legäiatıfkónyabban ellátni, amelyek a társadalmi munkamegosztás során erre sza-

oso ta .
A 'lap megjelenésének konkrét napjáról a szerkesztőség havonta telefonon vagy

levelézőlapon keresztül értesíti az alapszervezeteket. Az újságot Budapest VIII. ker.,
Puskin utcai portájáról lehet elszállítani. _ d 1

megbízásokat is lehet adni a- kuta-
tóknak. A bizalmik pontos képét
kel-1 -hogy* kapjanak arról, hogy ki
mennyiben részesül, -hogy közeled-
jünk az igazságosabb megoldáshoz.
Ügyelnünk kell, hogy , a kifizetési
címek át'keresztelé.sével ne lehessen
elrejténi bizonyos összegeket.

szakszervezeti rnozgalomból?
I - -Mi- -tetsz-ik -' és mi nem a

-L Még mindig nem tetszik, hogy
a SZOT-na-k ilyen bürokratikus ap-
parátusa van: egy SZOT-ülésen
170-180 ember ül, s közülüik csak
.10-_-20 szól ér-dembén. És nem tet-
szik még a SZOT helye a kerekasz-
talnál: 'a szakszervezet-nek el kellé-
ne. külön-ülnié a különböző politikai
szervezetektől. Baka Andrással na-
gyon egyetértek abban: nem szabad
a pártapparátus levitézlett ejtőer-
nyőséit a mozgalom nyakába ültet-
nl.

I - É-s mi tetszik?

- Nagyon jól együtt tudok mű-
ködni Attilával, az elnökünõkkel. Vé-
leményét nemcsak tudományos és
elméleti kérdésekben fogadom el,
-hanem szervezeti ügyekben is. Pél-
dául abban, hogy az érdekeltségi
szabályzat kialakításánál oda kell
figyelni a kutatók véleményére,
mert csak az ő kutatásaik alapján
juthatunk anyagilag is előbbre. Ezt
a nem kutatók -is megértik, komp-
romisszumra -kész tagságunk meg-
könnyíti a dolgunkat. Különben
megosztottuk a mu-nkát, s a bizal-
mitestülétet tekintjük döntéshozó-
nak...

Csupán külsőre különbözik a so-
ványabb, szemüveges titkártól a
teltebb, szakállas elnök: Tóth Atti-
la ízig-vérig kutató-fiziıkus, stílusá-
ban és életvitelében közel áll Né-
meth Gábor-hoz. ,Mindketten a

_Vaıı, egy ii -
és egy rossz hírem

[J Hat hónap, négy válasz nélkül
hagyott levél, számtalan sikerteen
telefon után végre találkoznattain a
Főhatóság Vezetõjével. Egy kis in-
tézet szakszérvézeti ügy-vezető elnö-
keként először és talán utoljára fo-
gadott. Nem egyédül mentem, élkí-
sért a TUDOSZ jogtanácsosa is,
akinek személyes közreműködésével
végül is kompromisszum jött létre.
Ügyünk váratlanul kívánságunk
szerint oldódott még. Ez jó hír.
Vélhetnénk: győzelem. Győzelem?
Miért nem tudok igazán örülni en-
nek?

Egy kis intézet ügyvezető szak-
szervezeti elnöke nem kompetens,
nem partner, nem egyenrangú fél.
Valószínűleg nem az adott személy
miatt, hanem -mert a Főhatóság
csak Felj'ebb.valóval tárgyal. Szak-
szervezeti szinten is. Szint a szint-
tel. Ezt szokta még évtizedek óta.
Mégadtuk a császárnaik, ami a csá-
száré. Formailag engédtünk, a tar-
talom_a mi kezünkben -van, és ezt
'együtt alakítottuk, emellett tartot-
tunk ki. Szerepjáték, alakoskodás?
Miért ne, -ha a cél, a ha-rc ezt kí-
ván-ja? 'A sikér a fontos. A sikér
~megva~n,×Dé nem volt harc. Érvek
csatáját vártam. Már kmzültü-nk az
ütıközétre, amfikor futár hozta a h-írt.
Jó hírt. Jó hírt?

Miért engedett a- Főhatóság? Vé-
leményé, ellénszenve szilárdnak
tűnt. Erveim . lıatottak rá? Kizárt;
nézett rám, de nem figyelt, A nem
tetsző kérdést vagy kijelentést el-
engedte a füle mellett, nem reagált.
A TUDOSZ-tól félné talán? Való-
színű, -nem is ismeri az új szak-szer-
vezetét. Nem adott nekik lehetősé-
get arra, hogy mellettem kiállva bi-
zonyítsák erejüket, 'hozzáértésü-ket.
Mégnyerni akar? Kit és mire? '

Kis intézetünk alapszervezete
alulról építkézett, új tartalmat, új
formát akart, sorsát saját kezében
tartva. Ezért' csatlakozott. a
TUDOSZ-hoz. Félek, -hogy megbom-
lik az egyensúly. A tartalom és a
forma egyénsúlya. Ha a forma kül-
ső nyomásra több módosu-láson is
átmegy, a tartalom is rnódosulni fog.
Félvé írom lé: visszarendeződik.
Vis-szarendeződik?

Biztatom magam: csak rajtunk
múlik. Csak rajtunk múlik?

Debmzy Msi-ta

,,-kezdő négyvenesek” nemzedékéhez
tartoznak, mindketten kétgyermekes
apák. `
`- Amikor 71-ben a debreceni

egyetemet elvégeztem, fémfizikával
kezdtem foglalkozni - mondja az
elnök. - Témám 1972 óta az elekt-
rosugaras analízis. 1977-ben hívtak
a -MÜEI-be, ekkor alakult itt a
-pásztáıó élektromikroszkópos labo-
ratórium. Ami a közérzetémet ille-
ti: nincsenek nagyobb kifutási esé-
lyeim, mint bármely kortá-rsamnak,
és ennek a generációnak eléggé be-
zhatároltak a lehetőségei. Tíz éve az
akkori Izzó igazgatója a szemünkbe
mondta, hogy nincs szüksége kuta-
tásra. E hozzáállás eredménye az
ország állapotán is meglátszik. A
tíz' évvel utánunk jövök esélyei
annyival jobbak, hogy a tudomány
nemzetközi vérkeringésébe inkább
be tudnak -kapcsolódni. Ha azt
akarjuk, hogy ezek az esélyek idé-
haza váljanak valósággá, jóval töb-
bet kell a tudományrá áldozni. `

- Ezért kapcsolódott a mozga-
lom-ba? .

- Ezért is. A TUDOSZ-nak való-
jában némcsak a dolgozók, ha-nem
a tudomány érdekvédélmét is fel
kell vállalnia, noha ez nem »klasszi-
kus .szakszervezeti tevékenység. Eh-
hez szövetségesekre van szükségünk.
A személyi feltételeket csak az ok-
tatás korszerűsítése javíthatja, ezért

U

zeti lapnak, amely publi-ká-lta a há-
rom titkárjelölt programját... Hogy
miért vállaltam az elnökséget?
Gimnazista korom óta hiszek a -kép-
viseleti demokráciában, ezt. igye-
kéztém a szakszervezet működésé-
ben is meg-honosítani. Ezek után ta-
lán érthető, 'hogyan és miért vet-
te'm részt_ fizikusként a társadalom-
kutatók nagy vállal-kozásában, a
szakszervezeti meg-újulásban. Aztán
a TUDOSZ alakuló -kongresszusán
beválasztottak a kilenctagú elnök-
ségbe. Itt nincsenek kinevezett re-
szortok, szóvivő úgy lettem, .hogy
az előkészítő bizottság ,Baka .And-
rással együtt annak választott. Ném
volt mindegy a Ikéshegyremenő nyi-
latkozatok idejében, hogy ki beszél
a mozgalom nevében. 9

f .

I - Ez milyen leterhelést jelent?

- Változót. Most épp csendesebb
a périódus._ Január-februárban,
sztrájktörvény-ellenes együttműkö-
désünk idején nagyon kél`lett-ügyel-
nünk, -hogyne aza korlátozó tör-
vény kerüljön az Országgyúlés elé,
amit az ÁBMI-I dolgozott ki.

I - Nyugtalanítja-e a je-lenlegi
helyzet?

- Nem megnyugtató a szakszer-
vezeti jogok hosszú távú rendezése.
Sem- a kormány, sem az ellenzék
nem halad ebbe az irányba. `A
SZOT hozzáállása pedig meglehe-
tősen lágy. A szakszervezetnek na-
gyon kell figyélnie és szükség esé-
tén harcol-nia, hogy né a dolgozók
kárára álljon talpra ez az ország,
vagy ha már ez elkerülhetetlen, ak-
kor ez kibír-ható ütemezésben ˇ és
igazságos elosztásban történjék. In-
tézetünkben is lényeges kérdésnek
tartom, -hogy se egyének, se csopor-
tok ne kerüljenek hátrányba, ha
vannak sajátos érdekeik, akkor azt
megfogalmazhassák és képviselhes-
sék. Igy «az elégedetlenség pozitív
hajtóerővé válhat és nem déstruk-
tív, romboló erővé - gondolja ezt
egy fizikus. _ .

már önvédelemből is természetes
szövetségeseink a felsőoktatásban
dolgozók. Másrészt sokan dolgoznak
ipari, vál`lalati kutatóhelyeken, ezért
szorgalmaztuk egy -koordinációs tes-
tület létrehozását, amely összefogja
a különböző területeken szerveződő
kutatói csoportokat, s ily módon
megfogalmazhatjuk a mintegy nyolc-
vanezres tagság érdekeit.

Egy fizikus - és egy műszergaz-
da: mégis két különféle alkatú,
témperaméntumú ember, akik mun-

I - Hogy került (1 mozgalomba? -kahelyük közéleti -kérdéseinek meg-
' ` oldásába-n kitűnően :kiegészítik egy-

- Még a Közalkalmazottak ide- más; - , "
jében szerkesztője voltam az inté- Gy. I. Gy..

. .
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A TUDOMÁNYOS DOLGOZOK SZAKSZERVEZETENEK ELNOKSEGE, a Felsőokta-
tási Dolgozók Szakszervezétének intéző bizottsága, a I-Iumanitás Demokratikus
Gyógypedagógiai Szakszervezet választmánya, ,a MEDOSZ Felsőoktatási Intézmé-
nyek Tagozatának vezetősége, a MEDOSZ Kutatási Intézmények Tagozatának veze-
tősége, a Pedagógusok Szakszervezetének központi vezetősége, a Pedagógusok Dé-
mokratikus Szakszervezetének országos választmánya, a Tudományos Dolgozók De-
mokratikus Szakszervezetének felsőoktatási választmánya és a .Közgyűjteményi és
Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének titkársága közös nyilatkozatot jelentetett
meg az oktatás, a tudomány és a müfvelödés területen foglalkoztatottak bérlielyzeté-
nek egységes kezelése érdekében. A nyilatkozatban felhívták a figyelmet az eddigi
százalékos bérkövetelések kudarcára, s arra, hogy az eddigi úgynevezett ,,leosztási"
modell csak az e területen dolgozók egymás elleni kijátszását eredményezheti. Szük-
segesnek tartják egy „értelmiségi fogyasztói kosár" osszeállitását, amelynek alapjan
megállapitható az a minimális bérszint, amely biztosítja az e területeken dolgozók-
nak az értelmes és hasznos tevékenységhez szükséges, a fejlettebb országokban az
adott életviszonyok standardja szerinti életszínvónalat. Követni kívánják a „verseny-
szféra” alkurendszerét, kialakítva a. költségvetési szférában - különös tekintettel az
oktatási. kutatási, művelődési területekre - egy olyan érdekegyeztető intézmény-
rérılálcszért, amelyben megalapozottan tárgyalhatnak a kormányzati-költségvetési szer-
ve e . '
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A TUDOSZ KOLTSIEGVETESE. A titkárok tanácsának üléséről közölt tudósítasunk-
ban igértuk, nogy szakszervezetunk koltsegveteserol tájékoztatjuk olvasoinkat. Szak-
szervézetunk gazdálkodásáról, arrol, hogy mire koltjuk a pénzünket, tudnia kell a
tagsagnak. Erre a tajekoztatasra azert kellett eddig varni, mert a Sz0`l`_-tal folyta-
tott tárgyalás idopontjaig még nem dolt el, hogy a szakszervezetek csucsintezme-
nyenek nany százalékos járulékot fizetünk. Azóta ez a tárgyalás lezajlott, s ınár
semmi akadálya, hogy Gyorgy Lajos geofizikustol, a TUUUSL elnökségi tagjatul,
gazdasági ielelosetol idei koltsegvetesunk állapotáról erdeklodjunk.
- Tervezett bevetelunk, amire a befolyó tagdijakbol szamitunk, 4 750 000 forint -

kezdi tájekoztatásunkat Gyorgy Lajos -. Ehhez meg ötvenezer forint kamatra szá-
mítunk abbol az osszegbol, amit a tavalyi maradvalfyból a I-Iitelbankban elhelyez-
ILIIIK. ˇ
- Milyen több tételekből áll a TUDOSZ költségvetése? .
- A tagdijbe-vételek fele nálunk marad, fele alapszervezeteinket illeti. Elsö na-

gyobb kiadasi tételunket a központ kiadásai jelentik. Berre, alkalmi és szakértol
cıljakra, jutalmakra 820 000 forintot költünk - a hozzátartozó társadalombiztosítási
jarulek 2`ıD 000 forintot tesz ki. A dologi kiadások, az ertekézletek, tanacskozasok, a
kikuldetes utazási költségei, a társadalmi aktivisták, a választott tisztsegviseélók
tlszteletdíjai 425 000 forintba kerülnek. A másik jelentős tétel a Szoszolo eloailita-
sanak költségei, amely a közelmúltban ismét felemelt papiráron, megnövekedett
nyomdai és postaköltsegek miatt 825 000 forintot tesz ki. A harmadik, a SZOT-nak
fizetett járulék és a Kozalkalmazottaknak fizetett térítés a szolgaltatasokert. Az elso
félév bruttó tagdíjának 12%-át fízettük a SZOT-nak, tárgyalásalnk értelmében ez az
arany a második félevtöl 5,5%-ra csökken. A TUDOSZ nem igényli a megyei és a
budapesti szakszervezeti apparátus működését, ezért a jövőben nem fizetünk a me-
gyei es fővárosi szervezetek fenntartására járulékot. A Közalkalmazottak Szakszer-
vezete a TUDOSZ pénzügyi, számviteli munkáért és az üdülés ügyintézéséért nettó
három százalékot kap. További 2,5%-ot fizetünk a ránk eső közös helyiségek üze-
meltetéséért: négyzetméterenként 3600 forintot, ám bérleti díjat nem, mert ez a
székház a miénk is.
- Terveztek még ezeken felül más jelentős kiadási tételt a költségvetésben?
- Félmillió forintot elkülönítettünk, ezt több célra szeretnénk felhasználni. Ennek

felét mindenféle segélyezési alapra és közcélú támogatásra szánjuk. Otvenézrét ter-
veztünk a kis alapszervezetek támogatására adni, a fennmaradó 200 000 forintból
forgóalapot képzünk a tagság rövid lejáratú támogatására -- -például a nyugdíjba
vonulók, tartós betégállományúak kamatmentes kölcsöneire, ami a nyugdíj, táp-
pénz kézbesitéséig féloldhatja létbizonytalanságukat. _ _
- Mennyi pénzünk marad?
- A tavalyi 800 000 forintos mardványt, mint említettem, a Magyar Hitel Banknál

kötöttük le. Az egész költségvetés 300 000 forintos maradvánnyal számol.
- Mennyire volna szükség?
- Ha sikerülne két-három éven belül két-hárommilliós pénzalaphoz jutni, ez sok

terhet levenne a tagság válláról. Ez az összeg - akár vállalkozásokba is fektetve -
fontos támogatási célokat szolgálna. Szeretnénk elérni a dologi kiadások modernizá-
lását. Függetlenített apparátusunkat ma mindössze egy titkár, egy ügyintéző és egy
félállású szérvezőtitkár jelenti. Ezért sok a megbizói, szakértői díj. Igyekszünk a
munkák megkönnyítését gépesítéssél megoldani, erre költjük a dologi kiadások
nagy részét. Ami a Szószólót illeti - mivel ez tagságunk -tájékoztatásának egyik
legfontosabb eszköze, valamint ezzel szeretnénk hiteles képet nyújtani szakszerve-
zetünkről a szélesebb közvélemény előtt is -, a titkárok tanácsa egyetértésével to-
vábbra is ingyen kívánjuk adni a lapot az olvasóknak. Kőltségeit úgy próbáljuk
mérsékelni, hogy szeptembertől néhány alapszervezet elvállalta az újság munka-
helyre kézbesıíštését (lásd: TUDOSZ Világ, TUDOSZ News rovatban az erről szóló
hírt - a szer .). .
- Milyenek szakszervezetünk anyagi kilátásai?
- Ha kialakul egy újszövetségi rendszer, remélhetőleg más rendszerű elszámolási

vezethetünk majd be: ennek értelmében az új szövetségnek- konkrét szolgáltatá-
sokért fizetünk a tagdíjaink százalékából - a többletszolgáltatásokért pedig kulon
megállapított díjat.

A TUDOSZ-nak továbbra is szoros, sőt még takarékosabb gazdálkodást kell vé-
geznie, hogy szakszervezetünk mégálljon a saját lábán. Úgy ítélem meg, hogy a mû-
ködésünkhöz minimálisan szükséges egyéves tartalékkal kell rendelkéznünk, ez pe-
dig hárommilliós tőke létrehozását jelenti. .

Reméljük, sikerül. GY- i- 83'-
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A tudomány nem rosszabb,
mint a társadalom
Tudomán)/politikai vita a Kossuth Klubban
Ü Tudósok, tudományszervezők, tu-
dománypolitikusok gyűltek össze a
nyár elején a Kossuth- Klubban,
ahol a Tudományos Dolgozók Szak-
szervezete, a Tudományos Dolgozók
Demok-ratikus Szakszervezete, a Fel-
sőoktatási Dolgozók Szakszervezete
és az Országos Felsőoktatási Erdek-
képviseleti Szövetség rendezett tu-
dományzpol-izt'iıkai vitát. A késő esti
órákig zajlott vita jellemzésére
szolgálhat Baka Andrásnak, a
TUDOSZ elnökének a házigazdák
nevében is elmondott önkritikus
zársza-va:
- A 'témát szándékosan túl álta-

lánosnak jelöltük ki, mert nem tud-
tuk, -hogy milyen tudománypolit-ikai,
tudomány-,finanszírozási »kérdések-
ben milyen csapatra -lehet számíta-
ni.- vallotta be az elnök.

Sokféle- gondolat, szenvedélyes
vélemény, javaslat, kérdés és válasz
hangzott el az órá-kon át tartó esz-
mecserén, amely-ről egy tudósítás a
teljesség minden igénye nélkül csak
a morzsákból adhat kóstolót. Terí-
tékre került a Tudományos Akadé-
mia helyzete, reformja, átszervezé-
sének elképzelhető sokféle iránya,
intézeteinek és a felsőoktatásnak a
viszonya, a felsőoktatás, a kutatás
sokféle gondja, vitatott ügye, a tu-
dományos kutatások finanszírozásá-
nak kérdése. z

Baıka András v-itaindí-tója már
,,-kihegyezte”: milyen -legyen a jö-
vő Akadémiája, a ,,ıNagy Akadé-
mia” -intézeteivel együtt funkcionál-
jon-e, vagy az intézetek legyenek
önállóak? Milyen autonómiát élvez-
zenek, -hogyan élzjenek meg a piac-
ról, s mi ezekről a Minisztertanács
mellett működő tudománypolitikai
kollégium és a szakszervezetek ál-
láspontja? `

Az első felszólaló, Kemény Ta-
más, a KEKJ képviseletében egy
két-rétegű koncepció kidolgozását
sürgette, amiben a tudományos köz-
vélemény minél szélesebb szektora
megfogalmazza, hogy egy belátható
időtáıvon mit tartana kívánatos
helyzetnek, amitől mereven el kell
különíteni a rövidebb időtávra szóló
terveket. Veszélyesnek tartja az ok-
tatás jelenlegi merev szétválasztá-
sát, szerinte szoros integrációjuk
kívánatos. Arra is kitért, hogy a
kutatás--finanszírozás mai -rendszere
pazarló, megengedi, -hogy teljesít-
ménnyel nem fedezett jövedelmek
áramoljanak ki. `

Kardos Julianna a 'Központi Ké-
miai Kutató Intézetből élesen bírál-
ta az el-készített pénzügyminiszte-
niumi koncepciót. Véleménye sze-
rint a jelenlegi pénzügypolitika tu-
dományellenes, ugya-nez a jellem-
vonás a költségvetési reformban is
folytatódik. Az em-lített koncepció
csökkenteni akarja a kutatások fi-
nanszírozását, s a kutatás fogalmát
is zavarosan értelmezi, mert alap-
kutatáson kutatást és műszaki fej-
lesztést ért, s megkülönböztet kü-
lön fejlesztést, amit már a termelő
szférában kíván elhelyezni. A költ-
ségvetés -kivonulásával a megadóz-
tatott válla-latokra való támaszko-
dás szeri-nte a tudományos infra-
struktúra felére csökkentését ered-
ményezi.

Bata Lajos a KFKI-»ből a finan-
szírozásban tapasztalható mérhetet-
len káoszt knitizálva arra hívta fel
a figyelmet, hogy mindenféle át-
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szervezés mellett a nemzetközi
szintű, különösen a kísérleti kuta-
tómű-helyeket - függetlenül attól,
hol működnek - megkülönbözte-
tetten -kell támogatni.

Ra-kusz Lajos, a Mi-ni-sztertanács
mellett müködő tudománypoliti-kai
kollégium titkára felszólalásában a
felzárkózáshoz nélk-ülözhetet-len fel-
sőoktatás és a tudományos intéz-
ményhálózat felelősségére apellált.
Radikális paradigmaváltást dekla-
rált, -melynek lényegi elemei: az
autonómia elismerése, a bürokrati-
kus tudományirányítási modell le-
építése, valamint az egyetemek sze-
repének felértékelése.

Fogarasi Ildikó, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kutatásszervezé-
si Intézetből bejelentette, hogy
„Mester-ta-nítvány” alapítványt kez-
deményeznek, részben akadémiai
központi pénzből, -részben egyes
vállalatok finanszí-rozásából és rész-
ben idősebb akadémikusok, tudósok
által felajánlott" összegekből.

Garab Győző, az MTA Szegedi
Biológiai Központ munkatársa a
kollégái-val lefolytatott munkahelyi
vita közös állásfoglalását olvasta
fel. Ebben élesen szem-beszál-lnak a
kutatóhálózat »bármilyen formában
történő megszüntetésével vagy- más
szervezetekbe olvasztásával. Fon-
tosnak tartják az Akadémiai tör-
vény elfogadását, ami kimondja az
Akadémia testületi autonómiáját, de
azzal a szigorú kitétellel, hogy az
intézményi rendszer hovatartozása,
a vagyoni viszonyok, a feladatkö-
rök és az állami támogatás rögz-íté-
sének ténye mellett széles teret ad-
jon a kutatás szabadságának, az
intézetek önszerveződésének és de-
mokratikus, autonóm működésének.

Szatmári Zoltán, a .KFKI és egy-
ben a tudománypoliti-kai kollégium
képviseletében részletesen taglalta
a tudománypolitika válságjeleit és
az ehhez kapcsolódó pénzügyminisz-
tériumi reformelképzeléseket. Hang-
súlyozta: visszautasít minden olyan
koncepciót, amely csökkentéssel
akarja 'a költségvetést reformálni.
Kifejtette egy Magyarországon még
ismeretlen szer-vezeti modell, a
nemzeti kutatóközpont megteremté-
sének szükségességét. -

Somlai Pé-ter, az 'ELTE képvisele-
tében javasolta a pénzügyminiszté-
riumi változat ,,megf~úrását", mert
ha ez az elgondolás kerül a tör-
vénybe, ak-kor ennek bomlasztó ha-
tásai lesznek a tudományos életre,
az akadémiai intézetekre és az
egyetemekre egyaránt.

Aradi Zsolt, az Akadémia pénz-
ügyekkel foglalkozó munkatársa
próbálta védeni a pénzügyi mun-
dér becsü-letét. Számokat, tényeket
soroló érvelését többször félbesza-
kították a kérdések, indulatos meg-
jegyzések. ,,Csak vázlatosan kiemel-
tem néhány dolgot, tudom, nagyon
fáradságos lesz elolvasni azt az
anyagot, amelyet írtunk, de azt hi-
szem, nagy hiba volna csak egy
szeletét kivenni ennek az egész
pénzügyi rendszernek, mert egészen
téves megoldásokra lehet jutni” -
fejeztebe mondandóját. ˇ

Balázs Katalin, a Szociológiai In-
tézetből többek közt a tudományos
kutatás és a műszaki fejlesztés he-
lyét és szerepét elemezte a mai tár-
sadalomban.

Fábri György, a bölcsészkar filo-
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leszáll
Harris Sidny karikatúráit Bencze Gyula bocsátotta szenkesztőségiink ren-
delkezésére, h

zófiai tanszékének aspiránsa az in-
tézményi autonómia és a teljesít-
mény-elvű felsőoktatás garanciáiról
beszélt. Jogosnak -tartja az egyete-
mek követelését, hogy .rendelkezze-
nek a tudományos fokozat odaítélé--
s-ének jogával, aınrihez két feltétel
szükséges: 1.: át .kel-l venni a fejlett
világban kialakult standardizázlt mi-
nősítési rendszert, 2. az államo-
sított tudományos odaítélés sziszté-
máját ('IlM=B) .meg kell szüntetni.

Dolesahall Pál fizikus az alapfo-
galmak tisztázását -kérte számon,
mert a „tudomány bizonyos érte-
lemben értékítéletté -vá-lt, értéket
fejez ki, holott ez hibás fogalom".
A tudomány alatt elsősorban az
alapkutatás értendő (ez persze nem
csökkentheti az egyéb -kutatási és
fejlesztési tevékenységek értékét és
presztízsét), s az alapkutatások
pénz-ügyi támogatása minden kul-
turállam kötelessége. '

Neumann László; a Munkaügyi
Kutatóintézetből a ,,háttérintézetek"
hátrányos helyzetét ismertette.

Egyed Albert az Akadémiai Ku-
tatás-szervezési Intézetből kifejtette,
hogy ,,a humaniórázknak sem itthon,
sem külföldön nincsen piaca. Né-
hány tudományágunk, mint pl. a
régészet vagy az orientalisztika je-
lentős nemzetközi tekintéllyel ren-
delkezik, azonban a_ túlságosan pia-
cosított tudománypol~i-tikai elképze-
lések megvalósítása ezeket a ver-
seny-képtelen diszcipliznákat elsor-
vasztaná, ezért a jövőben is állami
költségvetési támogatásra szorul-
nak.”

Várnai András filológus a japán
modellről beszélt.

Aloszentievios György, a Társada-
lomtudományi Intézetből az alapku-
tatás piacosítási szándékával szállt
szembe.

Dr. Kuti Lásáló, a Magyar Állami
Földtani Intézet képviselője szerint
legyen együtt feladat-finanszírozás
és intézmény-~finan-szí-rozás is: ám
kérdéses marad az alkalmazott ku-
tatás támogatása.

Nehéz -kiválogatni, összefoglalni
egy többórás vita minden fontos
gondolatát, hiszen ebben a .vitában
sokan többször is szót kértek. Min-
den el-hangzott vélemény, minden
mondat helyet érdemel-ne ésfköve-
telne, szélesebb körű megismerésre
volna érdemes. Ám egy tudósítás
lehetőségei ugyancsak .korlátozottak.

Végezetül elégedj-ünk meg Baka
András zárszavának néhány gondo-
latával: „jó lenne, ha ez a vitázó
csapat továbbra is találkozna,
együttm-űködne, legyen az TUDOSZ,
TDDSZ, Köza-lkalmazott vagy akár-
milyen tábor... A magyar tudo-
mány nem rosszabb, mint a mai
magyar .társadalom . .. Minden kon-
cepció téved, amelyik annyira elő-
reszalad, hogy -piaci -viszonyokat té-
telez fel, amikor a piaci viszonyok-
naık csak csírája van, vagy nyoma
sincs... Piaci viszonyokra helyezni
a tudományt ma Magyarországon
egyet jelent elsorvasztásával."

Hogy miért foglalkoznak a szak-
szervezetek a tudománnyal? Erre is
feleletet kaptunkt mert a társada-
lom ezen szférái nem ` működnek
megfelelően és ez a fórum is egy
lehetőség volt a cselekvésre.

Győri Illés György
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Gondolatok
a tudományos
minősítésről `
[1 A Magyar Tudomány 89/2. számában a 149~163„ oldalon jelait
meg a TDDSZ akadémziai választmányának -programja. E program
HI-as része a -jelenlegi töbhfokozatú tudományos -minősítési rend-
szer „lecseréläét” szor-galımazza egy aımerikai mintájú egrfokonıtos
rendszerre. Fontosnak ta-rtjruk, hogy e. oélıkitüzéssel vitáıba száll-j.u=n.k,
máncsaık azért is, mert ez a javaslat már többször, más fórumokon
is elhangzott. Azért is érdemesnek látszik szót emelni erről, mert a
TDDSZ-fprograım egyéb oélkirtűzêsei között i-gen sok előremutató,
progresszív javaslatot ftaláltımk, smelydiet szívből támogatni szeret-
nzénk.

Az aııfoerilkai minősítési rendszer magyar utánzása azonban. azon
újablban sajnos tizpikussá vá-ló -magyarországi intézkedések. sorát
gazdagita-ná, melyek ügyesen -komlbinálljálk a két világrend-szer hát-
rányos tulajdonságait. -Magyarország európai ország, és ezért Nyu-
gat-Európára is érdeme egy pifl«lan»tást ıvetn-i, mielőtt a tengerentıúli
megoldásokart lekoıpíroznánk. Nyugat-Európálban is
soklfokozatú rendszer van -(ellentétben Aımerikáıval), pl. -NSZlK-
ban a mi nagydoktorinknak az ottani habilitáció felel meg, és a
francia rendszer is hasonlóan rtöbıbfokozatos. -.Angliáıban a „BHD” és
az „DSC” szintén két tudományos fokoza-tnalk számait. Köz-
hely, hogy az .aırnerilka-i tudomány az -Eu-rópáfból elcsábfíltott .kuta-
tólcnak köszönheti nagyságát.

Jelen szerzők .többéves amerfilka-i egyetemi vendéýautatói és ok-
tatói -taıpasztala-tuık alapján úgy látják, hogy Magyanorszá-gnak ko-
moly vesztenifvalója van egy web]-eges újabb átszerıvezõsdi lklörvet-
keztében. Ma a magyar matematikai képzés «(ala:p és posztgradu-
á-lis is) igenfcsak kemény valutának száımıít, elisımerten jobb, mint
az amerikai. Amerikában- évek óta az egzakt tudományok »terén sú-
lyos oktatási és utánpótlási válságról beszélnek. Ennek nyomán
egrfnészt radikális intézkedésekre készülnek, másrészt a népszerű-
sítő Science és Science News folyóiratokıban is gyakran írnak erről.
Összefoglalva, az amerikai rendszer másolása azt jelebtenié, hogy
egy rendkívül sikeres országban megkeressük az egyetlen diszfunfk-
cionálisan műıködő dolgot és azt lemásoljuk. Ezért ésszerűtlennek
látszik, hogy az európai, miénkıhez »hasonló -tölbıbfokozatú rendszer
helyett az am-eriıka-it kezdj-üık utánozni.

b Többször elhangzott az a zgondolaıt, hogy a jelenlegi magyar ku-
tatási struktúra nem nyzuıgat-európai, hanem szovjet -mintát követ
(-és a reform jegyében ezért meg kellene változtani stb.). Már jelez-
tülk, hogy a sokıfokozaftúság esetében ez nem igaz. A .gondo-latnak
az a része is téves, hogy az egyetemi kutatás mellett fennta»r.tot~t ál-
lami (vagy alkadémiai) -kutatóintézet-ek se nyugat-euróçpa-i mintát
jelen-tenének. Az állami k-utaıtóifn-tézetek először Németországban
játszottak lényeges szerepet a fv.iılágv.iszon-ylatban hagyományosan
vezető német, majd ıtudomány 1-étrejõöttében. 'Dörténelmil-eg
hasonlóan alapvető a francia 'bázisú egretemek-től f«üg-~-
getlen kutatás.

Az, hogy a Szovjetunió ezt a sikeres európai hagyományt átvet-
te, nem ok arra, hogy a mi tudományos életünlkfben- eddig ıkiıaılaloult
életképes gócokat-iskolákat újaıbb átszervezési hullám-mal ,,ver-
jük szét". . _ '
~Dr. Lajos Tamás, a „Budapesti »Műszaki Egyetem rekftonhelyettae

(Új 'I'-ükör 1989. :máj-us 7-i szálmıáıban) .fe-lveti az oktatás m-inős-ég-é-
vel kaıpcsolatban. a következő lényeges igényeket: -1. a diákok ön-
képzését, 'kzreativi-tásuk kiıbonrtakozását -egy szalbadafblb, ku-
tatásori-enftá«ltalbb oktatással; 2. a diákok számára Európa szellemi
életébe való integrációt, aktív bekapcsolódást -tegyünk lehetővé
(egyetemek ,,egyetemes jellege”); 3. a 40 évi kontraszelekció miatt
most a teljes aıuftonómia és alulról szerveződő demoknácia színvo-
nalfveszt-ési veszélyt -jelenrtihet, ez fviszonft elkerülendő.

Szűkeblb szakımárıık .példája éppen azt igazolja, hogy az előbbi c-é-
lok az egyeterriektől független .kutatóhelyekre való erős támasz-
kodássaıl érhetők el. Nevezetesen: a imatematikusképzésben az MITA
Matemartikai- *Kutató Intézete -(-MÍKJI) igen aktívan részt vesz és éppen
ñüzggetíl.er'ís\ége névén tudlja biztosítani az emlıített «(ı1-3) célokat.
Teki-nıtve, hogy a- nemzetközi kutatás -élvona-láloan van az ıMlKI, a
külföldi loufčatók »jelenléte olyan artımoszférát jelenrt ar diákok számá-
ra, mely réväı a tdıetségeseblb halıl-gatók kzrevétlenlüll már égre-
temi tanıulırrıányaik második-hanmadik évében az európai tudomá-
nyos *loözgondolkodás élvonalát foglalkoztató kérdések vizsgálatát
érzik safj-áıtjıuknak. -Dr. Lajos Tamás- fenti zgondolatához kapcsolódva,
azt a célt, illetve feltételt, hogy az egyetemi demokratikus átalaku-
lás megoldható legyen színıvonalroml-ás nélkfülfiponıtosa-n az aıkadé-
miai kutıatóintézetek egyetemelotől való függetlensége révén lehetne
biztosítani! .

Dr. *Lajos Tamás eg' ıtováıbıbi- gondola-tıáıval egyetér'-tıve -mi is -a ku-
tatói, teljesitmények szabadversenyében és ehhez hasonlóan a tudo-
mányos fokozatok súlyának „szabad versenyeztetésében” ~lát`ju"k az
egészséges továbbképzés lehetőségét, azaz semmi esetre sem újaıbb
átszenvezésében. .Ezek - mint említettük - a ımeglevő szellemi
gócok, szétverését, nem valóságos és életképes új szellemi érıtékek
-mozgások létrehozását enedlményeznék. __ -

A fejlett njnugafti országoklban (az angolszász országokban kıülıö-
nvösen.) ıjell-emző, hogy ilyen típusú kérdıéseklben sokra lbeesüllilk a
hagyományt, & ha mód van rá, nem változtatnak a régi fbevált gya-
korlaton (gondolj-unk csak- az Angol Királyi Társaságra). .Magyaror-
szágon a~ jelenlegi töıbıbfokozaflıú rendszer már tölblb, mint 40 éve
használatban van S' -i akıár :tudomásul vsszük, akár - szer-
vesen beépül tudományos közéletünkbe. (Töbíbek között ez olyan
,Jkapaszkodókıloal-" látja el a- tudományos közéletet, melyek temnésze-
tét talán illusztnálják a kutartóinrtézéti vagy egyetemi folyosói 'beszél-
getésfoszlányok: ,, . .. azért az közismert, hogy egy -kandidátusi
vizsgán ezt meg ezt már ilyen és .ilyen szinften tud-ni kell . _ ." vagy:
,, . . . nagydoktori beadása előtt a ijelölfttől el szok-ták ıvátmi, hogy pl.
világszerte elismert fiskolaalaıpíflzó múlttal rendellkezzék. . .” A fejlett
ny-uga-ti demokráciák ha~gyoırrúny1tisztelő gondolkodásmódja .ilyenkor
azt sugalılná, hogy nagyon gondoljuk meg, mielőtt drasztikus vál-
toztatásokat cs'i:náıl-unlk. ' ' 4

A ımatematikai -tudományok területén a magyar fokozatok nyuga-
ton i.g-en rangosnak számítanak (ezt sokéves vendégk-urba-tói szereplé-
-sünık sorıán .mi is érzékeltük.) Nem értjük, hogr ırniént ımindig an-
nak a kevés magyar ` „prod-u'lctu.mnak" a -megszüntetése (fibocsánat,
előremutató átszervezése) vetődik fel itthon, amely kint „kemény
vaflzutárıak” számít.

Andréka Hajnal, a. matematikai tudományok kandidátusa
Gergely Tamás, 8 matematikai tudományok doktora

. (számítástudomány)
Német! István, a matematikai tudományok doktora

l Schmidt E. Tamás, a. matematikai tudományok doktora
Soln Ildikó, a matematikai tudományok doktora
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BEMUTATJUK

ez Országos Munkavédelmi
Tudományos Kutató Intóıetet

'\-if

SCHEURING IMRE,
általános igozgotóhelyettes

Ü A-kkorfiban egyszerü volt __a
világ. Legalábbis annak hit-
tük. Mindennek volt felelõse.
Ha- textil, a-kkor Könnyűipari
Minisztérium, .ha vegyszer,
akkor Nehézipari Miniszté-
rium, ha egészség, akkor
Egészségügyi Minisztérium. Az
ember a sza-kszervezetre ma-
radt. Igy került egykor a
munkavédelem a szakszerve-
zet-hez. Szakszer-vezeti feladat
lett az ellenőrzés, a munka-
védelem fejlesztése, irányítá-
sa, a szabályok kidolgozása
és a szükséges szakmai és
magatartási ismeretek elter-
jeszté-se. A Munkavédelmi Tu-
dományos Kutató Int-éze-tet
(ma: O. M. T. K. I.) egy hü-
vösvölgyi- -villában alapították
meg 1952-lyn.

Az alapításkor az intézet
tevékenységi körébe tartozott
a balesetek és foglalkozási
megbetege-dés-ek megelőzé-sé.re
irányuló .műszaki-tudományos
kutatás; a munkavédelem mü-
szak_i eszközeinek és rendsza-
bályainak fejlesztése; a mun-
kavédelmi felügyeleti tevé-
kenység segítése, munkavédel-
mi mü-szaki szakértés; a mun-
kavédelmi oktatás, tanácsadás,
információ, dokumentáció.

A 70-es évek végére a ku-
tató osztályok korszerü elhe-
lyezése és felszerelése már
csak a régi' épülettel-szomszé-
dos telken épített két új épü-
letben volt lehetséges. Nagy
lendületet adott az intézetnek
a 47..-+1979, a munkavédelem-
ről. szóló minisztertanácsi ren-
delet kidolgozásában és vég-
rehajtásában való részvétel.
A szervezési, szabályozási és
minősítési (gépek, berendezé-
sek, -kollektív és egyéni védő-
eszközök) tevékenység, az
üzemi baleseti statisztikai
adatok gyűjtése és kiértékelé-
se újabb egységek létrehozá-
sát tette szükségessé. Később
átvette az intézet a munka-
védelmi tájékoztatás és pro-
paganda tennivalóit is. A
80-as évek elejére a munka-
védelmi tevékenység országos
irányításában -és fejlesztésé-
ben a szakszervezet háttér-
intézményeként müködött.

Ez tette` lehetővé kitünő
nemzetközi kapcsolatok kiépí-
tését a szocialista országok,
valamint Franciaország, NSZK
és Finnország ha_sonló intéze-
teivel. Ezzel egyidejûleg, mi-
vel a szakszervezet az intéze-
tet fenntartani teljes mérték-
ben már nem tudta, -szük-sé-
gessé vált külső megbízások
alapján is végezni kutatáso-
kat és fejlesz-té-seket, szakértői
feladatokat ellátni, néhány
gyártmányunkat értékesíteni,
különböző szolgáltatásokat
nyújtani.

A háttér státus azonban rö-
vid időn belül megszünt, mi-
után a munka-védelem hazai
irányítását 1984-ben a -szak-
szervezetektől az állam átvet-
te. Az Országos munkavédel-
mi és Munkaügyi Főfelügye-
lőség intézményünk korábbi
jellegét és' státusát fenntar-
tani nem akarta és nem is
tudta. Az eredmény nyilván-
valóan az volt, hogy az inté-
zet mintegy 230, döntően fel-
sőfokü képzettséggel rendel-
kező munkatársának a mun-
kavédelem más és rokon te-
rületein, a környezet, tűz- és
vagyonvédelemben kellett
szerzett elméleti és gyakorlati
tudását hasznosítani.

Az intézet az utóbbi időben
egyre nagyobb mértékben vé-
gez termelői tevékenységet. A
termékek, gyártmányok, szol-
gáltatások aranya a piaci ha-
tásoknak megfelelően évről
évre fokozódik. Az a hagyo-
mányos szerepe, hogy kijelölt,
elismert vizsgáló, minősítő
la-boratórium legyen a maga
szakterületén az országos (és
nemzet-közi) rendszerben ter-
mészetesen megmaradt.

Ó

Egységes érdekvédelmetl _ vhindenııapos
El Lapunk 1988 dëcemben és 1989
januári számaiban már tájékoztat-
-tuk olvasóinlkat arról, hogy a TU-
DOSZ is támogatta azt a kezdemé-
nyezést, hogy mielőbb jöjjön létre
egy olyan önkéntes, szuverén társa-
dalmi tömörü-lés, amely összefogja
a magyar értelmiség különböző szer-
vezeteit, csoportjait és a szervezett-
ség minimális fokát biztosítva meg-
teremti az értelmiségi szakmák, hi-
vatások általános érdekvédelmi kép-
viseletét. Már akkor megírtuk, hogy
ezt a tömörülést szakszervezetünk
úgy képzeli el, hogy abban minden
megújulásra képes hagyományos és
'újonnan létrejött független szerve-
zetnek. szövetségnek, értelmiségi ér-
dekeket is felvál-laló politikai moz-
galomnaka maga mód-ján és önáll.ó
rnandátummzal helye van. Az Orszá-
gos Er-telmiségi Tanács ideiglenes
előkészítő bizottsága hosszú időre
nyúlt, kon`zuf1tácizós folyamat éstözbb-
szöri próbálkozás után - egy olyan
dokumentumban foglalta össze a tö-
mıörülés rendeltetés-ét, elvi állásfog-
lalását. amelynek egyik-:másik meg-
állapítása a politikai változások fel-
gyorsult üteme miatt talán máris
módosítást, finomítást igényel. Ezért
olvãsóinlk érdeklődésére és véle-
ménynyi-lvánítására számítva, az elő-
készí-tő -bizottság fel'hívás-tervezeté-
ből néhány gondolatot nyilvános-
ságra -hozunk.

.__ Szellemi megújulás nélkül
sem a demokratizálás folyamata,
sem az elkerülhetetlen gazdasági
és társadalmi áta-lakítások, intéz-
mény-szerkezetváltások végrehajtása
nem lehet eredményes. E -kollektív
felismerésből született meg az az
önálló kezdeményezés, hogy alakul-

jon olyan társadalmi tömör-ülés,
amely összefogja a magyar 'értelmi-
ség képviselőit.

A cél: a szellemi erők összefogá-
sával elősegíteni a nemzet életében
fontos értékteremtő értelmiségi
munka társadalmi jelentőségének
elismertetését, az alkotó szabadság
gyakorlati éı`vényesítését,' anyagi és
erkölcsi megbecsü-lését. A mai át-
alakítási és reformelképzelések egyik
legnagyobb hiányossága, fogyatékos-_
sága az, hogy nem talál-ható meg
bennük -_- egy-két eddig is tisztelet-
re méltó kezdeményezéstől eltekint-
ve - a kultúra és a szociális gon-
dolkodás átfogó reformjának- kon-
cepciója _ _.

Ezt a gyökeres szemléletváltozást
pedig leghamarabb és dinamikusan
egy-felől csak a kultúra, a kulturá-
lis élet gyökeres reformja biztosít-
hatja. Ennek meghatározó feltétele
az oktatás, a -tudományos -és müvé-
szeti élet, a köz- és önmüvelés
autonómiájánaık megteremtése és az
eredményes múködésük-höz7 szü-ksé-
ges anyagi feltételek kialakítása.
Csak ilyen keretek között érvénye-
síthető a minden alkotó munkához
nélkülözhetetlen lelkiismereti sza-
badság és a lerom-lott haza-i viszo-
nyok között az igaz-i erkölcsi meg-
ú-julás:'az 'emberi tisztesség, a mun-
ka, a vállalkozás ıbe-csülete.

Az előkészítő bizottság szilárd
meggyőződése, hogy az értelmiség
független tömör-ülésének 'létrejötte és
az értelmiség különböző csoportjai-
nak, rétegeinek tevékeny aktivizáló-
dása az egész nemzet önbizalmának
visszanyeréséhez, megerősödéséhez is
tevékenyen hozzájárulhat. _

d. .

a

Bčrallsıı adná! _.

Mindenki másképp csiııália.._  
Ü A régebbi alapfokú szemináriu-
mok tétele szerint a tőkés profitja
.a munkás kizsákmányolásából, mun-
kaerejének kirablásából, munkabéré-
nek (illetve annak egy részének) el-
rablásából származik. Napjaink nyu-
lat-európai tapasztalata nem látszik
visszaigazolnl korábbi tanulmányain-
kat. A nyugatnémet, az osztrák, a
francia munkás elégedett bérével (ha-
egy munkavállaló egyáltalán elége-
dett lehet bárhol a világon jövedel-
mi helyzetével). tudja, hogy a. mun-
kája után kifizetett bér valós érdek-
és értékviszonyokon alapszik. Ezek
a viszonyok a munkáltatók és a
munkavállalók között kialakult, -a
polgár! demolűáciába integrálódott
Piaci vlszonyokon nyugszanak és á
béralku valóságos talaján reallzálód-
nak. A kialakult kapcolat- és érték-
rendszer hosszas politikai harc ered-
ménye. Nyugat-Európában a munka-
vállalói érdekek gyakorlása hosszú
őzek, évtizedek fejlödésén ment ke-
resztül, míg a mal színvonalat elérte.

AZ elmúlt évtizedek gyakorlata
szükséeessé teszi magának az intéz-
ményrendszer ' működtetésének a
Illefiãmerését, az egyeztetés sajátos
technikájának elsajátítását (egyéb-
ként 1948-ig hazánkban is működött
a béraõlıkzu mechanizmusa). Az eddigi
tapasztalatokból egyértelműen kide-
rült. hogy minden ország sajátos, a
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körülményeinek megfelelő béralku-
rendszert épített ki, azaz, mindenki
másképp csinálja...

AZ OSZTRÁK MODELL

Az osztrák -modell lényege, hogy
a gazdaságirányítás frontja az ága-
zati irányítás szintje, ahol mind a
szakszervezet, mind a munkáltatók
érdekeltek a mu-n-kabérek eme`lésé-
ben, a szociális juttatások javításá-
ban, a megegyezés létrejöttében. A
bértárgyalások első felvonása az
ágazati tapogatózó tárgyalások. Ek-
kor mérik fel a munkáltatók és a
szakszervezetek egymás törekvéseit,
illetve a munka előkészítéseként
számba veszik saját lehetőségeiket.
Már az első tárgyalásokon valami-
lyen eredményre kell jutni, amely
jelzi a tárgyaló fel-ek szándékának'
komolyságát, a megegyezésre való
hajlandóságot. A tapogatózó tárgya-
lásokat -követően mindkét fél elem-
zi_ tárgyalási taktikáját és értékeli
a másik fél törekvéseit, továbbá inˇ-
formációkat gyűjt a tárgyalások
folytatásához. A másod-ik tárgyalási
szakaszban már a korábbiegyezte-
tési eredményeket figyelembe véve
folytatják a megkezdett munkát. Itt
már a megállapodás a cél, újabb
takti-kai elemek kipróbálására már
nincs lehetõség. A második tárgya-
lássorozat eredménytelensége után
a felek úgynevezett Paritásos Bi-
zottsághoz fordulnak problémájuk-
kal. A Paritásos Bizottság (amely a
korábbi partnerek és a'_kormány
képviselőiből áll) értékeli az adott
időszak bérfolyamatait, meggyőző-
dik a felek tárgyalási szándékairól,
a rendelkezésükre álló információk
hitelességéről, és végül ajánlatot
tesz a helyzet rendezésére. Ameny-
nyiben a -két fél. a javaslatot elfo-
gadja, létrejöhet a megállapodás,
amennyiben nem, az érdekérvénye-
sítés egyéb, addig nem használt
fegyverei keáıjilnek előtérbe. Az
eredményes gazati -megállapodást
követi a vállalati béralku. A válla-
latinıunkástanács értékeli az ága-
zati megállapodás mértékét és meg-
jelöli saját bértárgyalási törekvé-
seit. A vállalaton belüli tárgyalások
során egyrészt az ágazati megálla-
podásokat kívánja - mint minimá-
lis célt - realizálni, másrészt saját
törekvéseit, amelyek természetszerű-
leg meghala-dják az ágazati mérté-
két. Az egyeztetésnek itt is két for-
dulója ismert: az előkészítő megbe-
szélések és a végső tárgyalás.
Amennyiben a két forduló alatt nem
sikerül megegyezésre jutni, úgy a
két fél kérheti, -hogy a nézetkülönb-
ségeket vizsgálja meg a szakszerve-
zet és a' munkáltatók közös bízott-ˇ
sága, és tegyen javaslatot a konflik-
tusfeloldására. Ha _ezt a javaslatot
a két- fél elfogadja, `meg-születhet a
megállapodás, ha nem, el-kezdődhet
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(Következő havi számunkban
a nyugatnémet bémlkuról írunk.)
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iGAZság _
Ü Isten mentsen, hogy az I vagy
GAZságról bármitféle igazságot akar-
jak mondani. E fogalom jegyében
tudós filozófusok elmél-kedtek a
többség, a kisebbség igazságáról, ér-
tékelték igaznak igazságtalanságot,
s fordítva. Ha csak a mi'létező szo-
cializmwsunkra gondolunk, társadal-
mi igazságnak dek-larálta-tott minden
elnyomás, állami terror, amely a
munkásosztállyal szembeni „igazság-
talanság” elhárítására volt hivatott,
miközben kizárólag a törpényi ha-
talmi elit érdekét, „igazságát” szol-
gálta. Úgy vélem ez utóbbira kár
szavakat vesztegetni.

Beszéljünk inkább egy untig han-
goztatott, de a megvitatás elől el-
zárt, tabusított fogalomrólz a társa-
dalmi igazságosságról. Ezen állapot
elérése az emberiség ezredéves vá-
gya. Ha va-laki meg-kérdezte volna
a tegnapelőtt emberét, hogy kíván-e
olyan beren-dezkedést, amelyben vi-
szonylag mindenki egyenlőe-n jut a
javakhoz, -hasonló lakásokban lakik,
nagyjából azonosan -keres, az ember
és ember -közötti lényeges különb-
ségek eltűnnek, nos a megkérdezet-
tek többsége e vágyott ,,szoc-ialíz-
mus” mellett voksolt volna, mint a
társadalmi igazságosság birodalma
mellett. E vágy motíválta a szoci-
alista ambíciókat.

Mi-féle igazságosság valósult' meg
e teória nyomán? A Soros Alapit-
vány ösztöndíjasaként kutakodtam
az elmúlt négy évtized magyar sta-
tisztikáiıban. Kiderült, hogy a társa-
dalmi igazságosság sztálini modelli
akarása Magyarországon a keresők
95-96 százalékát homogenizál-ta:
államosított alkalmazottá tette.
Ilyen állami ügyintéző lett a szö-
vetkezesítve államosított parasztság,
az állami szolgálatba átlökött mun-
kásság, s a szinte csak állami ke-
nyérre számítható értelmiség. Így
egyfajta_,,igazsá-gosság” valósult meg,
majd mindenki csak állami alkalma-
zott lehetett. Látszatra tehát a kü-
lönıbözőségek egyifk .nyalábja lenyí-
ródott.

Igazán kontrasz-e-lektiv társadalmi
igazságosság született. 'Egyforma bé-
rért, egyforma lakásért, egyformán
slampos infrastruktúráért lehetett
állami alka-lmazott a tehetséges és a
csak a legalsó mérce körül ugráló.
Ez a kontraszelektív igazságosság
súlyosan igazságtalan volt, kizárólag
az alsó- és a középszernek kedve-
zett. Pazarolta az energiát, kikap-
csolta a gazdaság, a társadalom ha-
tékonyságából az előbbrejutás, a job-
ban boldogulás hajtóerejét. A job-
.bak indulati lehúzá-sa jellemezte ezt
a társadalmi ,.i.gazsáıgosságot”. Ez a
nemtelen emberi vágy is motí-válta
a - szocialista ambíoiókat.

*Miféle „igazságosság” valósult itt
meg négy évtized alatt? Az egyfor-
maság ,,igazságossága”, a- szükös-
ség ,,igazságossága”, az engedelmes-
S29 „igaBágossága". Ez -id-ézőjelek
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alatt persze tombolt a másság, a
kü-lönbözőség, s_ az indulati toleran-
cia-hiány is. Miközben a szocialista
hatalmi elit nem győzte hangsúlyoz-
ni, hogy mekkora vívmány az egy-
nemüsítés „igazságossága” - hogyan
lehet így társadalmi, gazdasági ha-
ladást nemzeni? -, a nemzet nem
zbírta tovább ezt . az iGAZságot. A
nyílt, elfogadható különbségek or-
szágává kíván válni, mert ez lega-
lá-bb esélyt teremt a gödörből való
kimászásra. _

-Nagy bajban vagyunk ma az igaz-
ságossággal. Minden szociálisan ér-
zékeny ember számára szent eL tár-
sadalmi igazságosság eszméje. Szem-
be_ kell -hát néznˇie minden ilyen ér_-
zelemmel megvert embernek azzal,
hogy a mai „igazságosságot” _aska-r-
ja-e konzerválni, vagy ezt felr-úgva
újra kívánja osztani az új igazsá-
gosságot? Mindkét ambíciónak van
racionalitása.

Aki az igazságosságot úgy -értel-
mezi, hogy ne süllyedjenek még- mé-
lyebbre a szegények, ne kizárólag az
ellentétes póluson halmozódjanak az
előnyök, az a mai igazságossági
szintről akar neklrugaszkodni a mo-
dernizációnak. De meggondolandól:
az e kérdésben másként 'gondolko-
dók igazság-prem-isszái is: haté-
kony gazdaságot, társadalmat, s az
majd való igaz-ságosságot teremt a
népességben! Azt hiszem, e második
igazságossági ambíció -közelebb áll
az igazságtétel követelményéhez.

Valóban » új-ra kell' osztani- az
igazságosságot. 'Ezt -a megrázkódta-
tást azonban úgy -kell vál-lalnunk,
ha az -új hatalmi elitnek nem kizá-
rólag maga felé haj-lik a keze, "ha
nem' történik a társadalom feje fe-
-lett olyan kiegyezés, amely a hát-
rányok -vesztesekhez való átcsopor-
tosításá-hoz,/s az- előnyösök előny-
halmozásához vezet. S az igazság
újraelosztásakor még inkább kell az
erős szociális -háló, nehogy e -mutat-
vány lehullóí a fűrészporban talál-
ják magukat. Mint az iGA=Zsá-g -kár-
vallottjai `

s Fóti Péter
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Ü A közismert phaed-rusi ihletésű latin példá-
_dázat óta tudjuk, hogy la raison du plus fort est
toujours la meilleure, azaz a legjobb érv mindig
azé, aki a legerősebb. Az idézett versm tanító-
mese egy régen élt vailódi farkas, meg egy való-

ságos ıbárány nex-usából vont le közhasznú -bölcseletet. Az igazság
~ birtoklásána-k La Fonteine-i -konlklúziója aıkkoır- is érvényes, ha az

egymással repl-i-kázó szereplők évszázadokkal kmőıb-b, Közép-Kelet-
Európában egyaránt önmagukat képzelik farkasnak, partnerüket a _
báránynak _ . _ -

Miniszterelnök-ü~n-k a Szent István-napi -ünnepi alkaılmat felhasz-
nálva - az államférfiúl bölcs ön-m-érsékleˇtet félretéve - a ,,hiva_ta-
los" szakszervezeteket példátlan hangnemben aposztrofálta. „Fegy-
verü-k a .szociális demagógia volt és az ma is. Ennek- ellenére el-
vesztették az emberek nagy részének bizalmát, -és most VÉGRE
tenni akarnak valamit. Ha -tetszik, ılétükért küzdenek. Nem a szak-
szervezet létéért, hanem az elavult, bürokratikus szervezeti struk-
tuva fennmaradáısáért” -, hangzott a dörgedzelmes beszéd ország-
világ előtt. Másképp szólva a SZOT-hoz tartozó szervezetek vezetői
ma Lkorlát-lanlbefol-y-ásukat az impotens- szakszervezeti struktúra fenn-
tartására -használják, sőt ezért hív-ják sztrájk-ba - a különben együ-
gyűnek vélt -- dolgozók -millióit is! A szakszervezetek nevében vi-
szont ugyanez vissza-kérdezhető: vajon ma vagy ıhol-nap a kormány
fennmaradását demonstrálandó ha-roba hívó mozgósítás eredmény-
nyel jáırına?

A T_UDOSZ alapszervezetei több alka-lomrnal proklamáltá-k: akik
' a sztráj-kolókkal szimpatizál-tak, ezzel a gesztussal nem akartazk le-

gitimáílni olya-n vezetõi státusokat, amely-ek a dinosaurussá vált
szakszervezeti központokban a *kádenhatásköri listák szü-leménzyei.

A .munkabeszüntető dolgozókkaıl nyíltan szolída-ritást vál-la`ló kö-
zösségek a kritikájukat sem rejtették véka alá. Sok helyen tiltakoz-
tak a sztárjk előkészítésének politikai fogyatékosságai -miatt, máso-
kat a -bosszantóan ügyefogyott elkésettség háborított fel. ' .

A -háború utáni első országos figyelmeztető sztrájk után sok min-
den megváltozott. A tőmegközlő médiumok csatornáirı felnagyított
kormány kontra SZOT' pengeváltások pusztán a fecsegő felszínt je-
lentı-k. A .melyben talan -most ebredt -ereje, s 'igazsága tudatára az
eddig -kordában tartott hallgatag többség.

1989. augusztus 18-án, sok tízezren megkostól-hattuk az összetar-
tozás ízét. -Miközben gyaıkorolhattuk az összefogás technikáját, talán-
egy olyan történelmi metamorfózison .mentünk át. ahol zmár nem
türhetjük, ha birkának vagy netán- -kezes báránynak néznének min-
ket, hiszen ezután a farkasokkal dalol-hatjuk:

„Részünk minden nyomor _ _ . _
De szabadok vagyunk!"

(dura)
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