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SZÓSZÓLÓ  
Á Tudományos Dolgozók Szakszervezetének Lapja 

POMOGÁTS BÉLA: 

Forrongó struktúrák* 
❑ ...Ma 	átmeneti 	idő szakban 
élünk. A politikának az a mindent 
átható szerepe, amely az elmúlt két-
három évben jellemző  volt, csök-
kenni fog. Csökkennie kell, hiszen 
egy politikai kultúrát sohasem 
pusztán a politika formális intéz-
ményrendszere szab meg, hanem a 
társadalom mentális szerkezetét át-
járó politikai kulturáltság. 

El ő ször arról szeretnék szólni, 
hogy ha Magyarország valóban a 
nyugat-európai kultúrához kíván fel-
zárkózni, akkor nem engedheti át 
teljesen a közélet terepét pusztán 
a politika formális intézményeinek, 
azaz a politikai pártoknak és szem-
pontjaiknak. ügy érzem, hogy a 
pártokra alapozott politikai kultúra 
— amely természetes módon a rend-
szerváltás körülményei között az 
elmúlt években kifejlő dött, ső t ta-
lán egy kicsit túl is fejlő dött —
szerepet fog juttatni azoknak a tö-
mörüléseknek, szervezeteknek és 
szellemi mű helyeknek, amelyek nem 
pártszempontok szerint szervező d-
nek. 

A második dolog amirő l beszél-
nem kell, a szakszervezetek legiti-
mációja. Éppen az utóbbi napokban 
tapasztalhatunk olyan törekvéseket, 
amikor egyes politikai pártok mint-
egy meg kívánják szabni, hogy me-
lyik szakszervezet legitim, s melyik 
nem. A politikai pártoknak ilyen le-
gitimációs szerep vindikálására nin-
csen joguk, s erre nem is lehet le- 

• Elhangzott az Értelmiségi Szakszerve-
zeti Tömörülés küldöttértekezletén. 

D Láng István akadémikus, agrokémi-
kus (59 éves) a Magyar Tudományos 
Akadémia f ő titkára. 1970-1985 között há-
rom id ő szakban fötitkárhelyettes, 1985-
1990 között f ő titkár. Az Akadémia 1990. 
májusi közgy ű lésén újabb három évre 
választották f ő titkárrá. Újraválasztása 
után a Szószóló részére exkluzív inter-
jút kértünk Láng Istvántól. 

A struktúra gyökerei 
— A Nature c. amerikai tudományos 

folyóirat 1990. április 2-i száma hossza-
san foglalkozik a tudomány helyzetével 
a kelet-európai országokban.. Úgy gon-
dolják, hogy a jelenlegi helyzetben az 
első  feladat a „sztálinista akadémia fel-
számolása. Mi errő l a véleménye? 

— Engem kezd idegesíteni ez a sztáli-
nista kifejezés. Hagyjuk már végre ab-
ba ezt a jelző használatot egyszer s min-
denkorra, vagy pedig legyünk követke-
zetesek és mondjuk mindenre azt, hogy 
sztálinista, ami az ötvenes években is 
létezett. Mondjuk azt például, hogy a 
jelenlegi magyar egyetemek is sztálinis-
ta egyetemek. Igy van értelme az ösz-
szehasonlításnak, akkor mondhatjuk, 
hogy az Akadémia is sztálinista, ső t az' 
Irószövetség is az. Állítólag tényleg a 
sztálini korszak találmánya. Legjobb 
lenne már valóban befejezni ezeket a 
címkézéseket, ő szintén levonva a meg-
felelő  következtetéseket. Az Akadémiá-
nak a következő  fejlő dési idő szakban 
természetesen min ő ségileg különböznie 
kell attól, ami volt, de minden korábbi 
szellemi és emberi értéket meg kell 
ő riznie. 

Visszatérve az akadémiai intézmény-
rendszerre, úgy vélem, hogy egy f ő hi-
vatású kutatóhálózat 'kiépítése nem sztá-
linista vonás. Ez a tendencia a II. vi-
lágháború után kezd ő dött el, amit sokan 
nem tudnak. De Gaulle Franciaországé-
ban ekkor épült ki az önálló francia 
nemzeti kutatóintézeti hálózat, amely 
nagy szellemi és technikai potenciált 
képvisel, de nem tartozik a Francia Tu-
dományos Akadémiához, és az egyete-
mekhez sem. Németországban még a 
világháború elő tti id ő szakban, Vilmos 
császár idejében kezd ő dött el a Vilmos 
Császár Alapítvány intézeti hálózatának 
a kialakítása, amely a háború után a 
Max Planck Társasággá alakult át. Ez 
valójában önálló kutatóintézeti hálózat, 
ma is megvan, és a létét senki nem 
kérd ő jelezi meg. Az Egyesült Államok-
ban az agrárkutatások területén (United 
States Department of Agriculture, US-
DA) a Mező gazdasági Minisztérium szin-
tén a háború utáni idő szakban építette 
ki a maga kutatóintézeti hálózatát, akár 
a National Institute of Health (NIH). 
amely az egészségügyi és orvosbiológiai 
kutatások központját jelenti. és szintén 
ebben az idő szakban épült ki. 

Kelet-Európában az volt a különleges, 

• 

• Amerikából nézve címmel, júliusi szá-
munkban közöltünk róla ismertető t. — A 
szerk. 

hető ségünk. Egy szakszervezet legi-
timációját kizárólag saját tagsága 
határozza meg. Tehát, ha a foglal-
koztatottak vagy jelen esetben a 
magyar értelmiség egy része olyan 
jellegű  szövetséget kíván létrehozni, 
mint például az Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülése, akkor a 
magyar értelmiségnek ez az elha-
tározása, szándéka önmagában le-
gitimációs erő t jelent, és nem kí-
vánja semmiféle politikai pártnak 
vagy testületnek az el ő zetes vagy 
utólagos jóváhagyását. 

A harmadik kérdés, amit érinte-
ni kívánok, a magyar szakszerve-
zeti mozgalom strukturáltságának 
bizonyos zavarai. Köztudomású, 
hogy korábban a szakszervezeti 
mozgalomban egy központ létezett, 
amely teljes mértékben alárendelt 
volt a kommunista párt vezető  sze-
repének, illetve a kommunista kor-
mánynak. Ez a monolit struktúra 
tulajdonképpen 1988-ban bomlott 
kétpólusú struktúrává. Az első  pó-
luson továbbra is a SZOT helyez-
kedett el, mely a párt által vezé-
nyelt államnak volt teljes mérték-
ben alárendelve — tehát nem a 
foglalkoztatottakat, a munkavállalók 
érdekeit képviselő  szakszervezeti 
szervező dés volt —, a másik pólu-
son pedig azok a szakszervezetek 
helyezkedtek el, amelyek radikáli-
san vagy kevésbé radikálisan sza-
kítani kívántak az elóbb leírt sze-
repkörrel, és az érdekvédelem men-
tén képzelték el a saját identitásu-
kat. Ilyen volt a TDDSZ és késő bb 
a Ligáiba tömörülő  többi szakszer- 

hogy a kutatóintézeteket a tudományos 
akadémiák felügyelete alá helyezték. Ez 
kétségtelenül egy szovjet modellnek fe-
lelt meg, ezt vették át, ezt másolták a 
kelet-európai országokban, így Magyar-
országon is. Arról persze lehet és kell 
is vitatkozni, hogy ezek az intézetek 
ma milyen irányításúak legyenek. 

— Azt mondhatjuk tehát, hogy a ku-
tatóintézeti hálózat kialakítása akkor 
kezdő dött el, amikor a „kis tudomány" 
korszakából a „nagy tudomány korsza-
kába" lépett a világ? Amikor a kutatási 
költségek már olyan magasak voltak, 
hogy magánszemélyek vagy egyetemi 
tanszékek már nem voltak képesek azo-
kat elő teremteni? 

— Valóban így van. Persze ez az id ő -
szak nálunk egy sor rossz tudomány-
pol i tlkai döntéssel párosult, amelynek 
az oka részben a szegénység, részben a 
helytelen szemléletmód volt. Hiba volt, 
és ennek az utórezgéseit érezzük most, 
hogy az egyetemek nem kaptak megfe-
lel ő  fejlesztést ebben az id ő szakban. 
Azonban az a tény, hogy ebben az idő -
szakban kiépült egy jó kutatóintézeti 
hálózat, ezt nem szabad megkérdő jelez-
ni. Mindenképpen hibának kell minő sí-
teni azonban, hogy örökségül ránk ma-
radt egy alulfejlett egyetemi rendszer, 
amelynek most szenvedjük meg összes 
következményét. 

— A Nature olyan értelemben hasz-
nálta a sztálinista jelző t, hogy az Aka-
démia nemcsak a kutatások szakmai 
irányítását végzi, hanem m ű ködteti is a 
hálózatot, gazdálkodik a kutatási pén-
zekkel, egészben véve minisztériumként 
m ű ködik. A nyugati modellben az Aka-
démia feladata a kutatások szakmai irá-
nyítása, tudományos kérdésekben a kor-
mány részére tanácsadói feladatok ellá-
tása. A kutatások anyagi ellátása, me-
nedzselése egy független kormányhivatal 
vagy intézmény feladata. 

— A cikkben számos nagyon figyelem-
reméltó észrevétel és ajánlás van. Nem 
szeretném, ha bárki azt hinné, hogy 
azokkal nem értek egyet. Ső t azt is 
hozzáteszem, hogy a Nature Magyaror-
szággal foglalkozó része kifejezetten jó-
indulatú és konstruktív. Véleményem 
szerint, ha integrálódni akarunk az 
európai tudományos közösségbe, a Tu-
dományos Akadémia funkcióit úgy kell 
meghatározni, hogy az illeszthető  legyen 
a nyugat-európai rendszerbe. Az Aka-
démiának lényegében három alapvető  
funkciója van. Az első  a klasszikus tudo-
mányos akadémiai funkció, tudományos 
kérdésekben való állásfoglalás és tanács-
adás a különböző  kormányzati fórumok-
nak. A második a saját kutatóintézeti há-
lózat fenntartása és menedzselése. Ez 
nyugaton az esetek többségében vagy 
az úgynevezett kutatási tanácsok (Re-
search Council) feladata, vagy az inté-
zetek teltesen önállóak. nemzeti közpon-
tok, saját adminisztrációval és vezetés-
sel. A kutatási tanácsoltban kormány-
tisztvisel ő k dolgoznak, akiket a kormány 
nevez ki. de a tudományok neves kép-
visel ő i is Jelen vannak a tanácsokban. 
Végül: a finanszírozó funkció. nálváz-

tatásos elv alapján. Ez nálunk az Aka- 

vezet, de ilyen volt a TUDOSZ és 
a Felső oktatási Szakszervezet is. Ez 
utóbbiak ugyan egy ideig még meg-
tartották helyüket a SZOT szerve-
ző désében, de már megszületésük 
pillanatában érezhető  volt, hogy ön-
álló identitás kialakítására törek-
szenek. Ez az identitás radikálisan 
eltért attól, bmelyet akkor a SZOT 
képviselt. Mint említettem, tehát 
kétpólusú mozgalom alakult ki. Vé-
leményem szerint ez a korábbi ál-
lapot mára megváltozott, átalakult 
Napjainkra már egy vegyes struk-
túra van kialakulóban. Egyfelő l te-
hát föllép egy olyan szervező dési 
forma, amely a foglalkoztatási terü-
letek szerint rendezi el a terepet, 
és így megkülönbözteti a költség-
vetési területen dolgozó, illetve a 
termelő munkában dolgozóknak az 
érdekvédelmét. Ennek a gondolat-
nak a jegyében alakult meg a kö-
zelmúltban a Szakszervezetek 
Együttmű ködési Fóruma is. Nyil-
vánvaló, hogy az értelmiségnek más 
érdekei vannak, mint a munkások-
nak vagy például az alkalmazotti 
rétegnek. Ezek a szervezetek azon-
ban nem a foglalkoztatási körök, 
hanem a munkamegosztásban elfog-
lalt helyzetük szerint szervezik 
szakszervezeti struktúrájukat. Van 
lehet ő sége és jövő je egy ilyen jelle-
gű  struktúrálódásnak. Persze az idö 
dönti el, hogy a most formálódó, 
változó és forrongó struktúrák —
amelyeket nem az ideológiai, politi-
kai erő vonalak szabnak meg — a jö-
vő ben hogyan fognak alakulni, s 
esetleg hogyan fognak átalakulni .. 

démiához telepített OTKA (Országos Tu-
dományos Kutatási Alap) keretében zaj-
lik, másrészt egyéb költségvetési forrá-
sokból is történhet. 

Nyilvánvalóan sok a tennivaló ezek-
ben a kérdésekben. Tiszta helyzetet kell 
teremteni és határozott intézkedésekre 
van szükség. A három funkciót a kö-
zeljövő ben élesen szét kell választani. 
Vagy azonnali, gyors „sebészeti" beavat-
kozással vagy kevésbé drasztikusan, az 
értékek megő rzésével. Én az utóbbi 
rendszer híve vagyok. 

A kutatóintézeti hálózat intézeteinek 
nagyfokú önállóságot kell adni. Ne az 
Akadémia Központi Hivatala akarja az 
intézeteket irányítani és felügyelni. Fel-
ügyeletre azonban nyilvánvalóan szükség 
van. Errő l az a nézet alakult ki, hogy 
legyen minden intézetnek egy felügyelő -
bizottsága, amely a szakma kiváló kép-
viselő ibő l áll majd. és akiket az Aka-
démia elnöksége kér fel — meghatáro-
zott id ő re — e megbízatásra. E bizott-
ság tagjai folyamatosan figyelemmel kí-
sérik és értékelik az intézet tevékeny-
ségét, amely persze nem csorbíthatja a 
tudományos igazgató önállóságát és in-
tézkedési jogkörét. A bizottságok mun-
káját egy hivatali apparátus is segíti, 
de ez a szerepe csupán másodlagos. Vé-
leményem szerint még viszonylag hosz-
szú ideig az intézeteknek laza formában 
kötő dniük kell az Akadémiához, mert 
csak hasznuk származik az Akadémia 
presztízséb ő l, nemzetközi kapcsolatrend-
szerébő l. Az Akadémia bizonyos védel-
met is jelent, mivel az intézetek nincse-
nek kitéve egy gyorsan változó kor-
mányzati szféra közvetlen hatásának. 

Kívánatos lenne az OTKA függetlenné 
válása is az Akadémiától, de azért elő -
nyös lehet az akadémiai bizottsági rend-
szer és a már létező  hivatali apparátus 
nyújtotta gyakorlati lehető ségek továb-
bi hasznosítása is. A második és har-
madik funkció esetében nagyobb auto-
nómiára van szükség, ami növeli majd 
hatékonyságukat is. Véleményem szerint 
ezek az intézkedések az elkövetkezend ő  
5-10 évre a mainál tisztább képet ered-
ményeznek. 

— Az akadémiai közgyű lésen Lovas 
István akadémikus azzal a javaslattal 
állt elő , hogy a kormány hozzon létre 
egy felső oktatási, kutatási és technoló-
giaügyi minisztériumot. amelynek fel-
adata az akadémiai szféra tevékenysé-
gének koordinálása és finanszírozása 
lenne. Hogyan fogadta a közgyű lés ezt 
az indítványt? 

— A jelenlevő k többsége nem támo-
eatta a javaslatot. A kormány felel ő s 
képvisel ő ivel eevetértésben úgy vélték, 
hogy ilyen testület létrehozása jelenleg 
nem id ő szerű . Lovas István az ellenér-
vek hatására javaslatát vissza is vonta. 
Én is úgy vélem. hoev az. Akadémia. az 
OMFB és az érintett minisztériumok kö-
zötti eg.vilttm ő ködés javításával az át-
meneti idő szakban az akadémiai szféra 
nroblémái megfelel ő  módon 'kezelhet ő k. 

— Sok kifogás érte és éri az akadé-
miai kutatóhálózatot azért, mert nincsen 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Spira György: 

kerítésbontásról 
❑ A közelmúltban két megtiszteltetés ért a TUDOSZ részérő l: 

elő ször az, hogy mint a TDDSZ akadémiai választmányának tagja 
meghívott vendégként részt vehettem a TUDOSZ első  országos 
küldöttértekezletén, másodszor pedig az, hogy a Szószóló szerkesz- 
tő sége felkért, térjek vissza egy cikk keretei között azokra a kérdé-
sekre, amelyekrő l a küldöttértekezleten röviden már szóltam. Most 
tehát ennek a felkérésnek igyekszem eleget tenni — bár terjedelmi 
okokból csak a legfontosabb kérdés vonatkozásában. 

A küldöttértekezleten örömmel hallottam, amit vitaindítójában 
Halka András, majd utána Tóth Attila is elmondott arról, hogy a TU-
DOSZ és a TDDSZ az elmúlt két év során sok esetben eredmé-
nyes — közös fellépésre vezető  — együttmű ködést tudott kialakí-
tani a két szervezet tagjait egyaránt foglalkoztató kérdések meg-
oldása érdekében; örömmel, mert magam is hasonló tapasztala-
tokra tettem szert, s mert — tudván, hogy mindkét szervezet egy-
ugyanazon foglalkozási csoporthoz tartozó emberek érdekeinek a vé-
delmére hivatott — elkeserítene, ha a bizalmatlanság vagy a fél-
tékenykedés kölcsönös kárunkra éket vert volna közénk. (S hogy 
nem így történt, azért — hadd mondjam meg — nagy hálával 
tartozunk személy szerint Kuti László ,barátunknak, aki a TU-
DOSU elnökségének képviseletében számtalanszor megjelenésével 
tisztelte meg a mi akadémiai választmányunk üléseit, s megfon-
tolt, olykor — túlzás nélkül állíthatom — kifejezetten 'bölcs javas-
lataival nem egy közös állásfoglalásunk megszületésében játszott 
perdöntő  szerepet.) 

Mindez olyan reménnyel tölthet el bennünket, hogy az abkalman-
kinti közös fellépéseknek a jövő ben sem desz akadálya. Én azonban 
úgy gondolom, hogy ,kapcsoiatunkat ma már az eddiginél szoro-
sabbra is füzhetnök. S hogy ezzel a gondolattal merjek kacérkod-
ni, ahhoz a küldöttértekezleten hallott felszólalásoknak egy egész 
sorozatából merítek bátorságot: azon felszólalók nagy tetszéssel 
fogadott szavaiból, akik leszögezték, hogy amikor a TUDOSZ úgy 
döntött, nem csatlakozik a SZOT cégtáblaátfestő  er ő feszítéseinek 
szüleményeként világra hozott MSZOSZ-hoz, akkor semmivé lett 

TUDOSZ rkülönállásának igazolására két éve még oly nagy nyo-
matékkal hangoztatott egyedüli magyarázat, a hagyományos szak-
szervezeti keretek melletti kitartás reményekkel kecsegtető  voltá-
nak érve. Hiszen akik így nyilatkoztak, azok ebbő l a találó hely-
zetrajzból azt a logikus 'következtetést is leszű rték, hogy immár 
nem elegendő  idő nkint kezet fognunk a mi két szervezetünket el-
választó 'kerítés fölött, hanem a kerítést teljesen le kellene bon-
tanunk, s létre kellene hoznunk a tudományos dolgozók egységes 
szakszervezetét. 

Ezzel az állásponttal szemben a küldöttértekezleten egyetlen nyo-
mós ellenvetés jött szóba: Baka Andrásé, aki szerint a két törnörü-
lés 'belső  szervezeti rendjét és eljárásmódját gyökeres eltérések 
különítik el egymástól, amennyiben a TUDOSZ a képviseleti, a 
TDDSZ viszont a közvetlen demokrácia elvi alapjaira épül. Jó-
magam erre válaszul meglehető sen elhamarkodottan magasztalni 
kezdtem a közvetlen demokráciát. Utólag azonban, jobban meg-
gondolva a dolgot, el kell ismernem, hogy kár volt elragadtatnom 
magam a vita hevétő l s hogy a közvetlen demokráciát nem kellett 
volna teljes mellel védelmembe vennem. 

Nem alkarok most elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni, skivált nem 
törekszem arra, hogy meghatározzam, hol húzódik a közvetlen és-
a képviseleti demokrácia közti határvonal, vagy hogy milyen mérv-
ben keverednek a TDDSZ m ű ködésében a közvetlen es a képvise-
leti demokrácia elemei. Emlékeztetni szeretnék viszont arra, hogy a 
TDDSZ-t annak idején olyan emberek hozták létre, akik megelé-
gelték, hogy felülrő l a nyakukba ültetett s igényeik iránt semmi 
érdeklő dést nem tanúsító funkcionáriusok kiáltják ki magukat ér-
dekeik védelmező inek. A TDDSZ-t megalakító tudományos dolgo-
zók tehát úgy döntöttek, hogy érdekeik védelmezésér ő l ezentúl 
maguk fognak gondoskodni. Ebbő l pedig egyenesen következik, 
hogy akit a TDDSZ tagjainak egyik vagy másik csoportja megbíz 
a maga itt vagy amott történő  képviseletével, az, mielő tt állást 
foglalna bármilyen felmerülő  kérdésben, mindig köteles kikérni 
megbízóinak az adott kérdéssel kapcsolatos véleményét, s utólag 
is köteles állásfoglalásairól rendszeresen tájékoztatni megbízóit. Ez 
azonban egyáltalán nem 'korlátozza az illető  megbízottak cselekv ő -
képességét, ellenkező leg: hallatlan biztonságérzést 'kölcsönöz nekik az, 
hogy tudják, sok egyetértő  s irántuk bizalommal viseltető  társ áll 
mögöttük s ezért annak,amit mondanak vagy tesznek, jóval nagyobb 
súlya van, mint amekkora elszigetelt egyének szavainak, illetve 
tetteinek lehetne. 

Az öntevékeny érdekvédelem igényébő l következik továbbá, hogy 
a TDDSZ tagjait páratlan cselekvő készség hatja át: hogy mindig 
mindenféle feladat megoldására nehézség nélkül találunk vállalko-
zót (jóllehet azoknak egy részét, akik a kezdet kezdetén fő leg 
azért csatlakoztak a TDDSZ-hez, mert ellenzéki törekvéseik érvé-
nyesítésére akkor még nem leltek más keretet, azóta elvonta az 
utóbb megalakult demokratikus pártok valamelyike). S az öntevé-
keny érdekvédelem igényébő l következik az is, hogy a TDDSZ-nek 
nincsenek máshonnan „örökölt" tagjai: hogy a TDDSZ-be kezdettő l 
fogva 'mindmostanáig csak önként és egyéni elhatározás alapján lép-
hetett be bárki. Amivel tökéletesen egybevág a tagdíjfizetés rendje 
is: hogy a TDDSZ-ben szóba sem jöhetett soha a tagdíjaknák a fi-
zetésekbő l történő  levonatása s a bizalmiak sem szoktak tagdíjbe-
szedés végett házalni a tagoknál. hanem úgy illik, hogy a tagok —
ahogy eleink is tették a hazai szakszervezeti mozgalom hajnalán —
maguk keressék fel a tagdíjjal bizalmijukat. 

Kétségtelen, hogy ezeknek a vonásoknak egy része eltér a TU-
DOSZ jellemző itő l. Én azonban ezekben olyan értékeket látok, 
amelyeket meggyő ző désem szerint a létrehozandó egységes szak-
szervezetnek is meg kellene ő riznie ahhoz, hogy tagjainak igé-
nyei szerinti hatékony tevékenységet fejthessen ki. S erő sen remé-
lem, hogy ebben azok a TUDOSZ-tagok is egyetértenek velem, 
akik a szakszervezettő l eredményeket várnak s az eredmények 
eléréséért tenni is készek. Amint azt is feltételezem, hogy a TU-
DOSZ-on belül az ilyen tettrekész tagok vannak többségben s ezt 
fogja felszínre hozni a tagságnak az egyesülés kérdésérő l történő  
megszavaztatása. Mindenesetre kérem, hogy e referendum során 
csak azok voksoljanak a két szakszervezet egyesítése mellett, akik 
helyeslik a TDDSZ általam említett értékeinek az egységes szak-
szervezetre való átörökítését, s abban bízom, hogy a szavazásból 
még ezzel a megszorítással is az egyesülés hívei fognak kikerülni,  
győ ztesen. 

Ha pedig csalkugyan így lesz, s ha ugyanilyen eredménnyel jár 
majd a TDDSZ tagságának úgyszintén elengedhetetlen megszavaz-
tatása is, akkor végre megkezdhetjük a kerítésbontás mikéntjérő l 
folytatandó megbeszéléseket, hogy a múltnak adva át a két és fél 
éves értelmetlen s hasznot legfeljebb közös ellenfeleinknek hajtó,  
elkülönültséget, immár lerakjuk a Tudományos Dolgozók Egységes. 
Szakszervezetének alapjait. 

Interjú az Akadémia fő titkárával 

Megújul-e a régi Akadémia? 



Hangunk eleve kicsi... 

Meddig bírja egy nyugdíjas kutató? 

Személyi változások 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK. A 
TUDOSZ elnökség 1990. július 
havi ülésén érdemelnek elisme-
rése, tevékenységének megköszö-
nése mellett, második éves cik-
lusának lejártával FELMENTET-
TE BAKA ANDRÁST szakszer-
vezeti elnöki funkciójából. Ezzel 
egyidejű leg — a szakszervezet 
Szervezeti és Mű ködési Szabály-
zatában biztosított jogköre alap-
ján — a TUDOSZ elnökévé KÚ-
TI LÁSZLÓT VÁLASZTOTTA 
MEG. 

Alapítvány 

nyugdíjasoknak 
A Közszolgálati Szakszervezetek 

Szövetségi Tanácsa a szakszervezeti 
szolidaritás jegyében A NYUGDI-
JASOK TÁMOGATÁSÁT SZOLGÁ-
LÓ SZÖVETSÉGI ALAPITVÁNY 
LÉTREHOZÁSÁRÓL DÖNTÖTT. Az 
alapítvány a szervezeti változások-
tól függetlenül az egykori Közal-
kalmazottak Szakszervezetéhez tar-
tozó nyugdíjasokra is kiterjed. A 
nyugdíjas alapítvány elkülönül a 
Közszolgálati Szakszervezetek Szö-
vetsége pénzeszközétő l és gazdálko-
dásától, ezáltal ez nem korlátozza a 
szövetséghez tartozó önálló szak:-
szervezetek meglevő  karitatív törek-
véseit. 

Az alapítvány kezelését kurató-
rium látja el, amelyben az alapító-
kan kívül a szövetség nyugdíjas ta-
nácsának képviselő i is helyet kap-
tak. 

Támogatást pályázat útján lehet 
igényelni. Ezenkívül valamennyi 
szakszervezeti alapszervezetnek mód-
jában áll a magatehetetlen vagy 
méltánytalan helyzetét némán t ű r ő  
tagja nevében támogatást kérni. Az 
alapítvány törzstő kéjének bő vítésé-
re további felajánlásokat a Közszol-
gálati Szakszervezetek Szövetsége 
218-98316-512-3880-7 számú szám-
lájára, a Nyugdíjas alapítvány meg-
jelölésével várják. 

Optimizmus 

O 
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Akik részt vettek a TUDOSZ kül-
döttértekezletén, bizonyára emlékez-
nek Payer Károlynak, az MTA Köz-
ponti Kémiai Kutató Intézet küldöt-
tének felszólalására. Mártsak azért 
is, mert olyan témát feszegetett, 
amellyel a TUDOSZ vezető  testületei 
eddig nemigen foglalkoztak: a nyug-
díjas kutatók drámai helyzete még 
nem került sem az elnökség, sem a 
titkárok tanácsa napirendjére. Ho-
lott a nyugdíjasok sorsa ugyancsak 
feszíti az indulatokat. Errő l győ zöd-
tem meg, amikor a felszólaló küldött 
nyugdíjas kollégájával, Vajda Mik-
lóssal találkoztam a Pusztaszeri úti 
intézetben, ahol még máig dolgozik. 

— Mikor vonult nyugállományba? 
— Harminchat évet dolgoztam, 

1948-tól 1984-ig, de abból nem is-
merték el azt az évemet, amikor 
külföldön dolgoztam, s csak utólag 
értesítettek, hogy deVizában kellett 
volna a nyugdíjjárulékot fizetnem. 
S mivel csonka év volt — két esz-
tend ő t „loptak" el a munkámból, il-
letve ennyit nem számítottak be a 
nyugdíjamba. Egykoron még a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen 
kezdtem kinevezett alkalmazottként 
pályámat, 1974-ben kerültem a ké-
miai kutatóba csoportvezet ő nek. 
Címzetes egyetemi docens vagyok, 
idén februárig — honoris causa! —  

tanítottam heti két órát az egyete-
men, de nyugdíjazás után sem volt 
módja az egyetemnek óradíjat fi-
zetni. Nyugdíjam kezdetben nem ér-
te el a tízezer forintot, de mert a 
kémiai tudományok kandidátusa va-
gyok, idő közben 'hozzátették a kan-
didátusi díjat, így most az iicczeg 
valamivel több mint tizenegyezer 
forint... 

— Nyugdíjasként meg tudta ő riz-
ni életnívóját? 

— Csak úgy, hogy hetente három 
napot dolgozom: egy napot ,itt az 
intézetben, kett ő t pedig gyógyszer-
gyárakban szakértő i tevékenységgel 
töltök. Ehhez még hozzájön néhány 
szabadalmi és m ű szaki fordítói dí-
jam. Feleségem tudományos fő mun-
katársként ment nyugdíjba a II. 
számú Belklinikáról, az ő  nyugdíja 
harminckét évi szolgálat után nem 
érte el a 6500 forintot! 6 is dolgo-
zik, fél munkaidóre többet kap, mint 
a nyugdíja. Nincsenek szenvedélye-
ím, nem iszom, nem dohányzom.  

csak akkor használom a kocsit, ha 
muszáj. Viszont nagyon szeretek ol-
vasni, s magas a villanyszámlám... 
Most hatvanhat évesen csak abban 
reménykedem, (hogy még legalább 
négy esztendő t bírok dolgozni. 

— Igazat ad kollégájának, Payer 
Károlynak a nyugdíjas kutatók 
helyzetének megítélésében? 

— Nem a kutatók,' az egész ér-
telmiség, a közepes fix fizetésű ek 
járnak legrosszabbul. Mikor az ál-
lam a minimális nyugdíjakat nem 
tudja létminimumra emelni — a 
megvont emelési felső  határ miatt 
a közepes nyugdíjak rohamosab-
ban értéktelenednék el, mint bár-
mi más. S ebben vétkes az egész 
korábbi szakszervezeti mozgalom is! 
Nem vette tudomásul: ahhoz, hogy 
a kutató munkaerejét újratermel-
hessd-, pénzre lett volna szüksége, 
könyvekre, utazásra, s arra is, hogy 
nyugodt körülmények között leül-
hessen gondolkodni. A szakszerve-
zet figyelmét mintha elkerülte vol-
na, hogy az értelmiség akkor is dol- 

gozik, ha csak ül az íróasztalinál 
és látszólag nem csinál semmit. 
Schulek akadémikus mondta egy-
szer: akkor dolgozom, amikor gon-
dolkodom! A szakszervezet soha 
nem érdeklő dött különösebben ar-
ról, hogy milyenek kisebb egységei-
nek az érdekei ... Ső t, sokan még 
mindig nem jöttek rá, hogy ez szó 
szerint „szak"-szervezet, tehát szak-
mai és nem iparági! Nem azonosak 
a mérnökök, az adminisztrátorok és 
a munkások érdekei, de igaz ugyan-
akkor, hogy egységes munkaadó áll 
velük szemben. 

— Mit tart a legnagyobb gond-
nak? 

— A gond nem a jelen — aki tíz 
éve nyugdíjas, annak a jelen is az 
—, hanem a jövő ! Az inflációval 
legkevésbé a nyugdíjak tartanak lé-
pést. Mi lesz három-öt év múlva, 
ha a mai kevés nyugdíjunk végül 
már csak a felét fogja érni? A má-
sik problémának azt tartom, hogy 
az elmúlt negyven év tönkretette  

azt a családmodellt, amelyben az 
id ő sek számíthattak utódaik támo-
gatására. 

— Mit tehetne a TUDOSZ? 
— Komolyabban kellene például 

együttm ű ködni a TDDSZ-szel, mert 
a hangunk eleve kicsi, nem va-
gyunk olyan sokan. A tudományos 
dolgozók nem bírnak el több szak-
szervezetet! Magától a szakszerve-
zettő l sem várhatunk azonban cso-
dát, amíg nem látja be a kormány, 
hogy nem lehet regresszív nyugdíj-
emelése annak a rétegnek, amely ak-
tív korában progresszív nyugdíjjá-
rulékot fizetett, addig nyugdíjastár-
saim egyre nagyobb hányada kerül 
az elviselhet őségi küszöb alá... 
Csak az a szerencse, hogy az öre-
gedéssel a szükségletek is zsugorod-
nak. Kevesebbet eszünk, s az alvás 
sem kerül pénzbe. Igaz viszont, hogy 
több gyógyszer kell... 

Hány nyugdíjas kényszerül jöve-
delemkiegészítő  munkát vállalni? 
És meddig bírják? Vajda Miklós 
címzetes docens, kandidátus még 
bírja. De nem volna-e számára 
megnyugtatóbb, ha csak az alkotás 
öröme serkentené munkavállalásra 
a nyugdíj-kiegészítés kényszere he-
lyett? A válaszon mindannyiunk-
nak gondolkodnunk kell. Nehogy 
késő  legyen ... 

Győ ri Illés György 
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Tóth Attila: 

A TUDOSZ-ról kezdő knek és haladóknak 
A TUDOSZ szóvivő jének rendhagyó „öninterjúja" 

❑ MI A TUDOSZ? A tudományos dolgozók szakszervezete 1988. június 25-e óta. 
Nem párt, nem szakmai szövetség, nem kamara, CSAK szakszervezet. Ez persze 
önkorlátozás, de inkább vállaltuk a kevesebbet a teljesíthető ség reményében, 
minthogy ide nekem az oroszlánt is hozzáállással széles kör ű , jól dokumentált 
és hirdetett látszattevékenységet végezzünk. 

HOGYAN MOKODIK? A kétévenkénti küldöttgyülések között (a legutóbbi május 
26-án) a titkárok tanácsa a legf ő bb döntéshozó fórum, ahol minden alapszerve-
zetet 1-1 f ő  képvisel. A tanács döntéseit a 9 f ő s elnökség hajtja végre, amely-
nek első  embere az elnök (minden év nyarán az elnökség választja tagjaiból). 
Az ügyek intézete a titkár és az adminisztrátor feladata, csak ő k a TUDOSZ al-
kalmazottai, mindenki más kutatóintézeti dolgozó. Alapelv, hogy kötelező  dönté-
sek csak felfelé hozatnak, tehát egy alapszervezetet még a küldöttgy ű lés sem kö-
telezhet érdekeivel ellentétes akcióra. 

HÁNYAN VAGYUNK? A megalakulás elő tt megtartott titkos szavazáson a meg-
kérdezettek kétharmada, mintegy 4200 kutatóintézeti dolgozó voksolt a TUDOSZ-
ra. Alakulás után öt és félezer, most két év múltán közel kilenc és félezer ta-
gunk van, az alapszervezetek száma 49. Sok ez vagy kevés? Kevés, mert nem 
hiszünk a kiválasztott kevesek élcsapat jelleg ű  szakszervezetében. Az igazi szak-
szervezeteket az elmúlt két évszázadban mindig olyan „egyszerű " munkavállalók 
hozták létre, akik rájöttek, hogy sokadmagukkal többet elérhetnek, mint egyedül. 

MIT TETT A TUDOSZ AZ ELMÚLT ÉVEKBEN? Többet, mint hittük, hogy 
tenni tud, de kevesebbet, mint szerettük volna. PÉLDA: Első ként mutatta meg, hogy 
lehetséges egy nem radikálisan átpolitizált, de önálló, demokratikus szakszervezet 
megalakítása, müködtetése és szövetségi rendszerekbe kapcsolása az autonómia fel-
adása nélkül. Sokáig voltunk egyedül, ma már azonban sokan vagyunk autonómok, 
és ez erösebbé tesz bennünket is. 

ALAPSZERVEZETI MUNKA: Jöttek a hétköznapok, és meg kellett mutatnunk, 
hogy a szakszervezeti aprómunkában sem vagyunk rosszabbak másoknál. Jog-
folytonosan alakultunk, nem hagytuk cserben tagságunkat a nehezed ő  körülmé-
nyek között, ezért a „hagyományos" tevékenységekkel (mint a segélyezés, Üdül-
tetés, szolgáltatások szervezése) nem felhagyni akartunk, kiszolgáltatva társain-
kat egy kialakulatlan állami—intézményi szociálpolitikának, hanem nyitottá, át-
láthatóvá és demokratikussá téve ezeket, segíteni rajtuk. Ennek részleteit min-
denki saját alapszervezetében kell hogy észrevegye. Ha nem vehet ő  észre, új bi-
zalmiak és szb után kell nézni! 

MUNKAKORULMÉNYEK: Felvéve a kapcsolatot a f ő hatóságokkal, szövetsége 
seinkkel együttm ű ködve sikerült a 40 órás munkahetet általánossá tenni az MTA 
intézeteiben, és — noha tudjuk, ez alig több, mint a semmi — egyszer 16%, a 
m ű szakiaknak ezen kívül 100/0 fizetésemelést kiharcolni. Miután elkészültek a 
TUDOSZ-bérstatisztikák, kiderül, hogy egyes intézetekben az átlagosnál maga-
sabb emelés szükséges, amit sikerült elismertetnünk és megvalósítani. A köz-
alkalmazottaknak járó félárú igazolvány visszanyerése is eredménnyel zárult. 

SEGÉLYEK, SZOLGÁLTATÁSOK: az 50% tagdíjhányad, amit az alapszervezetek 
összeadnak, annak idején forradalmian kevés volt. A TUDOSZ nem ment bele a 
késő bbi propagandisztikus csökkentési versenybe, ehelyett sok kicsi sokra megy 
alapon hasznosítja a pénzt a tagság javára. Egyik első  akciónk volt a 10 szá-
zalékos könyvvásárlási kedvezmény, amit rendszeressé tettünk. Segítséget nyúj-
tunk kis létszámú alapszervezeteink m ű ködéséhez, rendkívüli esetekben pedig 
az alapszervezettel együtt tagjainknak is folyósítunk egyedi segélyt. Ingyenes jog-
segélyszolgálatunk szerdánként áll a TUDOSZ-alapszervezetek és -tagok rendel-
kezésére. Tavaly Pro Vita néven alapítványt tettünk elhunyt kollégáink árváinak 
javára, segítendő  nevelésüket. A szakszervezet segítsége persze nem pótolhatja az 
állam szociális gondoskodását, mindazonáltal ez utóbbi sajnos nem áll olyan 
színvonalon, hogy ne képmutatás lenne erre hivatkozva társaink segítésérő l le-
mondani. 

Az üdülés szervezése sok munkával jár. A TUDOSZ — miközben gondosan 
ügyel a központi helyek korrekt elosztására — maga is szervez üdüléseket (Ké-
ked, Görögország), hiszen még az intézményi üdülő kkel együtt sem túl rózsás a 
helyzet. Gazdaságunk, eme félkarú rabló, megpróbálja piaci úton egyensúlyba 
hozni a kínálatot és a keresletet, megdrágítva az üdülést. A megoldás persze a 
hiányzó kar, a tisztességes bér lenne, de amíg ez késik, tű zoltómegoldásként 
a TUDOSZ magára vállalja a kiugróan drága családos- (Szorospatak, Balaton-
lelte) és a gyermek- (Balatonakali, Balatonboglár) beutalók díjának 50 százalékát, 
hiszen a családok nem „távlatilag", hanem most szorulnak rá arra a kikapcso-
lódásra. 

A TUDOSZ-nak megalakulásától saját lapja van, a Szószóló. Létrehozása létér-
dekünk volt, hiszen így tudtunk kitörni az agyonhallgatásból, melybe a korabeli 
sajtó próbálta bekényszeríteni szakszervezetünket. Egyrészt „kilógtunk a sorból", 
másrészt nem szenzációgyártással, hanem érdekvédelemmel foglalkoztunk, ami nem 
volt „hálás téma" — és ma sem az. Azt, hogy most itt tartunk, s udunk egymásról, 
ebben nem kis része volt a Szószólónak. 

FÜGGETLEN-E A TUDOSZ? Nem, amennyiben soha nem is lehet független tag-
ságától és annak érdekeitő l. Ez pedig megköveteli, hogy részt vegyünk azok-
ban, de csakis azokban a szövetségekben, melyek segítenek eme érdekek kép-
viseletében és érvényre juttatásában. Független, és az Is marad viszont a politi-
kai pártoktól, a velük kapcsolatba hozható, átpolitizált szövetségekt ő l (mindaddig, 
amíg tagságunk érdeke mást nem kíván és küldöttgyű lésünk úgy nem határoz). 

Alapító irataink a TUDOSZ-t mint független szakszervezetet, egy eljövend ő  köz-
alkalmazotti szakszervezeti szövetségbe definiálták. Másfél éves munkával végül 
is sikerült a kölcsönös elő nyök alapján egy korrekt szakszervezeti szövetséget 
létrehoznunk. A TUDOSZ mű ködési feltételeit most a Közszolgálati Szakszerve-
zetek Szövetsége (KSZSZ) biztosítja. Ezáltal részesülünk az Amerikai—Magyar . 
Biztosító Társaság, a Computer—M segít ő  munkaközvetítő  hálózat, valamint a 
Közalkalmazotti Nyugdíjas Alapítvány szolgáltatásaiból is. 

Kezdettő l fogva törekedtünk a különböző  nemzetgazdasági területeken dolgozó 
kutatóintézetiek összefogására. Ezt elő ször egy laza koordinációt testület formá- 
jában tettük, majd az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) szövetségét
hoztuk létre (50 000 tag: a felső oktatás, a mező gazdasági, az agrárkutatás te- 
rületér ő l). A megváltozott körülmények az eddigieknél is fontosabbá teszik, hogy 
a központi és önkormányzati költségvetésbő l élő  munkavállalók érdekeik védel-
mében például ne a pénzügyminiszter elő tt találkozzanak egymással elő ször. 
A Szakszervezetek Együttm ű ködési Fóruma (SZÉF) lehet ő vé teszi például akció-
egység létrehozását az egészségügy, az oktatás, a kutatás és a közszolgálat közel 
egymillió munkavállalót képviselő  szakszervezetei között. Ilyen szövetségi kapcsola-
tok mellett tagságunk úgy találta, hogy részvételünk a SZOT-utód MSZOSZ-
ban több hátránnyal járna, mint elő nnyel. A titkárok tanácsának határozatát, mi-
szerint a TUDOSZ nem csatlakozik a MSZOSZ-hoz küldöttgyű lésünk is megerő -
sítette. 

Az a tény, hogy nem vagyunk különböző  szakszervezeti szövetségek tagjai, ter-
mészetesen nem zárja ki velük a kapcsolattartást, különleges helyzetekben a kö-
zös fellépést szavakban és tettekben egyaránt. Közös érdekeink védelmében min-
den szervezett dolgozó számíthat ránk, legyen bármely szövetség tagja. 

MI A TUDOSZ-ÁLLAsPoNT „TAGDIJLEVONAS" ÜGYÉBEN? Minden szakszer-
vezet természetesen saját tagjainak tagdíjából kell hogy gazdálkodjon, megszer-
vezvén ennek technikai részleteit. A bélyegrendszer megszüntetésével már évekkel 
ezel ő tt sem értettünk egyet, hiszen egy személyes kapcsolatot idegenített el a bizal-
mi és a tagok között. Mindamellett úgy látjuk, hogy tagjaink négy éve éppen úgy 
tudták, hogy mit írnak alá, mint ma. Autonómiánkhoz ragaszkodunk, hiszen nehe-
zen vívtuk azt ki, és ha módosítani kell alapszabályunkat. ezt tagságunk küldöttel 
tegyék meg a küldöttgyű lésen. és ne egy politikai párt képviselő i. Ehhez tartottuk 
magunkat 1988-ban és tartjuk 11990-ben is. 

MI A TUDOSZ-ÁLLÁSPONT A „SZOT-VAGYON" ÜGYÉBEN? Az utóbbi másfél év-
ben folyamatosan képviseltük, hogy a vagyon minden szakszervezetet megillet, 
függetlenül annak szövetségi kapcsolódásától. A vagyon felmérése és zárolása 
azonban együtt kell hogy járjo* a részesedés méltányos és kiszámíthatóan tiszta 
elveiben való megállapodással, és annak gyakorlati végrehajtásával. Minél elő bb, 
annál jobb! A Számvevő szék felmérése azonban terjedjen ki MINDEN szakszer- 

vezet létszámának és tagdíjbevételének ellenő rzésére, hogy ne lehessen „has-
számokkal" b ű vészkedni az osztozkodásnál. A szakszervezeti kerekasztalnál pedig 
elegünk van a nyilvánvaló célú huzavonából, ami megakadályozza tagjainkat jogos 
tulajdonuk haszonélvezetében. 

MELYEK A TUDOSZ TERVEI? Az alapításkor megújulásunkat a szakszervezeti 
jogok védelmében és következetes érvényesítésében, valamint szövetségek alakí-
tásában láttuk. Ezeket igyekeztünk megvalósítani, hogy eszközként szolgáljanak 
jövő  feladataink megoldásában. Látnunk kell azonban, hogy a formálódó piac-
gazdaságban egy szakszervezet csak akkor élhet meg, ha aktuális érdekvédelmi 
feladatait teljesíti, az alapszervezetekben és a központban egyaránt. Másrészrő l 
olyan távlati célokat t ű z ki, melyeknek elérése nemcsak lehetséges — gondol-
junk itt a kiépített szövetségi kapcsolatrendszerre —, de szükséges is ahhoz, hogy 
ez a piacgazdaság humánus legyen. 

MIK A CÉLJAINK? Egy miel ő bbi átfogó bérreform, melynek következtében na-
pi nyolc órai munkáért kapunk annyi bért, amennyi a tisztes élethez szükséges 
(esetleg egy kicsit többet). Igy meg lehet szüntetni az „aki dolgozik, jutalmat 
kap, aki nem, az fizetést" gyakorlatot, valamint az intézetek, tudományágak 
címkézésébő l eredő  béraránytalanságokat. Továbbá: béreknél az inflációt követ ő  
automatizmus bevezetése; az állami (önkormányzati) alkalmazottak 100%-os nyug-
díja; a nyugdíjak inflációt követő  emelése; sztrájkalap létesítése; a szakszerve-
zeti vagyon gazdaságos kezelése; szövetségi kapcsolataink segítségével harc a tu-
dományos és fejlesztő  tevékenység elismertetéséért, általánosabban pedig a mun-
kavállalói érdekek országos érvényesítéséért; az általánosodó pályázati rendszer 
következtében fellépő  átmeneti (nem leépítés jelleg ű ) munkanélküliség kezelésé-
re állami, intézményi és szakszervezeti segélyalap létrehozása, amely a kutatót 
két pályázat között segíti; a teljes közszolgálati szférára kiterjedő  munkaközve-
títő i rendszer kibő vítése az összes K-FF munkahelyre; a kibő vített rendszer sta-
tisztikáira alapozva hatékony képzés, átképzés szervezése, amely segíti a munka-
erő  különböző  K-I-F munkahelyek közti és azon kívüli mobilitását: alapszerveze-
tekben és központban az érdekvédelmi munka javítása, ezáltal a TUDOSZ rang-
jának, tekintélyének további emelése. 

LESZ-E TUDOSZ ÚJABB KÉT ÉV MÚLVA? Ez alapvető en a tisztelt olvasón és 
a többi kutatóintézeti dolgozón, rajtunk múlik. Ha az alapszervezetek helyt tud-
nak állni, becsülettel tudnak harcolni a nem túl rózsásnak t ű n ő  Jövő ben, ha a 
dolgozók bíznak abban, hogy egy általuk irányított szakszervezet értük dolgozik 
és segítik is azt, akkor lesz. Ha viszont széthúzás vesz erő t rajtunk, akkor hiába 
a legszebb alapszabály. Rombolni mindig könnyebb, mint építeni. Egymásnak tar-
tozunk felelő sséggel szakszervezeti mozgalmunkért, nehogy akkor maradjunk szét-
forgácsolva, védelem nélkül, mikor a legnagyobb szükségünk volna rá. 

TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG • TUDOSZ NEWS • TUDOSZ VILÁG 

A TUDOSZ első  küldöttgyű lésén módosított SZERVEZETI ÉS mtricOrYSI SZA-
BÁLYZATÁT a szakszervezet elnöksége szövegszer ű en ellen ő rizte és jóváhagyta. 
Az új szabályzat rögzítette a pártsemlegességet, törölte a „társult tagság" intézmé-
nyét, megszüntette a Szakszervezetek Országos Tanácsához, illetve az egykori Köz-
alkalmazottak Szakszervezetéhez kapcsoolódó szervezeti kötő déseket. A TUDOSZ vég-
legesített Szervezeti és' M ű ködési Szabályzatát az elmúlt napokban az alapszervezetek 
megkapták. 

Nyílt levél a kormányfő nek 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
❑ Az ország sorsát befolyásoló, demokratikusan választott parla-
ment mű ködése és döntéseinek súlya megkérd ő jelezi hitünket a 
választott útban, hogy ez a megváltozott rendszer ugyan nem egy 
szű k réteg számára lesz-e csak jó? Ma munkavállalónak lenni, 
bérbő l, fizetésbő l élni, ugyanakkor az önök programját érteni és 
támogatni, paradoxnak tű nő  dolog. A parlament ma számomra 
drámát játszó színházzá degradálódott. A pártok küzdelmei, ön-
célú szópárbajai, amelyek mindig lelkes közönségre találnak —
amire a gyakori tapsviharok utalnak — nem mutatnak arra, hogy 
az országot kivezetik ebbő l a súlyos gazdasági helyzetbő l. Elme-
rülnek egyes részletekben, nem látva azok összefüggéseit és an-
nak következményeit. 

Mint egy, a társadalom változását és irányítását figyelő  és ér-
zékelő  állampolgár, emlékeztetem Önt Elnök úr, hogy a választá-
sok során ígéret hangzott el az ön részérő l pártja nevében. Töb-
bek között az ország lábra állítása, az infláció megállítása, a 
munka becsületének megteremtése. Mindez európai szintű  demok-
ráciát feltételez, s hozzáteszem, erő s munkavállalói érdekképvise-
lettel, szakszervezetekkel. 

A parlamentben megkérd ő jelezték a szakszervezetek legitimitá-
sát, de így milyen lehet ő séget kapunk arra, hogy érdekeinket a 
megfelelő  helyen megvédjük? Az ígéretekbő l, az európai demokrá-
ciához való csatlakozásból a munkanélküliség már valóra vált. 

Elnök Úr! Az eddig eltelt sok-sok nap alatt megvalósult a hon-
atyák anyagi biztonsága és kialakult egy olyan gazdasági intézke-
dés körvonala, mely megrettent a jövő tő l minden bérbő l és fize-
tésbő l élő  állampolgárt. Félő , hogy a privatizáció nem lesz más, 
mint egy réteg „demokratikus" t ő késsé válása. 

Miért hiszik Önök uraim, hogy 3,5 millió létminimum körül él ő  
állampolgárnál megértésre találnak a gazdasági intézkedések? Az 
infláció növekszik, az árak emelkednek, a közbiztonság romlik, az 
érdekképviseleti szervezetek degradálódnak. Most már csak egy 
maradt, amiben eddig még nem ingattak meg bennünket, az ál-
lampolgári hű ség. Ez a mi ígéretünk, de mi ezt be is tartjuk, El-
nök Úr! 

Kádár Péter 
TUDOSZ mb-titkár 

KFKI 
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Életben maradni 
A nyugdíjaskor állapot, amely 

minden ember életében remélhető -
leg bekövetkezik. Élethelyzet, amely 
a kis- és középnyugdíjasokat is a 
napi megmaradásért folytatott küz-
delemben szinte a szívinfarktus ha-
táráig sodorja. Végigdolgozták éle-
tüket, és most önhibájukon kívül 
kilátástalan helyzetbe kerültek, s ő k 
azok, akik ma a legkevésbé sem 
képesek megvédeni önmagukat egy 
stagnáló gazdaság kiszámíthatatlan-
ná váló és folyamatosan ismétlő dő  
áremeléseivel szemiben. A rendszer-
-változás idő szakában is megválaszo-
landó kérdés, hogy visszaadja-e a 
társadalom nyugdíjas állampolgárai-
nak a bekövetkezett áremelkedések 
arányában azt, amiért aktív koruk-
ban megdolgoztatta ő ket? 

Ma a minimum nyugdíj összege 
4300 Ft (1990. március 1-jétő l), a 
hivatalos minimális bér, azaz a lét-
minimum 4800 Ft. A legkisebb 
nyugdíj tehát nem éri el a létfenn-
tartáshoz kiszámított szükséges mi-
nimunnot sem! Valamelyest kedve-
ző bb a kép, ha az átlagnyugdíjat 
nézzük, amely 1989-ben 5100 Ft volt, 
1990-ben pedig 6000 Ft körül lesz. 

Az elmúlt évtizedben a nyugdíjak 
névértékükben lassan növekedtek, 
reálértékükben gyorsan csökkentek. 
Napjainkra a gyorsan romló élet-
helyzet kétségbeesésre ad okot. A 
nyugdíjasok többsége éhezik, fázik, 
nyomorog, képtelen megélni kis pén-
zébő l. Az utóbbi idő kben körükben 
is ugrásszer ű en növekedtek a ki-
egyenlítetlen villany- és gázszámlák, 
közüzemi díjak, lakbérhátralékok, 
döntő en a létminimum alatt tengő -
dő  nyugdíjasok soraiban. 

Egyre több idő s ember kénysze-
rül ma még maradék munkaképes-
ségének felhasználására, hogy szin-
te napról napra csökkenő  érték ű  
nyugdíját kiegészítse. Munkabérük 
a nyugdíjtól, a szakképzettségtő l, a 
ténylegesen elvégzett munkától 
többnyire független, azt nem ko-
rábbi gyakorlatuk, tapasztalatuk 
arányában állapítják meg, ső t álta-
lában a legnehezebb, legkedvező tle-
nebb munkakörökben alkalmazzák 
ő ket. 

Az adatok szerint egyre több 
nyugdíjas fordul kivételes nyug-
díjemelési kérelemmel az Országos 
Társadalombiztosítási Fő igazgatóság-
hoz. 1989-ben százezer jelentkező  
közül 68 946 lő  kérelme teljesült, 
amely a korábbi évhez képest 25%-
OS emelkedést mutat. Az engedé-
lyezési eljárás szigorú. Csak annak 
hagyják jóvá a kérelmét, akinek 
nyugellátását három évnél régebben 
állapították meg, és ez idő  alatt a 
nyugdíjas nem részesült kedvez-
ményben, továbbá nem állami szo-
ciális otthon lakója. Az emelés ösz-
szege azonban így sem haladhatja 
meg az ezer forintot. Az átlagnö-
velés összege 1989-ben országosan 
603 Ft, Budapesten 492 Ft volt. A 
tényekhez tartozik az az adat is, 
hogy a „kivételezettek" 77,2%-ának 
a havi járandósága nem érte el az 
ötezer forintot, ső t 1988-hoz képest 
kétszer annyi házaspár jelentkezett 
olyan kérelemmel, hogy egy nyug-
díjból kénytelen megélni. A .kivéte-
les ellátásban részesültek egyébként 
51,1%-a egyedülálló. 

Napjaink általános követelése a 
magas nyugdíjak maximálása, 
amellyel egyébként nem csak a köz-
véleménynek, de a társadalombiz-
tosításnak is vannak problémái, mi-
vel a további emelkedéshez nincs 
meg a szükséges pénzügyi fedezet. 
A társadalombiztosítás küszöbön ál-
ló átalakulása után várhatóan csak 
a keresetek bizonyos tömege képez 
majd nyugdíjalapot, a nagyjövedel-
m ű ek számára e fölött külön bizto-
sítási formát alakítanak ki. Mivel 
ehhez egyelő re minden feltétel 
hiányzik, ezért életbelépése csak 
1991-tő l várható. Addig is kompro-
misszum született és rugalmas nyug-
díjplafont határoztak meg, amely a 
mindenkori minimális nyugdíjösz-
szeg legfeljebb hétszerese lehet. A 
rendelet azonban nem visszamenő -
leges hatályát 

Az életminő ség romlásával ará-
nyosan hazánkban egyre több in-
gyenkonyha nyílik. Különféle szer-
vezetek, magánszemélyek támogatá-
sával a rászorulóknak legalább na-
ponta egyszer meleg ételt kívánnak 
biztosítani. Az igénybevevő k többsé-
ge nyugdíjas! Ismeretes, hogy Ma-
gyarországon 1946-ig mű ködött ez 
az ellátás az üdvhadsereg gondozá-
sában. Ki gondolta, hogy 1990-re 
újra sokaknak csak a közkonyhán 
jut valamilyen meleg harapnivaló, 
ahol legalább naponta egyszer jól-
lakhat. A Magyar Vöröskereszt üze-
meltetésében az Orvosok Világszö-
vetségének anyagi támogatásával 
Budapesten jelenleg három helyen 
(Dobozi utca, Könyves Kálmán kör-
úti és csepeli munkásszálló) mű -
ködik ingyenkonyha, ahol naponta  

több mint kétszáz embernek adnak 
ebédet. Az igénylő k száma egyre 
nő , s az ellátók hovatovább kényte-
lenek válogatni... Figyelembe ve-
szik a jelentkező k anyagi helyzetét, 
egészségi állapotát, korát, elő nyben 
részesülnek az egyedülállók, a be-
tegek, a rokkantak. Ötezer forintos 
nyugdíj felett az igénybevevő knek 
tíz forint napi hozzájárulást kell fi-
zetniük. 

Mint tudjuk, számos újabb drasz-
tikus, az életkörülményeket súlyo-
san érintő  áremelkedések történtek, 
amelyek a 'további elszegényedés 
felé taszítják a kisnyugdíjasokat. 
Az augusztus 1-jétő l életbe lépett 
nyugdij-kiegészítés csak a létmini-
mum közelében levő  nyugdíjasokat 
érinti. Az öt- és tízezer forint ,kö-
zötti. nyugdíjjal rendelkez ő  1,6 mil-
lió ember semmilyen kiegészítésben 
nem részesül. 

A Nyugdíjasok Pártja a kétségbe-
ejtő  állapotok hatására gazdasági 
csomagtervet dolgozott ki, és a kor-
mánynak egy petíciót fogalmazott 
meg. Követelik az alapvető  élelmi-
szerek és közüzemi díjak árstopját, 
a nyugdíjak 25%-os emelését és az 
inflációval egyenes arányú növelé-
sét, valamint a minimális nyugdíjak 
hétezer forintban történő  megállapí-
tását. 

A helyzet drámai. A megoldás 
nem lehet más, mint a közel 2,5 
millió nyugdíjas szociális biztonsá-
gának a megteremtése. A dolgok 
jelenlegi állása szerint a király már 
meztelen, a „zsíros kenyér" az ille-
tékeseknél van. És velünk mi lesz? 
Életben maradunk? 

Mayer György 

Aradi Zsolt: 

blatáSfilianiírOZáS új útjai 
❑ A TUDOSZ küldöttgyű lésén határozat született a tudományos 
koncepció kidolgozásáról. Elmúlt számunkban Bata Lajos „Meditá- 
ció a tudománypolitikáról"; Egyed Albert „A rendszerváltás zajos 
farsangja után" című  írását tettük közzé. Ezúttal Aradi Zsoltnak, az 
MTA f ő osztályvezető -helyettesének a „Törvény az államháztartás-
ról, költségvetési reform a tudományos kutatás finanszírozásában" 
című  tanulmányának kivonatát közöljük. (A teljes tanulmány szö-
vege a TUDOSZ-ban az érdeklő dő k rendelkezésére áll.) 

Az államháztartásról szóló törvény jelenieg készülő  tervezete sze-
rint az állam kötelezettséget vállal arra, hogy hozzájárul a tudomá-
nyos kutatások költségeihez. Az Akadémia CL Közgyű lése is az 
állami költségvetésbő l való támogatás mellett foglalt állást. Ezért a 
kutatásfinanszírozási rendszer változtatása során azt a megoldást 
érdemes választani, amelyik az államháztartás új szabályozásába 
illeszkedik, s ezzel együtt képes magába foglalni a tudomány és a 
mű velésének alaptevékenységként helyt adó kutatóhelyek több for-
rásból való finanszírozását, valamint az önkormányzati mű ködés 
sajátos feltételeit. Nem szalbad kizárni — új körülmények kiala-
kulásával számolva — más modellek kidolgozását sem. Belátható 
idő re különféle konstrukciók integrációja a realitás. Az egyes 
megoldások mérlegeléséhez tisztázni kell a tudomány és az állam 
viszonyát. A tanulmány részletesen foglalkozik azzal, hogy milyen 
konkrét funkciók ellátását igényli a tudományos kutatás általános 
feltételeirő l való gondoskodás. Utal arra, hogy a jövő ben a tudo-
mányos szférának új típusú, a testületekkel, intézményekkel új-
szer ű  kapcsolatrendszerben m ű köd ő  államigazgatásra van szüksége, 
s igényelnie kell az apparátusi munkában a profizmust, a napi 
ügyintézést, „kézi vezérlést", belterjes pénzügytechnikát és érdek-
érvényesítést meghaladó korszerű  pénzügyi „kultúrát", szaktevé-
kenységet is. 

Az államháztartási törvény tervezetét a tanulmány fő ként a tu-
dományos kutatási szféra szempontjából vizsgálja. E szerint a tör-
vény új szabályozói mozgásteret, elvi irányt is adnak a kutatás-
finonszírozás továbbfejlesztéséhez. Ezen belül törekedni kell pre-
ferenciák elérésére, és célszer ű  sajátos mechanizmusokat alkal-
mazni, amelyekkel esély van elfogadható támogatási színvonal el-
nyerésére és eredményesebb kutatástámogatási rendszer mű ködte-
tésére. 

„Az általános költségvetési rendszer a (költségvetési intézményi) 
szervezettámogatástól az állami kötelezettséget jelentő  feladatok 
támogatásának irányába mozdul el, és nyitottá válik arra is, hogy 
a makroszinten megállapított költségvetési pénzeszközöket új dön-
tési struktúrán (pl. alapítványok) keresztül osszák tovább, a fe-
lelő sség átvállalásával, külső , illető leg saját források fokozott be-
vonásával. Ez a lehető ség fennáll a köztestületi formára is, annak 
jogi, mű ködési rendszerbeli megalapozása esetén. A tudományos 
kutatási tevékenység jellegéhez igazodó kutatásfinanszírozási rend-
szer úgy 'mű ködtethető , ha alapvető  anyagi bázisaként nyilvános 
állami kötelezettségvállalással biztosított, kiszámítható, értéktartó 
forrás szolgál, amely nincs kitéve rövid távú, külső  gazdasági 
kényszerhatásoknak." 

A tanulmány szerint a támogatások tervezésekor, elosztásakor, 
a kutatóhelyek és témák számára történő  jóváhagyásakor elen-
gedhetetlenek a következő k: 

— a pénzeszközök és a szakmai feladatok kapcsolatának vizs-
gálata, összhangja, a témák rangsorolása, az egyes kutatások költ-
ségszükségletének elbírálása; 

— a - pénzeszközök addigi felhasználására vonatkozó informá-
ciók, a tudományos teljesítmények értékelésének hasznosítása, a 
munkafeltételekrő l való gondoskodásnál azon kutatók el ő nyben 
részesítése, akik leginkább esélyesek értékes eredmények eléré- 
sére. 	a tevékenység csak akkor lehet megalapozott, ha a ku- 
tatástámogatások felhasználásáról rendszeresen együttes szakmai és 
pénzügyi beszámoló készül.) 

E rendszernek minő ségileg kell eltérnie a jelenlegitő l. A „mara-
dék elvvel" való szakítás nem deklarációkat igényel, hanem meg-
győ ző  tudománypolitikát, kutatástervezést, teljesítményértékelést, 
megalapozott szükségletszámításokat, korszerű  finanszírozási rend-
szert, a pénzeszközökrő l való döntéshozatal rendjébe illeszkedő  
igényérvényesítési módozatok alkalmazását a változó 'körülmé-
nyeknek megfelelő en. A kutatástámogatási rendszerben az „ered-
mény"-oldal erő sítése ad esélyt arra, hogy az elosztás és a konkrét 
feltételek meghatározása szakaszában ne érvényesüljön közvetlen 
állami beavatkozás. 

(folytatjuk) 

U. K. 

Megújul-e a régi Akadémia? 
(Folytatás az I. oldalról) 

eléggé szoros kapcsolatuk a felső okta-
tással. 

— Kétségkívül van szakadék Kelet-
Európában az egyetemek és az akadé-
miai intézetek között. Ezen a szakadó-
kon keresztül kell ma hidakat építeni. 
Mindenütt, ahol ez lehetséges, ösztönöz-
ni kell a kapcsolatok erő sítését. Persze 
hozzá kell tenni, hogy ez ellen csak 
ketten tiltakoznak: az egyetemek és a 
kutatóintézetek. Ha sikerül feloldani az 
érdekellentéteket, a pszichológiai gátak 
nyilvánvalóan megszű nnek. Az intézetek 
nem csak a posztgraduális, hanem a jö-
vő ben a graduális képzésben is részt 
vehetnének. 

Van egy központi számítógépünk, 
amelyben mintegy 3200 akadémiai ku-
tató adatai vannak tárolva. Ezek sze-
rint kb. 800 kutató vesz részt rendsze-
resen ma is valamilyen formában az 
oktatásban. Ez a szám önmagában is 
válasz a kritikákra, bár lehetne akár a 
duplája is. Ha az egyetemi oktatás 
mennyiségi fejlesztésére törekszünk, ak-
kor az akadémiai kutatók rendkívül ér-
tékes, azonnal mozgósítható tartalékot 
képeznek. Ezen túlmenő en azonban elő  
kell segíteni a közös kutatásokat, az 
infrastruktúra közös és hatékony ki-
használását is. Ezt azonban adminisztra-
tív eszközökkel nem lehet elérni. 

Szembenézés önmagunkkal 
— Az említett tanulmány szerint a ke-

let-európai országok kutatóhálózata lét-
számát tekintve igen jelentő s. Ezzel 
szemben itthon olyan hangokat is hal-
lani, hogy a hasonló fejlettségű  nyugati 
országokkal összehasonlítva nálunk jó-
val kevesebb kutató van. Hogyan véle-
kedik errő l? 

— Csak 	személyes 	véleményemet 
mondhatom. Azt hiszem, hogy elértünk 
egy racionális maximumot, tehát meny-
nyiségi fejlesztésre nincs szükség. El-
képzelhet ő  azonban, hogy a kutatóállo-
mány átstruktúrálódásána szükség lesz, 
mivel egyes területek gyors fejl ő dését 
a struktúra csak nehezen követi. A ku-
tatóhálózat gyenge pontja sajnos inkább, 
a megfelelő  min ő ség és a szelekció. Az 
Akadémia kutatóhálózatának bírálói 
szinte kizárólag csak szervezeti kérdé-
sékkel foglalkoznak. A kutatói teljesít- 

mény és eredményesség ritkán kerül 
szóba. Az eredmény megkövetelése, az 
eredményesség értékelése és a nemzet-
közi színvonallal való összevetés nálunk 
még nem jellemző . Érdemi továbblépés 
csak ezen a területen lehetséges. ()szin-
tén szólva ez engem jobban foglalkoz-
tat, mint például az a parttalan vita, 
hogy az Akadémia egyetlen orvosi ku-
tatóintézete az egyetemhez tartozzon-e 
vagy sem. 

— A folyóirat úgy véli, fontos tenni-
való a személyi kérdések rendezése is. 
Ahhoz, hogy az Akadémia meg tudjon 
újulni, új vezetésre és a testületbő l az 
alkalmatlan emberek kiszű résére van 
szükség. 

— A kérdéseket több szinten kell meg-
közelíteni. Külön kell foglalkozni az 
Akadémia tagságának összetételével, az 
intézetek és kutatóhelyek vezetésének 
személyi összetételével a különböző  szin-
teken kialakult monopolhelyzetekkel, vé-
gül pedig a kutatóállomány személyi 
kérdéseivel. 

Politikai rendszerváltás id ő szakában 
vagyunk. Ilyenkor a figyelem érthető  
módon a vezetés felső  szintjére irányul. 
Ami az Akadémia tagságát illeti, a Na-
ture cikkének megírása idején a tagok 
száma kb. 230 volt. A májusi közgyű -
lés után ez a létszám 285 f ő re emelke-
dett, döntő en a jelentő s fiatalítás hatá-
sára. Ez az Akadémia már nem „az az 
Akadémia"! Mondok egy konkrét pél-
dát. Utoljára 1973-ban történtek nagyon 
sajnálatos, mondhatnám szégyenletes ad-
minisztratív lépések a filozófiai Iskolá-
val kapcsolatban, amikor 7 kollégát ér-
tek méltánytalanságok és került ve-
szélybe egzisztenciájuk. A jelenlegi tag; 
rágnak kb. 70%-a késő bb került megvá-
lasztásra, ezért joggal mondhatja, hogy 
semmi köze nincs azokhoz az intézke-
désekhez, és nem akar osztozni a kol-
lektív felel ő sségben. 

Kosáry Domokos, az Akadémia új el-
nöke még a jelölésekor egyértelm ű en 
kijelentette, csak akkor vállalja el az 
elnöki tisztséget megválasztása esetén, 
ha az összes politikai erő  garantálja, 
hogy nem lesz boszorkányüldözés. Ez 
egy tisztességes és civilizált megoldás, 
nem úgy, mint 1949-ben, amikor a hata- 

lomátvétel után a vezető  politikai párt 
egyetlen tollvonással 140 tagot zárt ki 
az Akadémiáról. 

— Milyen konkrét intézkedések történ-
tek a kutatóintézetek megújítására? 

— 1990 végén a f ő titkár hatáskörébe 
tartozó 34 akadémiai intézet vezető jének 
jár le a megbízatása. A vezet ő i állások-
ra pályázatokat írtunk ki, amelyek ha-
tárideje 1990. szeptember 15-e. A pályá-
zatok sorsáról decemberben döntés szü-
letik. A pályázóknak ezúttal — első  íz-
ben — a kutatók elő tt ismertetni kell 
programjukat és elképzeléseiket, amelyek-
hez meg kell szerezniük a többség tá-
mogatását. Ez jelentő sen kiszélesíti a 
vezető k kinevezési folyamatának a de-
mokráciáját. Nyilvánvalóan a jövő ben 
csak az lehet vezető , aki bírja a kuta-
tók többségének a bizalmát, bár a tény-
leges kinevezés továbbra is a f ő titkár 
jogköre. 

— Ez a Központi Fizikai Kutató In-
tézetre úgy t ű nik nem vonatkozik, hi-
szen ott már sor került az eddigi ve-
zető k megbízatásának a meghosszabbí-
tására a kutatók véleményének a meg-
kérdezése nélkül. 

— Ez valóban igaz. Ennek oka, hogy 
a KFKI válsághelyzetben van. Rendezé-
sére egy — egy másfél éves átmeneti 
periódusra — Lovas István akadémikust 
neveztem ki pályázata alapján f ő igaz-
gatónak. Ezt a pályázatot azonban a 
KFKI kutatóértekezlete megvitatta, majd 
a kutatók többsége Lovas Istvánnak bi-
zalmat szavazott. A jelenlegi igazgatók 
és helyetteseik megbízását ugyanezen 
idő tartamra meghosszabbítottam. Egy 
kis túlzással azt is mondhatnám, hogy 
Lovas István f ő igazgató feladata a KFKI 
f ő igazgatói rendszerének a ' felszámolása 
lesz. 

Mit hoz a jövő ? 
— A színvonalas kutatás feltétele a ki-

elégítő  anyagi ellátás és a megfelelő  inf-
rastruktúra. Ezek hiányában az értékes 
szellemi kapacitás veszendő be megy. Az 
új kormány részérő l történtek-e olyan  

lépések, amelyek javítanak a helyzeten, 
várható-e lényeges javulás? 

— A helyzet sajnos lényegesen nem 
fog változni, ehhez hiányoznak a szük-
séges anyagi feltételek. Az új kormány 
azonban — és ez számunkra igen ör-
vendetes — a prioritási listára felvette 
a tudományos kutatás anyagi helyzeté-
nek a vizsgálatát. A kormányprogram 
nyolc kiemelt területe között — például 
Bő s—Nagymaros, a Világkiállítás vagy a 
szovjet csapatok kivonása mellett —
szerepel a tudományos kutatás helyze-
tének a vizsgálata és 1991 végéig egy 
válságkezelő  program keretében a meg-
felelő  intézkedések kidolgozása. Azon-
ban még az idei évben néhány akadé-
miai intézetnél „túlélési segélyre" lesz 
szükség. Az érintett intézetek körében 
folyik az a vizsgálat, amely fényt derít 
arra, hogy 1990-ben milyen akadémiai 
intézetek 'kerülnek cső dbe. ügy tű nik 
sajnos, hogy néhány intézetnél ez be 
fog következni. Ezeket át kell menteni 
a jövő  évre. 

Az t991-es feladatok közül hármat 
emelnék ki. Elő ször Is az 1991-es nap-
tári év állami költségvetésében a tudo-
mányos kutatásra fordítható összegeket 
minél el ő bb meg kell határozni, amely 
alapos elemző munkát igényel. Ez saj-
nos még nem indult meg, késésben va-
gyunk. Másodszor a szakszervezetekkel 
együtt meg kell győ znünk a kormányt, 
a parlamenti képviselő ket arról, hogy 
támogassák a kutatók szerény mérték ű , 
de reálértékben észrevehető  fizetéseme-
lését. Az elmúlt évben az egyetemi szfé-
rában ez megtörtént, ma feszültséget te-
remt a kutatók között. A harmadik fel-
adat az OTKA jövő jével kapcsolatos ál-
lásfoglalás kidolgozása. Reméljük, pozi-
tív döntés születik és a kereteket is 
miel ő bb meghatározzák, lehető leg nem 
csak egy évre, hanem egy 3-4 éves pe-
riódusra, mert a pályázatokról novem-
berben már dönteni kell. 

— Az Akadémia megújulása során mit 
várhatnak és mire számíthatnak a tu-
domány „nemecsekjei", a kutatók? 

— Nézzük a helyzetet el ő ször a ku-
tatók szemszögébő l. Az akadémiai ve- 

zetésnek minden rendelkezésre álló esz-
közt fel kell arra használni, hogy a kö-
vetkező  átmeneti id ő szakban a kutató-
munka feltételei és a kutatók személyes 
életkörülményei javuljanak. Ez nem 
könnyű  feladat, és nyilvánvalóan nem 
elegendő  csupán a különféle hazai for-
rásokat felhasználni. Sajnos, e téren nem 
minden intézet van egyformán kedvező . 
pozícióban. 

A helyzetet a másik oldalról szemlélve 
azt kell figyelembe venni, hogy a ku-
tató versenyszférában él, a tudományos 
kutatás nem emberbaráti és szociális in-
tézmény! A kutatásban való részvétet 
az olimpiai kiküldetéshez hasonlítható,. 
azaz aki az elő írt szintet nem teljesíti, 
az nem utazik az olimpiára, kikerül a 
csapatból, hiába van szakszervezet! Vé-
leményem. szerint fokozni kell a kuta-
tókkal szemben támasztott követelmé-
nyeket, mert a nemzetközi mező nyben 
csak így tudnak helytállni. Aki nem 
tudja a szintet teljesíteni, le kell be-
szélni errő l a pályáról, máshol kell el-
helyezni. egyszóval meg kell tő le vál-
ni. Sajnos, azt kell mondanom, hogy 
ilyen esetben a szerző dését nem szabad' 
meghosszabbítani vagy fel kell monda-
ni! Ha valaki egyszer bekerült a csa-
patba, az még nem jogcím arra, hogy 
egész életében azt csinálja, amit akar, 
anélkül, hogy a teljesítménye valaha is. 
megmérettetne. Vannak olyan kutatók, 
akik így értelmezik a kutatás szabad-
ságát. 

— Tehát a kutatás szabadsága Csak a 
témaválasztásban érvényesül, a kutatási 
produkció megítélésében szigorú köve-
telmény a domináló. 

— A helyzet valamivel árnyaltabb. Ha• 
csupán a természettudományi alapkuta-
tásról beszélünk, akkor valóban lehet 
így fogalmazni. A társadalomtudományi 
kutatásoknál már a politikai tényező k 
is szerepet játszanak, a témaválasztás-
nál is többféle szempintot kell figye-
lembe venni. Persze az ,redményességet 
azért itt is meg lehet követelni. Úgy 
gondolom, hogy a „többet adni, többet 
követelni" jelszó vezérelv lehet min-
den szinten. Igy például lehet a kor-
mány és az Akadémia tudománypoliti-
kai alapelve, de a sorrendet felcserélve, 
a kutatók iránytű je is. 

Bencze Gyula 
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Mottó: ... ha a lábadra lépnek az autóbuszon, arról ne írjál, viszont, ha 
szenvedéllyel ostorozod a tömegközlekedési közállapotokat. az  más ... 

(általános szentencia az újságíró iskola tananyagából) 

❑ Apám 1936 december elsejétő l 
tiszbvisel ő ként dolgozott egészen 
1976 végéig. Azóta nyugdíjas. Kar-
rierjét pénzügyi díjnokként kezdte, 
amelyet a magyar állam 102,5 arany 
pengő vel javadalmázott. Annak da-
cára, hogy a népi demokrácia év-

tizedeiben igazán nem sokra -becsülték a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemtő l kapott diplomáját — -mint egykori régimódi és 
pártonkívüli szakember — végigjárhatta a közhivatal-noki szamár-
létra minden lépcső fokát. Havi fixébő l mindenkor tisztességgel el-
tartotta négytagú családját. Édesanyánk „nem dolgozott", -viszont 
felnevelte az öcsémet és e sorok íróját. 

Apám nyugdíjszelvényének törzsszáma: 16123336-7. Első  havi 
nyugdíját 1976 októberében 4266 forint összegben állapították meg. 

Nyugdíjasságának első  évtizedében ő sz fejjel is munka után loholt. 
Korát meghazudtolva fiatalos lendülettel igen sokat dolgozott, hogy 
rendben tartathassa a családi házat, hogy télire meglegyen a tü-
zelni való 80 mázsa t ű zifa, hogy teljen a (vasárnapi rántott 'húsra, 
újságra, könyvre, néha utazásra és az unokáknak csokoládéra, rá-
gógumira. 

-Öt vagy hat évvel ezelő tt apám mindkét szemét alattomos kór 
vette célba: -megtámadta a szürkehályog. Az asztalra 'készített ka-
nalat meg villát tapogatva is alig-alig találta- meg a tányérja mel-
lett... Szemevilágát a Rókus hírneves professzora megmentette 
ugyan, de ezért cserébe a kórházba kellett hagynia régi, legendás 
munkabírását. Anyánk immár tizenkettedik éve prolongál egy má-
sik kórházat, ahol immár törzsvendég: ízületeit, forgóit évente re-
parálják. 

11990. augusztus 17-én a nyugdíjat kézbesítő  postás 8731 forintot 
számolt le szüleim markába. (Ez 2669 forinttal -kevesebb, mint a 
kettejükre számított társadalmi létminimum.) Anyám egyre gyak-
rabban f ő z apámnak üres paprikáskrumplit, s ha -vendégek jönnek 
grízes tésZtát kínál fel a tavalyi lekvármaradékkal. Méregdrágák 
a gyógyszereik: a Prodectin, Rutascorbin, Digoxin, Nitromint, Ta-
vegyl, Voltaren, Lipoidacid, Cavinton, Dopegit, Corontin forte, Dae-
dalon, Kálium „R" és a különféle vitaminok. Magas a vízdíj: a 
tenyérnyi -kertben pedig locsolás nélkül nem terem meg sem a 
paradicsom, sem a paprika. Ha már vízre sem telik, dő re dolog 
ő sszel összegyű jteni a -petrezselyem, vagy a retek magját. Ezután 
á rvácskapalántára sem kell majd költeni. 

Magyarországon 	egymillió hatszázezernél is több ember ren- 
delkezik 5 és 10 ezer forint közötti nyugdíjjal. A bejelentett áreme-
lésekhez kapcsolódó nyugdíjkiegészítés'bő l egy sem részesült közü-
1  ü k. 

Koldusbotra jutottak. 
((Jura) 

Szüleim kisemmilgsgfiek 
bileics 
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Az elmúlt havi számunkban a 
Mindennapi kérdéseink rovatunkban 
közöltük az újrakezdési vállalkozási 
kölcsön feltételeit, amely foglalkoz-
tatáspolitikánk részeként szakembe-
rek, értelmiségiek újrakezdéséhez, 
munkanélkülivé válásának megelő -
zéséhez járulhat hozzá. Mint isme-
retes, idő közben azonban a kor-
mány a 8/1990. (VII. 17.) számú ren-
deletével felfüggesztette az igény-
bevételére jogosító igazolások ki-
adását. 

A hivatalos indoklás szerint ez a 
kölcsön valójában nem is a foglal-
koztatáspolitika eszköze, hiszen nem 
a „tipikusan hátrányos helyzetű  
munkanélküliek" veszik igénybe, 
így tehát a vállalkozásélénkítést 
célzó gazdaságpolitikai programban 
kell hogy helyet kapjon. (Sajnos ez 
még nem készült el...) Az indokok 
sorában néhány elrettentő  vissza-
élésrő l is példákat hallani. (Pl. egyes 
kisiparosok feladták iparengedélyü-
ket, s utána ugyanezen vállalkozás-
hoz kértek kölcsönt.) De hibájaként 
róják fel azt is, hogy első sorban 
nem a munkanélküliek kértek köl-
csönt, hanem akik vállalkozni sze-
retnének. A helyzet azonban az, 
hogy a vállalkozó hajlamú emberek 
— ha lehető ség (van rá — nem sze-
retnék megvárni azt az idő t, ami-
kor munkanélkülivé válnak, s már 
elő re — a felmondási idő  alatt, 
vagy ha bizonytalannak érzik mun-
kahelyüket — gondoskodni kíván-
nak magukról. Valójában tehát ez 
az eszköz a potenciális munkanél-
küliek számát csökkenti, egyúttal 
el ő segíti a privatizációt. 

Mások azt mondják, hogy a kez-
detben nehezen indult és sok fenn-
tartással fogadott újrakezdési köl-
csön oly sikeressé vált, oly sok em-
ber sorsának megoldását segítette és 
még annyian igényelték volna, hogy 
egyszer ű en elfogyott a rendelkezés-
re álló keret, mármint az a keret. 
amely az egyébként horribilis banki 
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kamatok állami átvállalására szol-
gálna. A kormány a legegyszerű bb 
megoldást választva hozott döntést: 
a rendeletet felfüggesztette. 

Az év végéig és a jövő re prog-
nosztizált több százezerre is tehet ő  
munkanélküliség ellensúlyozására 
ahelyett, hogy bő vítésre, szélesítés- 

• re kerülne az az eszközrendszer, 
ami a munkanélküliségi ráta lehető  
legkisebbre szorítását, a kilátásta- 

TERÁPIA 

A biztonság 

hálója 
Sajnos a társadalombiztosítás 

gyorsan nem gyógyítható. 
Azonnal ható terápiát aligha ta-

lálhatunk, mert a szociális hálónak 
ez a darabja évek, évtizedeken át 
szövő dik. Ha egy társadalombiztosí-
tás rááll arra, hogy a mindenkori 
befizetésekbő l fizeti a nyugdíjakat, 
csak a járulékok jelentékeny fel-
emelésétő l remélhető  e díjak növe-
lése. A járulék nagysága azonban 
gazdasági tényező , költség- és ár-
felhajtó, s esetleg az infláció ger-
jesztésével üt vissza a megsegítet-
tekre, a társadalmi segítségre rá-
szoruló idő sekre (is). 

De a nyugati példák arra nemkü- 
lönben ösztönözhetnek, hogy a já-
rulékkifizetéses szisztémát felejtsük 
el, s térjünk át a tő késített kama-
tokból élésre. Nevezetesen arról van 
szó, -hogy a társadalombiztosítási 
alap jó befektetésekkel — tő késítés-
sel — 'bő víti forrásait, s egyre in-
kább arra tör: milliárdos tő kéje fo-
rogjon, s a ki-fizetések minél na-
gyobb arányára a töke hozama biz-
tosítson forrást. Nem nehéz -belátni, 
hogy ez is 'hosszú távú terápia: tő -
ke -kell, jó 'befektetés, jó forgatás, 
hozamakkumuláció, s ,csak ezt kö-
vető en — évek, évtizedek múltán 
— lehet áttérni erre a szisztémára. 

Amennyiben az illetékesek kizá- 
rólag hosszú távú gyógymódokban 
gondolkodhatnak, megadó kézzel 
kell posztjaikon ücsörögniük? Lehe-
tetlenség gyorsan, operatíven segíte-
ni a ma nyugdíjasain? 

Az öllbe tett vagy megadóan fel- 
tartott kezekrő l szó sem lehet. 
(Elég baj, hogy a mai kormány el:  
sö száz napjának vége felé köze-
ledve nem állt elő  szociális háló- 
tervének 	alapfogalmazványával 
sem.) Pontos célképzet kellene, hogy 
a szociális piacgazdaság milyen 
ideális biztonsági hálót kíván kife-
szíteni idő sei, betegei, nagycsaládo-
sai, rászorultjai alá. A pontos cél-
képzet azért nélkülözhetetlen, hogy 
elhatározhatók legyenek azok a lé-
péssorozatok, amelyek a kívánatos 
cél felé vezetnek. (Ily módon a kor-
mány, a pártok, a parlament, a 
szakszervezetek egyaránt mérlegel-
hetnék, -hogy az egyes új eszkö-
zök adekvátak-e a célokkal, avagy 
csak toldoznak-foldoznak, elodáz-
nak.) 

Bár a célképzet igencsak homá-
lyos — ez aztán diszfunkciós lépé-
sekhez is vezet —, néhány elkép-
zelés már kikristályosodott. Egyér-
telmű , hogy a társadalombiztosítási 
alapot el kell választani minden 
más — akár rokonítható — forrás-
tól. Ha tisztán elkülönül, hogy eny-
nyi kell az egészségügyre, annyi a 
társadalombiztosítási szolgáltatások-
ra, amannyi a gyermekek segítésé-
re, már megteremt ő dik a lehető -
ség, hogy a rászorulók egyik réte-
gét se lehessen a másik ellen ki-
játszani, pénzüket elvonni, meglopni 
öket. 

Az egyes alapok belső  elkülöníté-
se is segíti a tisztánlátást, s ha ez 
forrásokat ugyan nem teremt, de a 
társadalmi igazságosságot szolgálja. 
Igy szükségessé válhat a nyugdíjak, 
a táppénzek alapjainak a szétvá-
lasztása. 

Leírtuk, hogy ezek az „elméleti" 
lépések nem termelnek új forinto-
kat, a nyugdíjasok milliói viszont 
most várják létük jobbra fordítá-
sát. Lehetséges-e erre terápiát ta-
lálni? Talán. Koncepciózusan szük-
séges végigjárni az új társadalom-
biztosítási -konstrukció „elméleti" 
lépcső fokait, s azonnal kell mind-
ezt átfordítani a gyakorlatba. 
Amennyiben vagyont tudunk juttat-
ni a társadalombiztosításnak, már 
az első  vagyonkamatok filléreit oda 
kell adni a leginkább rászoruló 
nyugdíjasdknak. Szembe kell azon-
ban néznünk azzal, hogy az így 
szerzett források lényegesen nem 
változtatják meg a nyugdíjviszonyo-
kat. (Gyors, jelentékeny költségve-
tési besegítésre sem számíthatunk.) 

-A gyors, operatív terápiának még 
egy szű k, s egyre szű külő  forrás-a 
van: a szolidaritás. Jó lenne meg-
mozgatni a magyar társadalmat, 
hajlandó-e, s tud-e tenni valamit a 
kis pénzű  nyugdíjasaiért? Elképzel-
hető , hogy megnyílnak az infláció-
val agyonsanyargatott pénztárcák: a 
ma aktívjai — a szükséghelyzet okán 
— hozzájárulnak „szüleik"eltartásá-
hoz. A gazdasági szabályozókkal 
agyonnyomott vállalatok is megnéz-
hetik „kuncogó krajcárjaikat", hát-
ha további pénzügyi támogatással 
tudják segíteni öregjeiket. Sajnála-
tos módon a szolidaritás forintjai 
sem fognak jelentékenyen változtat-
ni nyugdíjviszonyainkon. Az elméle-
ti-gyakorlati terápia minden eszkö-
zének együttes -bevetése azonban 
mégiscsak forintokat fiadzana, s 
hangulatot formálna. 

Ugyanis -még kevesebb pénzbő l is 
elviselhető bb az élet, ha a rászoruló 
érzi az ambíciót, a szolidaritást. 

Fóti Péter  

[ j Az ENSZ Fejlesztési Programja 
keretében elkészült 1990-es jelentés 
(South, 1990. június) arra a megle-
pő  megállapításra jut, hogy a pénz 
nem feltétlenüljelent „jól-létet" is. 
Míg a gazdag Észak és a szegény 
Dél között ma is óriási szakadék 
tátong az egy fő re eső  bruttó nem-
zeti terméket, a GNP-t illet ő en, ad-
dig az emberek várható élettarta-
mában és az iskolázottsági mutatók 
tekintetében a lemaradás jóval ki-
sebb. (A szegény országok GNP-je 
a gazdagok GNP-jének 10 százalé-
kát sem éri el, az élethossz viszont 
a fejlett országokban várhatóan 80 
százaléka, az iskolázottság pedig 70 
százaléka.) 

Az ENSZ szakértő i 130 országot 
vizsgáltak meg a hosszú, egészséges 
élet lehető sége és a tanuláshoz való 
-hozzájutás szempontjából, s e két 
tényező  alapján kialakított jól-léti" 
index szerint rangsorolták öket. Ha 
nem a hagyományos mutatók —
jövedelem, megtakarítások, termelési 
mutatók, tő kefelhalmozás — tükré-
ben és figyelembevételével állítjuk 
sorrendbe az országokat, -meglepő  
tapasztalatra juthatunk. Azt látjuk, 
hogy például a világ egyik legsze-
gényebb országa, Kína megelő zi a 
gazdag Szaúd-Arábiát és Bolívia is 
lekörözi a nála tízszer nagyobb egy 
f ő re jutó nemzeti terméket felmu-
tató Ománt. Kiszámították, hogy 
egy kínai átlagban kilenc évvel él-
het tovább, mint egy líbiai, és két-
szer olyan mű velt, mint egy ománi. 
Mindez azt mutatja, hogy a kő olaj-
termelő  arab országok magas bevé-
teleiket nem tudták polgáraik „jól-
létére", boldogítására felhasználni. A 
régi közmondás ezek szerint mégis 
igaz lenne, miszerint a pénz nem 
boldogít? 

A statisztikák szerint Svájc után 
a legnagyobb egy f ő re jutó GNP-
vel az Egyesült Államok rendelke-
zik. Bizonyára meglepetés, hogy vi-
szont az emberi „jól-léti" index 
alapján csak a 17. helyen áll, s  

olyan országok is megelő zik, mint 
)Spanyolország, lrország és Itália. 

A legmagasabb „jól-léti" index-
szel — a 130-assal — ina Japán 
büszkélkedhet, s emellett mindenki-
nél tovább élnek és iskolázottab-
bak. 

Magyarország a Vizsgált 130 or-
szág között a 30. helyet foglalja el, 
14 hellyel jobbat, -mint ami-t az egy 
fő re eső  GNP-je indokolna. A leg-
fejlettebb nyugati országokon kívül 
egyebek között Izrael, az NDK, 
Hongkong, Chile, Csehszlovákia, a 
Szovjetunió és Costa Rica el ő zi 
meg. 

A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a „jól-léti" index szerint fel-
állított rangsorban a széles körű  
szociálpolitikát folytató országok 
(például Costa Rica, Srí Lanka) 
kedvező bb helyet foglalnak el, mint 
amit az egy f ő re jutó GNP-jük in-
dokolna. Nyilvánvaló azonban, hogy 
a „jól-lét" ne törjön meg, gazdasá-
gi növekedésre is szükség van (lásd 
Chile, Columbia, Zi-mbabve esetét), 
mert ennek a -hiánya a példák sze-
rint a „jól-létet" is negatívan be-
folyásolta. 

A jelentés f ő  következtetése meg- 
lehető sen triviális: a humán fejl ő -
déshez stabil növekedésre és ki-
egyensúlyozott jövedelemelosztásra 
van szükség. Rövid távon ezek hiá-
nyát ellensúlyozhatja a jól irány-
zott szociálpolitika és kormányprog-
ram. Hosszú távon viszont a „jól-
lét" feltétele a gazdasági fejlő dés, 
ami az álla-mi és a magánszektor 
közötti helyes egyensúly és költség-
vetés függvénye is. 

Joggal mondható, hogy csupán e 
két szempontot figyelembe vevő  
„jól-léti" index meglehető sen hiá-
nyos. A jövő ben olyan fontos té-
nyező ket is számba kívánnak majd 
venni az egyes rangsorok készítése 
során, mint a politikai és a szemé-
lyi szabadságjogok, hiszen jól tud-
juk, hogy ezek mennyire az emberi 
„jól-lét" tartozékai. 

(BoSzi),  
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tek vele és mik voltak a problé-
mái, s milyen visszaélésekhez ve-
zethetett. Pedig ilyen információk 
ismeretében talán arra is fény de- 

` rülhetett volna, hogy csak kisebb 
korrekciókra van szükség, továbbá 
arra is, hogy nem feltétlenül a tö-
meges létszámleépítéseknél bizo-
nyulhat hatékony kiegészítő  eszköz-
nek (a kormány ezt tervezi!), hiszen 
valljuk be, döntő en nem itt találha-
tók a 'vállalkozói képességekkel és 
készséggel rendelkező  munkaválla-
lók. Sokkal inkább tudnak élni vele 
a jól felkészült szellemi és fizikai 
szakemberek. 

Még egy érv a kormány tarso-
lyában. Ennek jelszava a költségta-
karékosság. Ez az államkassza mai 
állása és a vele szemben támasztott 
követelmények mellett egyfelő l ért-
hető . Mégsem lehet ez a fő  vezérl ő  
elv! Vannak ugyanis olyan aktív 
foglalkoztatáspolitikai 	eszköz*, 
amelyek lehet, hogy többe kerül-
nek, de tartós munkalehető séget 
biztosítanak. Ennél persze olcsóbb 
megoldás a munkanélküli segélyezés 
— minél szigorúbb feltételekkel és 
alacsony összegekkel, s lehető leg egy 
részét a munkavállalóikra terhelve 
—, továbbá az alacsony költséggel 
szervezett közmunka. Ezek 'viszont 
talán némi átmeneti segítséget igen, 
de megoldást nem jelentenek a 
munkanélküliek számára. 

lan élethelyzetet, a tartós munka- 
oda- 

nélküliség kialakulásának megaka-
"....^. dályozását szolgálná, megszüntettek 
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