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HAPPY BIRTHDAY TO DOSZ! 

Ötesztend ő s a TUDOSZ. 1988. június 25-e óta (ezt a tényt az 
MTA Matematikai, valamint a Gregorián Naptárt Kutató Intézet 
világszerte elismert kutatói is meger ő sítették) pontosan öt év telt 
el. 

Szakszervezetünk nagykorúvá lett: a közalkalmazotti tanács 
választásokon a TUDOSZ-hoz tartozó akadémiai és egyéb ku-
tatóintézeteknél a munkavállalók részvételi aránya körülbelül 71 
százalékos volt. A szavazatok összeszámlálása után (az els ő  -
nem hivatalos - eredmények szerint) a Tudományos Dolgozók 
Szakszervezetének jelöltjei a közalkalmazotti tanácsokban - egy-
két intézet kivételével - dönt ő  többséget szereztek, miután a 
képvisel ő ik körülbelül 70 százalékos arányban nyerték meg az 
egyes munkahelyeken a választásokat. (Tudjuk: ezek az ered-
mények annak köszönhet ő ek, hogy a kutatóintézetekben a 
TUDOSZ tisztségvisel ő i kollégáik el ő tt tekintélyt szereztek.) 

Isten éltessen sokáig, TUDOSZ! N ő jél nagyra! 
d.l. 
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Dr. Kuti László, 
az ÉSZT soros elnöke: 

Köszönöm 
... minden magyar választópolgár-

nak - aki megérezvén a tét nagy-
ságát -, elment május 21-én sza-
vazni, s aktív közrem ű ködésével 
nem várt sikerrel zárulhatott a tár-
sadalombiztosítási önkormányzatok 
választása; 

... az ÉSZT minden szimpatizán-
sának, minden támogatójának, aki 
ránk adta szavazatát, és ezzel hoz-
zájárult, hogy sikeresen szerepeljünk 
a választásokon; 

. az ÉSZT tagszervezetei min-
den tagjának, akik segítették mun-
kánkat, akik részt vettek a kampány-
ban, akik segítettek megismertetni 
az emberekkel az ESZT program-
ját, szándékait, s ezáltal hozzájárul-
tak sikeres szereplésünkhöz; 

listánk minden tagjának, akik 
nevüket és szakértelm ű ket adták ah-
hoz, hogy sikeresen vegyük azt az 
akadályt, amiben oly sokan kételked-
tek eddig; 

. a választási bizottságok min-
den tagjának, akik fáradságot és 
id ő t nem kímélve hozzájárultak a vá-
lasztások korrekt lebonyolításához? 

... az írott és elektronikus sajtó 
munkatársai közül azoknak akik áté-
rezvén a választás fontosságát mun-
kájukkal hozzájárultak egy mérték-
tartó kampány lebonyolításához, 
akik egyenl ő  esélyt biztosítva segí-
tették, hogy a választáson a válasz-
tópolgárok megismerhessék jelöltje-
inket. 

Túl vagyunk a társadalombiztosí-
tási önkormányzati választásokon, 
most{ fellélegezhetnénk, hiszen va-
lami véget ért. Ami azonban csak 
annyiból igaz, hogy lezárult egy sza-
kasz a magyar szakszervezeti moz-
galom életében, de pihenni nem le-
het, mert ez a zárómomentum, a vá-
lasztások, egyben egy új szakasz 
kezdetét is jelenti, mikor éppen 
olyan keményen, ha nem keményeb-
ben kell a szakszervezeteknek helyt-
állni, mint eddig. Igaz, talán más kö- 

Szeptembert ő l 21 százalékos bér-
fejlesztést kapnak a fels ő oktatási 
dolgozók. Többek között ebben 
született megegyezés a Felső ok-
tatási Érdekegyeztető  Tanács (FET) 
június 10-ei ülésén, amelynek na-
pirendjén az 1993. évi felső oktatá-
si bérfejlesztések elosztási elve, va-
lamint a közalkalmazotti törvény 
módosítási javaslatai szerepeltek. 
Ezt Kubovics Imre, a mű velő dési 
tárca felső oktatásért felelő s helyet- 

rülmények között. Mert ez a válasz-
tás - ebben igaza volt azoknak, 
akik ezt állították - sokmindenre vá-
laszt adott. Bebizonyította mindazok-
nak, akik az ellenkez ő jét állították, 
hogy a szakszervezetek fontos ér-
dekvédelmi szervezetek, nem se-
gélyadományozó és üdül ő jegyosztó 
gyülekezetek, és a munkavállalók 
igénylik az ilyen típusú érdekvédel- 
met. Bebizonyította, hogy a szak-
, 

szervezeteket a tagságuk alkotja, s 
csak azok lehetnek sikeresek, akik 
mögött meghatározott érdekvédelmi 
kört képvisel ő  tagság áll. 

Mit kell tehát tennünk? Becsület-
tel tenni azt, amit eddig is elvégez-
tünk. Ki kell értékelnünk az eredmé-
nyeket, fel kell dolgoznunk a ren-
delkezésünkre álló adatokat. Ezt a 
munkát már elkezdtük, és hamaro-
san be is fejezzük. Azt már tudjuk, 
hogy közel kétszer annyian szavaz-
tak ránk, mint amekkora a taglét-
számunk, s ez sok mindenre köte-
lez minket. Keresnünk kell a kap- 

tes államtitkára, valamint Kis Papp 
László, a FET munkavállalói oldal 
soros elnöke jelentette be a tanács-
kozást követő  sajtótájékoztatón. A 
helyettes államtitkár kifejtette: a 
közalkalmazotti törvény jelenlegi 
formájában nem ad lehető séget ar-
ra, hogy a felső oktatási oktatók bé-
rében kifejező djön a velük szem-
ben támasztott magasabb követel-
mény. Ezért a törvénybe egy továb-
bi bérkategóriát szükséges beiktat- 

JÚNIUS 

csolatépítés módjait, hogy mindazok 
érdekeit is képviselhessük, akik az 
ESZT-tagságon kívül a szavazata-
ikkal hozzánk tartozásukat jelezték. 
Rájuk is gondolunk amikor tesszük 
a dolgunkat, hogy azt kaphassák 
t ő lünk, amit várnak. 

Megmutatta a kampány azt is, 
hogy többet, s ű r ű bben kell találkoz-
nunk, hogy ne csak megismerhes-
sük, hanem ismerhessük is egymást, 
hogy tudjunk egymás gondjáról, 
problémájáról, hogy ténylegesen azt 
a képet alkossuk egymásról ami a 
valóságos, s amit nem homályosít-
hat el a távolság köde. Végre olyan 
szakszervezetünk legyen, amilyet el-
képzeltünk, az úgy dolgozzon, 
ahogy érdekeink kívánják. Mire meg-
jelennek ezek a sorok, fölállnak a 
társadalombiztosítási önkormányza-
tok, ahol az ESZT képvisel ő i is el-
foglalják helyüket. Mi is mindent el-
követünk annak érdekében, hogy ez 
a hely méltó legyen hozzáértésük-
höz, szakértelmükhöz, hiszen azért 
vállalták e szép feladatot. 

"Jót és jól!" ígértük a kampány 
során és ezt mi komolyan is 
vesszük. Személy szerint ezt (s itt 
kérek elnézést mindenkit ő l, aki eset-
leg személyemhez túlzott reményt 
f ű zött), ezért korábbi ígéretemhez 
híven visszaléptem az önkormány-
zati tagságtól. Tettem ezt azért, mert 
olyan munkát, amiben az ember 
nem professzionista, azt nem sza-
bad elvállalni, de biztosítani kell a 
lehet ő séget, hogy azt a hozzáért ő k 
elvállalhassák. Azért is döntöttem 
így, mert véleményem szerint, a fel-
adatokat meg kell osztani, ha túl so-
kat vállal az ember, egyik munkáját 
sem tudja jól elvégezni, s úgy ér-
zem, munkámra inkább az érdekvé-
delem területén van szükség. 

Végezetül még annyit, hogy e vá-
lasztásokkal záródó elmúlt öt év egy-
értelm ű en bebizonyította: létjogosult-
sága van az Értelmiségi Szakszer-
vezeti Tömörülésnek, szüksége van 
az értelmiségnek, az értelmiségi 
munkahelyek dolgozóinak ilyenfajta 
érdekérvényesítésre, érdekképvise-
letre. Higgyenek benne! Én végtele-
nül hiszek. 

ni. Ugyancsak megállapodás szü-
letett abban a kérdésben, hogy a 
költségvetési törvényben a felső ok-
tatási dolgozók bérfejlesztésére 
meghatározott 1 milliárd forintot 
mely hónaptól kezdve fizessék ki. 
Amint azt Kis Papp László a sajtó 
munkatársainak megvilágította, a 
törvény elő írása szerint idén szep-
tember 1-jétő l járna a bérfejlesztés. 
A Pénzügyminisztérium azonban 
körülbelül két hete ezen az idő pon-
ton változtatni akart, s amint azt a 
Rektori Konferencia legutóbbi ülé-
sén Naszvadl György, a szaktárca 
helyettes államtitkára bejelentette, 
július 1-jétő l kívánták volna kifizet-
ni a bérfejlesztést. Az elő rehozott 
dátum azonban csak látszólag je-
lentene kedvező  megoldást. Való-
jában azonban azt eredményezné, 
hogy az érintettek a jövő  évben 21 
százalékos fizetésemelés helyett 
csupán 18 százalékos béremelést 
kapnának. 

Kérdésre adott válaszként hang-
zott el, hogy a fels ő oktatásban ok-
tatók átlagbére jelenleg bruttó 26 
ezer 500 forint. A 21 százalékos 
bérfejlesztés tehát átlag 5-6 ezer 
forintot jelent. Pozitívumként emlí-
tettek még, hogy a korábbi gyakor-
lat helyett, amikor is a bérfejlesz-
tésre szánt pénz teljes összegét 
bértömegarányosan osztották szét 
az intézmények között, most az 
összeg 30 százalékát a hallgatói lét-
szám arányában adják oda a fel-
ső oktatási intézményeknek. 

Elő zetes eredmények 

Az első  eredmények szerint 
az oktatási-kutatási szféra 
munkahelyein a közalkalma-
zotti tanácsi választáson az 
Agrároktatási és Kutatási Dol-
gozók Szakszervezete, a Fel-
ső oktatási Dolgozók Szak-
szervezete és a Tudományos 
Dolgozók Szakszervezete sze-
rezte meg a szavazatok döntö 
többségét - tudtuk meg a 
szervezetek illetékeseitöl. 

Köszönjük 
a bizalmat! 

Köszöntjük azokat, akik 

ÉSZT-nél voltak! 

Az ÉSZT-re leadott szavazatok aránya 

a nyugdíjbiztosítási önkormányzati listán 

Hatékonysági mutató 

A nyugdíjbiztosítási listán leadott szavazatok aránya az ÉSZT taglétszá-
mához viszonyítva (szavazat százalék osztva a taglétszám-százalékkal) 

Az ÉSZT-re leadott szavazatok aránya 

Az egészségbiztosítási listán leadott szavazatok aránya az ÉSZT taglétszá-
mához viszonyítva (szavazatszázalék osztva a taglétszám-százalékkal 
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Megegyezés a FÉT-ülésen 

Szeptembertő l bérfejlesztés 



Ahogy a helyettes államtitkár látja 

Reflektorfényben a felső oktatás 

Szokássá vált az elmúlt negyven év felső oktatását egységesen 
szidni: hogy az milyen alacsony színvonalú is volt. Am, ha sze-
mélyeket vizsgálunk meg, mindig csak mások a kudarc hordozói, 
mi magunk „annak ellenére" sokat és jól tanultunk. Ugyanakkor 
az újságok tele vannak az „agyelszívásról" szóló írásokkal, ame-
lyek arról panaszkodnak, hogy végzett szakembereinket, tudósa-
ínkat nyugati országok laboratóriumaiba, kutatóintézeteibe csá-
bítják dolgozni. 

2 	 SZÓSZÓLÓ 	 1993. JÚNIUS 

A kutatóintézetek jelentő s részarány-
ban vesznek részt közös programok-
ban, ezen keresztül lehet erő síteni 
a közös kutatásokat. Szeptember el-
sejétő l például új doktoranduskép-
zés indul a különböző  kutatóintéze-
tekben. A másik lehető ség, hogy az 
OTKA pályázataiban is több közös 
program szerepel. Ezenkívül kihe-
lyezett tanszékek is megkezdték 
munkájukat különböző  intézmények-
en. 

— Szóltunk a felső oktatás szín-
vonaláról, véleményünk szerint 
a középiskolai képzés sem rosz-
szabb. Ám van egy új képzési 
forma is, amelyet hallgatván az 
idő k szavára hamarosan nálunk 
is be kell vezetni. Megvalósul-
hat-e a középfokú végzettségre 
épülő  1-2 évig tartó és a fels ő -
fokú tanulmányok irányában nyi-
tott iskolarendszer ű  postsecon-
dary-képzés? 

— A fels ő oktatási képzésnek 
hosszú az átfutási ideje. Es ez a 
képzés nehezen tud naprakészen 
igazodni a mindennapi igényekhez. 
Nyugaton annyiban egyszerű bb a 
helyzet, hogy ott elő re ki lehet szá-
mítani a gazdaság fejlő dését, és így 
lehető ség nyílik a képzés korrigálá-
sára. Nálunk viszont csak a „fő -
csapás irányát" lehet látni. Részle-
teiben nem érzékelhető , hogy mikor 
melyik iparág sorvad el, milyen szak-
emberre lesz kevésbé szükség. 
Ezért az volna a jó, ha meg tud-
nánk rövidíteni a képzési idő t. Erre 
pedig a legjobb képzési forma való-
ban a postsecondary-rendszer. A 
felső oktatásról szóló törvényt a par-
lament júniusban fogadja el. Remé-
lem ő sszel már törvény, esetleg ren-
delet szabályozza a postsecondary-
képzést is. 

hogy most megindult egy egészsé- I — Sokat hallani az oktatás több- 
ges folyamat a doktori képzésben. 	szektorúvá válásáról. Az állami 

— Ön szerint milyen a magyar 
felső oktatás színvonala? — kér-
.dezem Kubovics Imre helyettes 
államtitkárt. 

— Összességében nem marad el 
a magyar felső oktatás színvonala a 
nyugati országok mögött. Amikor 
1956-ban olyan sok értelmiségi el-
hagyta országunkat, nemcsak a leg-
jobb szakemberek mentek el, és 
mégis szinte mindenki megállta a 
helyét, ső t sokukat kinevezték egye-
temi tanárnak is, akik itthon még 
nem érték el ezt a rangot. De mind 
a mai napig több szakembert hív-
nak el, nemcsak hosszabb távra, ha-
nem tanítani is egy-egy tanévet. És 
a hallgatóinkról is csupa jót lehet hal-
lani. A közelmúltban például, egy 
geológushallgatónk Hollandiában 
olyan szépen tanult és dolgozott, 
hogy már negyedévben felajánlották 
neki, hogy írja meg ott a doktoriját 
és felajánlottak csoportjukba egy 
külföldi kutatási lehető séget is. Al-
talános képzésben nagyon jók a ma-
gyar egyetemek, a külföldiek legfel-
jebb szakterületeken hagyják le ő ket. 
A magyar egyetemi képzés nem 
speciális, inkább általános tudást ad, 
ám innen könnyebb szakosodni. Ezt 
bizonyítják a példák. A laborigényes 
képzésnél leszünk bajban, mert gya-
korlatilag teljesen leállt az egyetemi 
laborok bő vítése, modernizálása, 
ami egyelő re még nem látszik, de 
ha így marad, akkor nagyon nehéz 
lesz a további tanítás. 

I

' 	- Mi a véleménye a fels ő oktatá- 
si és tudományos intézmények 
együttm ű ködésérő l? 

— Már csak a m ű szerek jobb ki-
használtsága végett is üdvös lenne 
a szoros együttmű ködés. Törvények 
születtek már erre vonatkozólag, de 
nem érték el céljukat. Ugy látom, 

felső oktatásban vajon alapvető  
követelménynek tekintik-e a fel-
vételi vizsgarendszer feloldását? 

— A felvételi rendszer korszer ű -
sítése elkerülhetetlen. A vita már 
régóta tart, hogy mennyi tanulót is 
vehetünk fel. Fő leg napjainkra vált 
égető vé a kérdés, hiszen a demog-
ráfiai hullám a felső oktatásban csú-
csosodik ki. Vannak olyan országok, 
ahol mindenkit felvesznek, és a kez-
deti szigorúbb vizsgákon csak az 
igazán jól tanulók jutnak túl. De van-
nak olyan oktatási intézmények, 
amelyek laborigényesek, ott viszont 
nem tudunk sokkal több hallgatóval 
foglalkozni. Itt is valami kompro-
misszumos megoldást kell találnunk. 
Ha egységes lesz az érettségi, gon-
dolom lesznek olyan fő iskolák, egye-
temek, ahová csak be kell iratkozni, 
de maradnak olyan iskolák is, ahol 
felvételi lesz. 

— A tandíj- és ösztöndíjrendsze-
ren is változtatni kell... 

— Ha a tandíj bevezetésérő l szó-
ló törvényt az Országgy ű lés elfogad-
ja, úgy már 1994-ben fizetnek a hall-
gatók. A magyar társadalom erő sen 
differenciált, így akik nem tudnak fi-
zetni, azok tandíjmentesek lesznek. 
Nem szeretnénk, ha a tandíjtörvény 
diszkriminálna és valaki emiatt nem 
tudná befejezni, vagy elkezdeni az 
egyetemet. Remélem, hogy 1994-re 
megfelelő  hitelkonstrukciót dolgoz-
nak majd ki, s az egyes bankok hi-
telt tudnak nyújtani. Az ösztöndíj-
rendszer normatív. Jelenleg az egy 
hallgatóra jutó keret 65 ezer forint, 
ez magasabb lesz. Az egyetemek 
saját maguk dolgozzák ki az ösz-
töndíjrendszert, a hallgatói önkor-
mányzattal együttmű ködve. Mind a 
tandíj bevezetése, mind pedig az 
ösztöndíj rendszerének méltányossá 
és igazságossá tétele még nagyon 
sok munkát, egyeztetést kíván. 

— Végezetül, ezt a kérdést ma 
nem lehet megkerülni. Mi a vé-
leménye a június elsejei közal-
kalmazotti demonstrációról, a 
pedagógus sztrájkról? 

— Ugy vélem minden szervezet-
nek joga van saját érdekeit érvénye-
síteni, különösen akkor, ha már azt 
egyszer törvénybe iktatták. Remé-
lem, mihamarabb meglesz a megol-
dás, és a pedagógusok elégedettek 
lesznek. 

— A Szószóló nevében köszön-
jük a beszélgetést. 

V. M. 

Immár '14. változatban készült el 
a törvény tervezete, melyet a kor-
mány három alkalommal tárgyalt és 
azt követő en nyújtotta be a parla-
mentnek. A felső oktatásban érintett 
öt szakszervezet kezdettő l fogva 
részt vett az egyeztető  megbeszé-
lésen és a törvénytervezet számos 
neuralgikus pontjában sikerült ered-
ményt elérni. 

A tandíjfizetés kérdésének egy 
tanévvel történő  eltolása minden-
képpen biztosíték arra, hogy közben 
megszületnek azok a kormányren-
deletek, amelyek a tandíj mértéké-
nek megállapításáról — és ami en-
nél sokkal fontosabb —, a kompen-
zációs feltételek kidolgozásáról szól-
nak. Az FDSZ véleménye szerint 
csak akkor lehet a tandíjat bevezet-
ni a felső oktatási intézményekben, 
ha egyetlen hallgató sem marad ki 
azért, mert szociális körülményei 
nem teszik lehető vé, hogy saját 
erő bő l befizesse a tandíjat. A tan-
díj csak kiegészítő  forrása lehet az 
intézmények költségvetésének, és 
kizárólag közvetlenül az oktatásban 
használható fel. 

Hosszú huzavona után végre 
megoldódott a jelenleg az egyete-
meken és fő iskolákon lév ő  adjunk-
tusok és tanársegédek közalkalma-
zotti jogviszonya, ami azt jelenti, 
hogy nem szerző déssel történik az 
alkalmazásuk. Az FDSZ kezdettő l 
nem értett egyet azzal, hogy a je-
lenleg határozatlan idejű  állomány-
ban lévő  és az oktatás derékhadát 
képező  adjunktusok és tanársegé-
dek szerző déses alkalmazásba ke-
rüljenek, és ezáltal egzisztenciájuk 
teljesen bizonytalanná válhatott vol-
na. Az a megoldás, hogy az újon-
nan kinevezett tanársegédek és ad-
junktusok határozott idej ű  munkavi-
szonyban kerüljenek alkalmazásra 
azért kezelhető , mert ezáltal elő re 
ismertek a feltételek, amelyek az 
elő relépéshez szükségesek. Ami a 
jelenlegi állomány minő ségi megmé-
rettetését illeti, az FDSZ támogatja 
azt az elképzelést, hogy az intéz-
ményi követelményrendszer biztosí-
ték legyen arra, hogy megfelelő  
minő ség ű  oktatók oktassanak intéz-
ményeinkben. 

A jelenlegi Felső oktatási Törvény-
tervezetnek továbbra is neuralgikus 
pontja a finanszírozás kérdése. Az 
elmúlt idő szakban — bár a felső ok-
tatás stratégiai ágazatként történő  
megjelentetését fennen hangoztat-
ták — intézményeink állapota siral-
mas helyzetbe került. Egyetértve a 
hallgatói létszám jelentő s emelésé-
vel, a minő ségi színvonalon történő  
oktatást csak úgy tudjuk elképzelni, 
ha a felső oktatás jelentő s költség-
vetési támogatást kap az ezredfor-
dulóig, hogy behozza azt a hátrányt, 
amelyben van jelenleg a fejlett nyu-
gat-európai felső oktatási intézmé-
nyekhez képest. Ha a hallgatói lét-
számot 1998-ig a jelenlegi 87 ezer-
rő l 120 ezerre akarjuk felemelni —
ezzel az FDSZ is egyetért —, akkor 
mintegy 60 milliárd forintos költség-
vetési támogatásra lesz szükségünk. 
Ez azonban olyan pénz, amely rend-
kívül jó befektetés, nem munkanél-
küli-segélyekre, hanem egy igen 
gyorsan megtérülő  „beruházásra" 
fordítódik. 

Rendkívül kellemetlenül érint ben-
nünket a pénzügyminiszter úr beje-
lentése a Közalkalmazotti Törvény 
bérrendszerének eltolásáról, mert 
közismert az, hogy a felső oktatási 
intézményekben siralmas a bérhely-
zet. Ezt a kormány is elismeri (leg-
utóbb Boross Péter belügyminiszter 
gyalázatosnak nevezte a felső ok-
tatási béreket), éppen ezért várjuk 
a segítséget, amely javít ezen a 
helyzeten. Azt szeretnénk elérni, 
hogy oktatóink-kutatóink oktatási és 
kutatási tevékenységükbő l európai 
módon meg tudjanak élni, és ne kell-
jen lótni-futni kiegészít ő  kereset 
után. 

A Felső oktatási Dolgozók Szak-
szervezete alapvető en támogatja a 
Felső oktatási Törvénytervezetet, an-
nak elfogadását javasolja a parla-
mentnek, azzal a feltétellel, hogy te-
remtő djenek meg azok az anyagi fel-
tételek, amelyekkel a törvényben 
foglalt célkit ű zések megvalósíthatók. 
Sajnos, e nélkül a törvény csak „írott 
malaszt" lesz. 

Dr. Kis Papp László, 
a Fels ő oktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke: 

felső oktatási törvényrő l 

Dr. Bod Pétert, az MTA Matematikai Kutatóintézet 
Igazgatóhelyettesét, a nyugdíjbiztosítási önkormányzat 
megválasztott képvisel ő jét 

Az elő zményekrő l, s a folytatásról kérdeztük 
A társadalombiztosítás önkormányzati irányításának megvalósulását je-

lentette az ez évi, érvényes választás. De ennek nem hagyhatjuk figyel-
men kívül az elő történetét, hiszen többéves szakmai, politikai fejlő dés 
zárult le május 21-én. Az út ide a parlament által választott — ugyan 
sz ű kített hatáskörrel mű ködő  — felügyelő bizottságok munkáján át veze-
tett. 

Ez a megoldás szinte törvényszerű  volt, mert 1991 végén a magyar 
szakszervezeti mozgalom nem volt olyan állapotban, hogy választásokat 
lehessen tartani. Túlságos elfoglaltságot jelentett a vagyonvita. Persze, 
az átmeneti idő szakot rövidebbnek hittük. Most, hogy az egészségbizto-
sítási és a nyugdíjbiztosítási felügyelő bizottság megsz ű nik, joggal mond-
hatjuk, a két testület elkezdett bizonyos Úttörő  munkát. 

Mire volt jó ez a másfél év? 
A választ úgy tudom megadni, sikerült bizonyos mértékben betekinteni 

az önkormányzati igazgatás igazi problémáiba. Belülrő l mérhettük fel eze-
ket. Arra kell törekednünk, 
hogy a megalakuló nyug-
díjbiztosítási önkormány-
zatban a tapasztalatokból 
minél többet átadjunk azok-
nak, akiknek most kell 
megismerkedniük ezzel a 
munkával. Segítséget je-
lent, hogy a nyolc fel-
ügyel ő bizottsági tagból 
öten tagjai lesznek az ön-
kormányzatnak is. A mun-
kavállalói oldal részérő l raj-
tam kívül Szepesi György 
az MSZOSZ, Zombori Gyu-
la a Liga képviseletében. 
Nagy professzor és Szere-
mi Lászlóné pedig a mun-
kaadói oldalt képviseli. 

A felügyelő bizottságok 
egy sor olyan folyó ügyben 
léptek, amelyeknek továb-
bi konzekvenciái lesznek. A 
legjelentő sebb ebbő l a vi-
lágbanki hitel. Egyébként a 
helyzet adja az első  te-
endöket. A törvény az elő -
dök feladatává teszi az ala-
kuló közgy ű lés megszerve-
zését. Össze kell állítani a 
meghívottak listáját, a for-
gatókönyvet. Az én felada-
tom lesz a nyugdíjbiztosí-
tási önkormányzat első  ülé-
sének megnyitása és való-
színüleg addig a vezetése, 
amíg nem választjuk meg 	 — 
a tisztségviselő ket. 	 Ahol a milliárdokról döntenek... 

Mű ködésünk feltételei 
A társadalombiztosítási önkor-
mányzatok megválasztásának 
eredményei azt bizonyítják, hogy 
az Agrároktatási és Kutatási Dol-
gozók Szakszervezete, az 
AOKDSZ jelentő sen érdekelt volt, 
a választásokon például: Szege-
den, Gödöllő n és másutt, az ÉSZT 
döntő en jól szerepelt. Ez öröm-
mel tölt el bennünket, és köszö-
netet mondunk mindazon tagja-
inknak, akik aktívan közremű köd-
tek konföderációnk sikere érdeké-
ben. 
A szimpátiaszavazás — ma már 
bevallhatóan a tb-önkormányzati 
választás ez volt — megerő sítette 
azt a vélekedésünket, hogy a 
szakszervezeti palettán meg kell 
jeleníteni a jellemző en értelmisé-
gi munkahelyen dolgozó minden 
munkavállaló és az egyéb mun-
kahelyeken dolgozó értelmisé-
giek érdekeit képviselő  szerveze-
ti szövetséget. 

A választások eredményei alapján 
kedvező en fogadták ezt a felisme-
rést a választók, mert taglétszámunk 
mintegy kétszeresét jelentő  szava-
zatot kapott konföderációnk. Erre, 
rajtunk kívül, az Érdekegyeztető  Ta-
nácsot alkotó „hatok" egyike sem 
volt képes! 

Miközben eredményesen szere-
peltünk a tb-választáson, ma még 
nem ismert az, hogy milyen lesz a 
reprezentativitásunk a közalkalma-
zotti üzemi tanácsi választáson. Itt 
sem kisebb a tét, mint az elő ző nél. 
Nem közömbös, hogy alapszerveze-
teink tudnak-e kollektív szerző dést 
kötni, lesz-e beleszólása az 
AOKDSZ-nek a helyi, ágazati, orszá-
gos érdekegyeztetésbe. 

Sokszor szóltunk arról, hogy Ma-
gyarországon a pénzek elosztása 
első dlegesen a legfelső  szinten tör-
ténik, így nem mindegy, hogy azt 
az AOKDSZ közvetlenül, illetve szö-
vetségesei segítségével, az ESZT-
en keresztül tudja-e befolyásolni, 
vagy mások szolidaritására van szo-
rulva! 

Az AOKDSZ bevallottan réteg-
szakszervezet. A nevünk is mutatja, 
mivel azt fejezi ki, amik vagyunk! 

Egy rétegszervezetnek mindig ne-
hezebb a dolga, mert a réteg érde-
kébő l adódóan speciális problémá-
kat kell képviselnie, lehető ség sze-
rint megoldania. Mások erre a sze-
repre nem, vagy csak igen általá-
nos módon vállalkoznak, ső t, sok 
esetben alapvető  gondjaik iránt is 
érzéketlenek. Nem szabad, hogy nö-
velje a tágabb környezet közömbös-
ségét saját munkavállalóinak látszó-
lagos érdektelensége. Ezért fogal-
maztunk úgy: szakszervezetünk —
az AOKDSZ — reprezentativitása 
rendkívül fontos. A szakszervezeti 
reprezentativitás — ami a közalkal-
mazotti üzemi tanácsi választáson 
az adott szakszervezetre leadott 
szavazatok arányától függ — a szim-
pátia fogalomkörébe tartozik. Ugyan-
is a reprezentativitás nem függ köz-
vetlenül a fizetö tagság létszámától. 
Itt érkeztem el ahhoz a gondolat-
hoz, amely a jöv ő  szempontjából 
igazán foglalkoztat bennünket. A fi-
zető  tagság határozza meg a további 
m ű ködésünket. Nem mindegy, hogy 
egy szakszervezet az adott terület 
munkavállalóinak hány százalékát 
tömöríti! Nem elhanyagolható anya-
gi szempontból, mivel ez döntő en 
befolyásolja a szakértő i gárda kiala-
kítását. Nem mindegy azért sem, 
mert ez fogja biztosítani a minden-
napokban a szakszervezet támoga-
tottságát. 

Ugy gondoljuk, az a megkülönböz-
tetett figyelem, amelyet a tb-válasz-
tások során az ÉSZT tagszerveze-
tei tagságuktól és az általuk mozgó-
sított szimpatizánsoktól kaptak, an-
nak -köszönhető , hogy ez volt az 
egyetlen konföderáció, amelyik a 
pártok mindegyeikétő l függetlenül 
politizált, amelynek az egyetlen tá-
mogatója a tagszervezeteinek tag-
sága, azok tagdíjbefizetései, kam-
pány-hozzájárulásai voltak. Igy nem 
a saját, vagy tagszervezetei vagyo-
nának felélésével teremtette meg a 
reklámkampányát. Hozzáteszem, az 
ÉSZT-nek máig nincs egy forint va-
gyona! 

Jó néhány értünk aggódó hívott 
fel bennünket telefonon, írt levelet 
azért, hogy figyelmeztessen minket: 
mások már számtalan propaganda-
anyaggal ellátták az alapszerveze-
teket, reklámozzák magukat a mé-
diákban, ragasztják tele a városo- 

kat, községeket, és ehhez képest 
mit tesz az AOKDSZ és az ÉSZT? 
E kérdésekre azt válaszoltuk, min-
denkor szerényen, igen alaposan át 
kell gondolnunk, hogy mi a célsze-
r ű , a reklámtechnikák melyikét, mi-
lyen mértékben lehet és szabad al-
kalmazni. Elmondtuk, hogy anyagi 
okok miatt sokakkal nem tudjuk fel-
venni a versenyt, de a tagság és a 
tisztségviselő k áldozatkész munká-
ja segítségével a versenyben mi is 
ott leszünk. 

Megítélésünk és az adatok sze-
rint ez teljesült. Ugyanakkor tudjuk, 
az eredményes munka az eddigiek-
nél még többet kíván! Ehhez nö-
vekv ő  taglétszám, vagyis a szimpa-
tizánsok, a velünk egyetértő k belé-
pése szükséges. Meggyő ző désünk 
szerint a magasabb színvonalú mun-
ka anyagi alapjait csak így szabad 
megteremteni, mert ennek van hite-
le. 

A dominóelv, az egymásra épülés 
alapján, ha nincsenek szilárd, állan-
dó tagsággal, komoly tagdíjbevétel-
lel rendelkező  alapszervezetek, ak-
kor nincs tárgyalóképes szakértő i 
gárdával rendelkező  szakszervezet 
és az országos érdekegyeztetésben 
szerepet vállaló konföderáció sem 
jöhet létre, illetve a meglévő  m ű -
köd ő képtelenné, vagy súlytalanná 
válik! 

Az elért eredményeinket tartani, 
ső t, növelni akarjuk. Ez csak a szak-
szervezeti központból irányítottan 
nem lehet eredményes. Szükséges 
az Önök segítsége. Kell az az aktív 
közrem ű ködés a hívó szó eljuttatá-
sához, szakszervezetünk és szövet-
ségünk erő feszítéseinek, eredmé-
nyeinek bemutatásához, a problé-
mák feltárásához. 

Az elmúlt hetekben nem kevés 
alapszabályt kértek tő lünk tanulmá-
nyozásra. Reméljük, ennek nyomán 
is növekedni fog alapszervezeteink 
száma. A hatékonyabb „terjeszke-
dés" azonban csak az alapszerve-
zetek segítségével, az érdekközös-
ség, például az ágazati reprezentá-
ció szükségességének határozott 
felismerésével jöhet létre. Bízunk 
abban, hogy a közös fellépést tá-
mogató munkavállalókat mielő bb a 
sorainkban köszönthetjük. 

Dr. Bánk Gábor 
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Módosító javaslatok 

Az akadémiai törvény tervezetéhez 
Mindenkinek szive joga, hogy véleményt formáljon a magyar tör-
vényhozás munkájáról. A parlamenti viták, érdekütközések, fő ként a 
szavazások eredménye — enyhén szólva — megosztják a közvéle-
ményt. Ám azt senki sem vitatja, hogy honatyáink és honleányaink 
a rekordok könyvébe kivánkozó mennyiségben hoznak törvényeket. 
A minő ség egészen más kategória. Hosszú vajúdás után immár az 
akadémiai törvény tervezete is a magas plénum elé került. Fontos 
tehát, hogy az érdekeltek, a tudomány emberei is véleményt mond-
janak a születendő  törvényrő l, amely az életüket szabályozza. Dr. 
Bittó Márta büntető jogászt, a Magyar Tudományos Akadémia Állam-
és Jogtudományi Intézetének fő munkatársát arról kérdeztük, mi in-
dokolja az akadémiai törvény napirendre t ű zését? 

— Az Akadémia m ű ködésében 
szó sincs ex lex állapotról, hiszen 
az 1979. évi 6. törvényerejű  rende-
let pontosan szabályozta az Akadé-
mia mű ködését — mondta dr. Bittó 
Márta. — Ez a jogszabály hatály-
ban van, ennek alapján nyerte leg-
itimitását az Akadémia új vezetése: 
az MTA elnökének tisztségében 
meger ő sítésér ő l, valamint f ő tit-
kárának és fő titkárhelyettesének kor-
mánykinevezésérő l szóló jogszabá-
lyok a Magyar Közlöny 1993/65. szá-
mában megjelentek. 

Aki azt mondja, hogy a korábbi 
törvénykezés a párt befolyását biz-
tosította a tudományos élet fölött, azt 
szeretném figyelmeztetni arra, hogy 
sosem a tételesen megfogalmazott 
jogszabályokban volt a hiba, hanem 
a törvények végrehajtásában, meg-
kerülésében. Ami az Akadémiai tör-
vényt illeti, f ő ként két okból vált 
idő szer ű vé. Az egyik az MTA, mint 
tudós testület igénye arra, hogy a 
jogállamban elvárható törvényi ke-
retet biztositson m ű ködéséhez a 
köztestületi státus elismerésével és 
az ehhez kapcsolódó autonómia biz-
tosításával. A másik az akadémiai 
intézethálózat mű ködésének, igaz-
gatásának és felügyeletének gyöke-
res megújítása iránti igény, mind a 
társadalom, mind az érintettek, a tu-
dományos kutatók részérő l. A tör-
vény tervezete egy kicsit féloldalas-
ra sikerült, készítő i szű kkebl ű nek 
mutatkoztak ez utóbbi igény kielégí-
tésében. 

I

— Mielő tt a törvény megszüle-
tik, hogyan mond véleményt, 
hallatja szavát az érdekvéde-
lem? 

— A TUDOSZ, amelynek tagja va-
gyok, nagyon alaposan foglalkozott 

— A Magyar Tudományos Aka-
démia idei, sorrendben 153. köz-
gy ű lése újjáválasztotta a tudós-
testület vezető ségét is. Elnöke 
ismét Kosáry Domokos törté-
nész, a reformkor jeles kutatója 
lett. A testületre új feladatok vár-
nak, hiszen küszöbön áll az aka-
démiai törvény parlamenti szen-
tesítése, ami várhatóan új feje-
zetet nyit az intézmény történe-
tében. De vajon lesz-e elegendő  
erejük a tudomány megő szült 
apostolainak véghezvinni a re-
formfolyamatot? — kérdeztük az 
elnököt. 

— A fiatalitás kérdése újra és új-
ra felmerül. Emlékezetem szerint 
minden akadémiai közgy ű lésen be-
szélünk errő l, de érdemben nemi-
gen történik semmi. Jelenleg is na-
gyon sok idő s ember ül az akadé-
miai bársonyszékekben, ezért ma-
gam is azt javasoltam, hogy a kö-
vetkező  alkalommal ne három, ha-
nem két év múlva legyen tagválasz-
tás. A létrehozott új tudományos to-
vábbképző  rendszernek az is a cél-
ja, hogy a kutatók minél hamarabb  

a tervezettel, azt sok ponton módo-
sitani javasolta, még több ponton új 
indítványokkal állt elő . Minden egyes 
javaslatunkat kimerítő en indokoltuk, 
részletesen elemeztük, hogy a ter-
vezet egyes rendelkezéseivel miért 
nem lehet egyetérteni. Igy komplett 
törvénymódosító csomagot állitot-
tunk össze, amely formájában is al-
kalmas lenne a parlamenti benyúj-
tásra. Ehhez partnereket kerestünk 
a parlament illetékes bizottságaiban 
és a pártfrakciókban is. Az említet-
teken kívül a csomagot megküldtük 
természetesen az Akadémia ve-
zető inek is, továbbá más érdekkép-
viseleteknek. A TDDSZ is tette a dol-
gát, ennek köszönhető en született 
egy közös módosító javaslatcsoma-
gunk is, amellyel ugyanígy jártunk 
el. 
E — Milyen irányba igyekeznek be- 
. folyásolni a törvényhozást? 

— Pontosan körülhatárolt, félre 
nem érthető , joghézagoktól mentes, 
szakszer ű  megfogalmazások irányá-
ba. Amilyennek egy idő tálló törvény-
nek lenni kell. Manapság gyakran el-
hangzik, hogy erő síteni kell az Aka-
démia köztestületi jellegét, közben 
pedig az akadémiai kutatóintézetek-
re vonatkozó szabályozás számos 
jogi csapdát rejt magában. 
• — Mondjon néhányat. 

— Legfelső bb gond, hogy az aka-
démiai köztestület látná el az inté-
zetek igazgatását (irányítását) és fel-
ügyeletét. Márpedig a tudós társa-
ság autonómiájával nehezen egyez-
tethet ő  össze a költségvetési pénz-
elosztó szerep, amely kormányfüg-
gést rejt magában. De ez elvi ok. 
Gyakorlatilag a közgy ű lés, amely 
évente egyszer ülésezik, alkalmat-
lan az operativ döntéshozatalra. Ez 

eljuthassanak a tudományos élet 
legfelső  szintjeire. 

— Az idei közgy ű lésen sokan 
amellett kardoskodtak, hogy 
csökkentsék az Akadémia túlzott 
fő város-központúságát. Ön is 
emellett voksol? 

— Ez bizonyos mértékig egybe-
vág a magam elképzéseivel is, bár 
azzal nem értek egyet, hogy a tudo-
mányos élet ma túlzottan a f ő város-
ra épülne. Kétségtelenül Budapest 
a központ, de ez nem jelenti a vidék 
háttérbe szorulását. Eddig is mű kö-
dött, de kétségtelenül er ő síteni le-
hetne a pécsi, a veszprémi, a deb-
receni, a szegedi körzeti központo-
kat, a gy ő ri, a kecskeméti és az eg-
ri tagozatokat. Mihelyt lesz rá pén-
zünk, minden vidéki egyetem mel-
lett kutatóbázist is szervezünk. A 
debreceni regionális központhoz kü-
lön csatlakozott több száz nyiregy-
házi szakértelmiségi is, amit öröm-
mel üdvözöltünk. 

I

— Professzor úr, mit vár az aka-
démiai törvény megszületésé-
tő l?  

óhatatlanul átolódna a hivatalra (tit-
kárságra) és a törvény végül a je-
lenlegi struktúrát konzerválná. Arról 
nem beszélve, hogy az akadémiai 
kutatások gerincét alkotó minő sített 
kutatók nagyobb részt kérnek egy 
olyan köztestület tevékenységében, 
amely róluk, mű ködésük feltételeirő l 
döntene. A tervezet pedig nagyon 
csekély arányú, 40-50 f ő s részvé-
telt engedne a számukra, s ezeket 
a személyeket is maguk az akadé-
mikusok választanák. 

Az irányításnak azonban van egy 
másik modellje is, amelynek alap-
vonalait a módositó csomagban ki-
dolgoztuk. Abból indultunk ki, hogy 
az önkormányzó, köztestületi gon-
dolatot, amely az Akadémia, a tu-
dós társaság vonatkozásában érvé-
nyesül és áthatja a törvény szelle-
mét, le kell vinni az intézetekig, és 
ennek jegyében kell fogannia az in-
tézetek összességének, az intézet-
hálózatnak az igazgatását megha-
tározó elképzeléseknek. Az egyes 
intézetek önállósága nagyon fontos 
dolog. A tervezet ugyan deklarálja a 
gazdasági önállóságot, de az egyes 
szabályaiban ezt nem biztosítja, s ő t 
visszalépést jelent a jelenlegi hely-
zethez képest is. Az intézetek gaz-
dálkodását az Akadémia költségve-
tési újraelosztó szerepe határozza 
meg, nem engedve teret az önálló 
gazdálkodásnak. 

Az intézetek közösségének füg-
getlenségét és érdekei érvényesité-
sét az Akadémián belül létrehozan-
dó önigazgató, operatív irányitó és 
vagyonkezelő  köztestület, az Aka-
démiai Kutatóhelyek Bizottsága vagy 
Társasága felállitásától várjuk. Es 
azt várjuk a törvényhozóktól, hogy 
azt ne az Akadémia belső  ügyének 
tekintse, hanem a törvény rendelje 
el ennek a szervnek a felállítását, 
határozza meg mű ködésének elve-
it. Fontos, hogy az AKB vagy AKT 
jogi személy legyen, mert ez a biz-
tosítéka annak, hogy a költségve-
tésben önálló fejezetként szerepel-
jen. Eredetileg azt indítványoztuk, 
hogy a parlament az éves költség-
vetési törvényben az Akadémiának 
biztositott költségvetésen belül kü-
lönítse el azt az összeget, amelyet 
a kutatásra, a kutatóintézetekre 
szánt. Pénzügyi szakemberek meg-
magyarázták, hogy a kettéválasztás 
technikailag csak úgy lehetséges, ha 
két önálló fejezet lesz: egyik az 

— Az új törvény — várhatóan —
kimondja majd egyebek közt azt is, 
hogy az MTA köztestületi önkor-
mányzat, ami egyet jelent az önál-
lósággal, azzal, hogy saját „játék-
szabályaink" szerint mű ködhetünk. A 
törvény végre meger ő síti majd az 
akadémiai kutatóhálózatot, szente-
siti az egyetemek és a kutatóbázi-
sok frigyét. 

I
— Ez nem jelenti majd egyben 
azt is, hogy az intézetek és az 
Akadémia kapcsolata meglazul? 

— Errő l nincs szó. A kutatóinté-
zetek továbbra is akadémiai irányí-
tás alatt maradnak, alapkutatásaik 
megmaradnak a mi védő szárnyaink 
alatt, de lényegesen több szabad-
ságot kapnak a korábbinál bő vebb 
szakmai programokhoz. A gazdálko-
dás ezáltal szabadabb lesz, de egy-
ben szigorodik a szakmai eredmé-
nyek ellenő rzése. 
E  — Ez mennyiben érinti az ká-
li nyitási mechanizmust? 

— Korábban az Akadémiát egy 
központi hivatal dirigálta, amelyet 
most majd megszüntetünk, s ezáltal 
mindenféle hivatali hierarchia meg-
sz ű nik. Egyedül a titkárság marad 
meg, de egészen más feladatkörrel, 
mint korábban. 

B. SZ. L.  

MTA, másik az AKB, fejezet pedig 
csak jogi személy lehet. 

Az AKB-vel kapcsolatos elképze-
lések részletes ismertetése sok ha-
sábot igényelne a lapban, de felhí-
vom a figyelmet az Akadémia illeté-
kes bizottságának, az akadémiai in-
tézethálózat jöv ő jével foglalkozó 
Programbizottságnak a jelentésére, 
amely az Akadémia közgy ű lésének 
a napirendjén szerepelt a terv sze-
rint, de a közgy ű lés végül nem vi-
tatta meg. Nagyon jó anyag pedig, 
véleményem szerint a kutatóközös-
ségeknek minél szélesebb körben 
meg kellene vitatniuk. Módosító cso-
magunk és a jelentés egymástól tel-
jesen függetlenül készült, talán még-
sem meglepő , hogy lényegi kérdé-
sekben, koncepcionálisan szinte tel-
jesen egybevág. 
e — Az AKB egyébként ismerő sen 
e cseng... 

— Igen, az Akadémiának van egy 
ilyen nev ű  bizottsága, amely a f ő tit-
kár tanácsadó testülete, de semmi-
képp nem bontja meg a jelenlegi irá-
nyítási struktúrát. A törvénytervezet 
hiányosságai közt szinte apróságnak 
tű nik, hogy az Akadémia elnökének 
és fő titkárának munkajogi státusza 
teljesen rendezetlen. Javaslataink 
közt erre is felhivtuk a figyelmet. Na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy a tör-
vényben benne legyen, hogy az aka-
démiai kutatóintézetekben dolgozó 
kutatók a tudományos kutatással 
kapcsolatos érdekeik védelmére és 
képviseletére tudományos érdekkép-
viseleti szerveket hozhatnak létre. 

I
— Gyakran szóba kerül a tudo-
mányos kutatóintézetek és az 
egyetemek szorosabb együtt-
m ű ködése. Errő l miként szól a 
törvénytervezet? 

— Jóformán sehogy. Az akadé-
miai törvény sok tekintetben nincs 
összecsiszolva a felső oktatási tör-
vénnyel. Az összhangra annál is in-
kább szükség lenne, hiszen az egye-
temeknek az oktatás mellett immár 
kiemelt feladata a kutatás. Különö-
sen a természettudományok terüle-
tén jól felszerelt akadémiai kutató-
intézetek vannak, ahol fogadni le-
hetne a doktoranduszokat, de en-
nek intézményesített formájáról szó 
sincs a törvénytervezetben. Mi szó-
vá tettük, s a megoldásra is adtunk 
javaslatot. Felhivtuk a figyelmet az 
egyetemek és kutatóintézetek közötti 
átjárhatóságra, amelynek egyik fel-
tétele, hogy ne legyenek fizetésbeli 
különbségek azonos szinten dolgo-
zó kutatók és oktatók között. Ha a 
közalkalmazotti törvény bértábláza-
ta életbe lépne, megoldódna ez a 
kérdés, de ma ebben nem remény-
kedhetünk. A közalkalmazotti tör-
vény a maga szamárlétrájával na-
gyon sok terület munkajogi szabá-
lyozására alkalmas, kivéve a tudo-
mányos kutatást. Viszont megfelelő  
lenne az Akadémia hivatali szerve-
zetében dolgozók munkaviszonyá-
nak rendezésére, de rájuk a köz-
tisztviselő i törvény vonatkozik. Ez is 
nagy ellentmondás. 

Biztosítani kellene az oktatói, egye-
temi karrierrel ekvivalens kutatói, in-
tézeti karriert. Ehhez szükséges len-
ne az oktatói habilitációval párhuza-
mos kutatói habilitáció, a kettő  köl-
csönös elismerése. A kutatói habili-
táció követelményrendszere biztosí-
taná, hogy rangot jelentsen akadé-
miai intézetben dolgozni és a habili-
tált kutatókat illetné az intézetháló-
zat önkormányzati igazgatásában va-
ló részvételi jogok teljessége. 

I— Ha életbe lép az Akadémiai 
törvény vajon eléri-e célját, a 
magyar tudományos élet felvirá-
goztatását? 

— Ami ebbő l az akadémiai kuta-
tókra esik, feltétlenül, de csak ak-
kor, ha olyan törvény születik, ami-
lyent szeretnénk, amilyent javasol- 
tunk. 	 A.T.  

Sajtótájékoztató 
a TUDOSZ-ban 

Vélemények 
az akadémiaí törvényr ő l 

Alig telt el egy nap a régen várt 
akadémiai törvénytervezet ország-
gy ű lési vitája után, máris közös saj-
tótájékoztatón ismertették aggodal-
maikat a tudomány érintett érdek-
képviseletei. Dr. Kuti László, a TU-
DOSZ elnöke, dr. Kemény Tamás a 
TDDSZ akadémiai választmányának 
képviseletében, dr. Nárai-Szabó Gá-
bor, a MTESZ elnöke, dr. Pakucs 
János, az lnnovációs Kamara elnö-
ke, valamint dr. Pálinkás József, az 
MTA ATOMKI igazgatója arról fej-
tették ki véleményüket, hogy miért 
ragaszkodnak a kutatóintézetek az 
Akadémiához, miért legyen köztes-
tület az Akadémia. 

Abban mindnyájan egyetértenek, 
hogy az akadémiai kutatóhálózat to-
vábbra is az MTA felügyelete alatt 
m ű ködjön. Az Akadmémia ugyanis 
nem felettes hatóságot jelent szá-
mukra, hanem tudományos színvo-
nalat, a követelményrendszer, a bel-
és külföldi kapcsolatrendszer meg-
testesülését. Az egyetemekkel való 
együttm ű ködés indokolt, de ehhez 
nem szükséges a szervezeti egye-
sülés. S ő t, ennek er ő ltetése meg-
oldhatatlan feladatok elé állítaná 
mind az egyetemeket, mind a kuta-
tóintézeteket. A baj a kutatóintéze-
tek képviseletével van. Káros ugyan-
is képviseletnek nevezni azt a meg-
oldást, amikor az Akadémia válogat-
ja ki azokat a kutatókat, akik az in-
tézeteket képviselik. Elfogadható az 
lenne, ha közvetlenül és titkosan, 
paritásos alapon választhatnának 
képvisel ő ket az Akadémia és a ku-
tatóintézetek. Jelenleg a törvényben 
az intézethálózat autonómiája üres 
deklaráció. Nem beszélve az elnöki 
modell bevezetésér ő l, ami bizonyos 
társadalmi helyzetet feltételez. Utób-
bi nálunk — mondta — még nem 
alakult megfelel ő en, ezért korlátoz-
ni kell az elnöki hatalmat. 

Dr. Révész Márta a TUDOSZ tit-
kára, a SZÓSZOLÓ kérésére össze-
foglalta azokat a legfontosabb kö-
zös gondolatokat, amelyekért szót 
emel a két „tudományos" szakszer-
vezet — valamint a MTESZ, az In-
novációs Kamara — a jelenlegi aka-
démiai törvénytervezet kapcsán. 
Szükség van az akadémiáról szóló 
törvény miel ő bbi megalkotására, de 
az MTA kutatóhálózata fennmaradá-
sa és m ű köd ő képessége érdekében 
a törvénynek eleget kell tenni né-
hány követelménynek: 

— Az MTA kutatóintézetei auto-
nóm intézetek önigazgató hálózata-
ként m ű ködnek, nem alárendelve az 
MTA közgy ű lésének. Ez az autonó-
mia kiterjed az igazgatás és a fi-
nanszírozás területére. 

— Az autonóm intézetek felügye-
letét a demokratikusan létrehozott 
testület látja el, melyben egyenl ő  
arányban vesznek részt az akadé-
mikusok, az intézetek és kutatóhe-
lyek képvisel ő i, továbbá biztosítani 
kell benne az állami, társadalmi 
szervek megfelel ő  képviseletét. 

— Az autonóm intézetek maguk, 
demokratikus elvek szerint m ű köd-
nek, stratégiai kérdésekben az inté-
zeti kutatói tanácsok döntenek. 

— Sürg ő s döntést kell hozni az 
akadémiai intézethálózat m ű köd ő ké-
pessége biztosításáért. Végezetül 
Révész Márta így foglalta össze egy 
mondatban a sajtótájékoztató ta-
pasztalatait: a MTESZ, lnnovációs 
Kamara, TDDSZ, TUDOSZ képvise-
l ő inek egyöntet ű  véleménye, hogy a 
törvénytervezet alapos rövidítése és 
lényegi változtatása megtörténhet 
néhány héten belül, ha ehhez a po- 
litikai akarat meg volna. 	d.l. 

Megkérdeztük Kosáry Domokost 

A törvény megerő síti a kutatóhálózatokat 

Választási arányok a nagyvárosokban 
A nyugdíjbiztosítási önkormányzati választásoknál (kerekített értékek) 

Választási arányok a nagyvárosokban 

Az egészségbiztosítási önkormányzati választásoknál (kerekített érték) 
I ge.,argbu.stu, BurDpem 1.~zbistositás Debrecen FOacaegbiatreená• Győ r gesaseirbialosnas Mirkole Fgesesegbirwsnes Pec, kgearmrirbiernenn. ,ireged 

vr 7057 
39, 

3.3067 
31, 

 

7371. 
17.3 

 



KIÉT: felosztották a bérfejlesztésre fordítható 10 milliárd forintos keretösszeget 

Átlag 4,5 százalékos közalkalmazotti béremelés 
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átlagosan 4,5 százalékos béremelésre számithatnak — jelentették be a KIÉT ülése után. 
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A Munkaügyi Minisztérium 
állásfoglalása 

A jubileumi jutalom 
kifizetésérő l 
Egy olvasónk kérésére a Munka-
ügyi Minisztérium Munkajogi fő -
osztálya állásfoglalást adott ki a 
jubileumi jutalmak kifizetésérő l a 
közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 
alapján. 

A Kjt. új jogcímként szabályozza 
a jubileumi jutalmat, ez egyben azt 
is jelenti, hogy aki az 1967. évi II. 
törvény alapján 1992. június 30-áig 
jogosulttá vált a 25, illetve a 40 éves 
jubileumi jutalomra — amennyiben 
1992. július 1-jével kezdő dő en a Kjt. 
alapján betölti a 25, illetve a 40 éves 
jubileumi jutalomra jogosító közalkal-
mazotti jogviszonyban töltött idő t —
annak részére az új jogcím alapján 
járó 25, illetve 40 éves jubileumi ju-
talmat a jogosultság megszerzése-
kor ki kell fizetni. (Mindez nem okoz-
hat problémát a 30 éves közalkal-
mazotti jogviszony alapján járó jubi-
leumi jutalomnál, mert a korábbi sza-
bályozás ilyen tartalmú jogcímet 
nem ismert.) 
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mellett a ki-dói és nyomdaipari tevé-
kenység, a nagykereskedelem, 
építő ipar, posta és távközlés, a köz-
ponti igazgatás, a polgári védelem a 
büntetés-végrehajtás, a rádió és te-
levízió, illetve hirügynökség és a 
sport területén dolgozókat. 

A KIÉT ülésén a kormány oldal 
erő ltette, hogy a 10 milliárdos keret 
összegbő l 100 millió forintot különít-
senek el az egyházi, alapítványi, 
magán, illetve más, nem költség-
vetési intézmények dolgozóinak 
béremelésére. A szakszervezetek 
azért, hogy a béremelés végre meg-
valósulhasson, a kormány akaratát 
nem ellenezték. Az összeg felhasz-
nálásáról a továbbiakban a kormány 
vagy a parlament hivatott rendelkez-
ni. 

A KIÉT résztvevő i hangsúlyozták: 
ez a bérpolitikai intézkedés szemé-
lyekre szóló garanciát nem jelent, 
hiszen a bértöbbletet az intézmé-
nyek differenciáltan oszthatják fel 
dolgozóik között. A három kategó-
riára számított átlag 4,5 százalékos 
bérfejlesztés a 22 százalékos inflá-
ciótól jóval elmarad, és semmikép-
pen sem tekinthető  a jogszabályban 
elő irt, közalkalmazotti bértáblához 
való felzárkózást eredményező  in- 
tézkedésnek. 	 d. I. 

A mintegy 835 ezer közalkalmazott kedtek. Az önkormányzatok vállal-
és köztisztviselö 10 milliárd forin-  ták, hogy az államháztartási és a 
tos idei béremelési keretének 

tési Intézmények Érdekegyeztető  
elosztásáról döntött a Költségve- 

 költségvetési törvényeknek megfe- 
lelő en zárszámadás keretében szá- 
molnak el a felhasznált össze-

Tanácsa többszöri tanácskozás gekrő l, s szintre hozzák az egyes 
után. Hosszas vita során sikerült munkahelyeken a béreket. Problé-
közelebb jutni a munkavállalói és maként fogalmazódott meg továb-
az önkormányzati oldalnak az ed-  bá, hogy nem ismeretesek az 
dig helyileg, önállóan megoldott egyes ágazatokon belüli pontos 
béremelések és a 10 milliárd fo-  létszámadatok. 
rintos keret viszonyának megíté- 	A döntéshozók végül is az elosz- 
lésében. Az önkormányzatok a sa-  tandó béreket három kategória sze-
ját hatáskörben megoldott béreme-  rint csoportosították. Az első  kategó-
léseket is a 10 milliárd forintos bér-  riába tartoznak a kutatás, diákellá-
emelés részeként értelmezték, azaz tás, alap- és középfokú, illetve fel-
a korábbi béremelésekre fordított nő ttoktatás, a felső oktatás nem ok-
összegeket gyakorlatilag vissza-  tatói feladatokat ellátó, az oktatást ki-
igényelnék a 10 milliárdból. A szak-  egészítő  tevékenységet folytató, az 
szervezetek többsége pedig ezt vi-  egészségügy és szociális ellátás, a 
tatta: szerintük a 10 milliárd egé-  mű vészi és közmű velő dési területek, 
szének az új béremeléseket kell a helyi igazgatás és közmű velő dési 
szolgálnia. A gyakorta létszámle-  területek, valamint a helyi igazgatás 
építésekbő l kigazdálkodott helyi összesen 655 ezer dolgozója 6 
béremeléseket nem ismerik el en-  százalékos; a második csoportba 
nek részeként. Vitatták azt is, hogy kerültek a mező - és erdő gazdál-
az önkormányzatok ellenő rizhe-  kodás, a felügyeletek és igazgatósá-
tetlen módon csoportosítanak gok, a megyei földhivatalok alkalma-
majd át bérkereteket a közalkalma-  zottai mintegy 4 százalékos; a har-
zotti területekrő l köztisztviselő i madik kategóriába sorolt közalkalma-
munkaterületekre. Végül komp-  zottak pedig 125 ezren 2 százalékos 
romisszumként mindkét fél számá-  bérfejlesztésben részesültek. Ez 
ra elfogadható megoldásra töre-  utóbbi kategóriába sorolták egyebek 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöksége 

A közalkalmazottak bértáblázata 
életbeléptetésérő l 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés felháborodva szerzett tudo-
mást arról, hogy a kormány a költségvetés hiányának csökkentését a 
költségvetési intézményekben dolgozók kárára tervezi megoldani, mivel a 
közalkalmazottak bértáblázata életbeléptetésének idő pontját módosítani 
kívánja. Tagjaink megértést tanúsítottak akkor, amikor tudomásul vették, 
hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény életbelépése után más-
fél évig csak a kötelességük nő tt, bérük az egy évvel ezelő tti alacsony 
szinten maradt. Az ÉSZT első sorban különböző  érdekegyeztető  tárgyalá-
sokon keresi a megoldást a bértáblázat 1994. január 1-jei bevezetésére. 
Ugyanakkor megértjük az érintettek felháborodását, és szolidárisak va-
gyunk minden olyan kezdeményezéssel, amelyek a bértáblázat Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott eredeti idejű  beve-
zetését követelik. 

Budapest, 1993. május 28. 

FDSZ-javaslat 
Felső oktatási és az „Akadémiai" törvénytervezetek vitája kapcsán az 
érintett szakszervezetektő l véleményt kértek, képviselő iket konzultá-
cióra invitálták az MDF, az SZDSZ és az MSZP parlamenti frakciók-
nak képviselő i. 

A megbeszélésen a Fels ő oktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke 
javasolta többek között a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény bér-
táblázatának módosítását, az F fizetési osztály felett egy G fizetési osz-
tály bevezetését. 

TUDOSZ-javaslat 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) 
illetménytáblázatának módosítására 
A Kjt. illetménytáblázatának közép közalkalmazotti osztály „B" fize-
tési osztályának két részre bontását javasolja a TUDOSZ. 

A Kjt. 61. § 1. bekezdés c) szerint: „Közép közalkalmazotti osztályba 
középfokú iskolai végzettséget, vagy az általános iskolai végzettséget és 
középfokú szakképesítést igénylő  munkakörök tartoznak". 

A gyakorlat szerint a „B" közalkalmazotti osztályba sorolhatók be az 
általános iskolai végzettségű  szakmunkások és a gimnáziumi érettségivel 
és technikusi oklevéllel rendelkező , sok esetben önálló kutatói munkát is 
végző k. Ez utóbbiak méltán tartják sérelmesnek besorolásukat. (A tech-
nikusi végzettség jelenleg nem minő sül felső fokú szakképesítésnek, ezért 
nincs lehető ség a felső  közalkalmazotti osztályba való besorolásra.) 

Kórtörténeti dokumentumok 

Két választás Magyarországon 
Dlusztus Imre, 
a Dél-Magyarország f ő szerkesztő je 

Tisztelt F ő szerkeszt ő  Úr! Kedves Imre! 
Nemrégiben volt egy kerekasztal-beszélgetés a Dél-Magyarországnál a 

társadalombiztosítási önkormányzatok közelg ő  választásairól. Jó kezde-
ményezés volt, tárgyilagos, jó cikk született bel ő le. Sajnos azóta nem sok 
figyelmet szenteltetek ennek a témának. Pedig sok mindent nem tudnak 
a választók. Még mindig el lehetne mondani, ha kell ismétlések árán is 
például a társadalombiztosítási törvény lényegét. Talán nem lett volna 
fölösleges tárgyszer ű en megismertetni az olvasót más országok egész-
ség- és nyugdijbiztosítási rendszereivel (azok fogyatékosságaival együtt). 
Jó lenne bemutatni egy választócédulát, erre még van id ő . Hadd ne so-
roljam, csak még egyet: alkalmat illet volna adni arra, hogy a szegedi 
jelöltek bemutatkozzanak. Ha másért nem, hát azért, mert ezek a jelöltek 
— tb-önkormányzatba kerülésük esetén — képvisel ő i „státusukért" fize-
tést nem fognak kapni. Ha pedig nem kerülnek a listáról a testületbe, 
akkor — ugyanezen javadalmazásért — tanácsaikkal, szakértelmükkel 
tesznek majd meg mindent azért, hogy az egészségügyi ellátás jobb 
legyen, a nyugdíjrendszer végre igazságos legyen, a befizetések arra 
költ ő djenek, amire valók stb. Szerintem tiszteletre méltó vállalkozás! 

Hidd el, a választók is kíváncsiak lettek volna rájuk. Minthogy a bemu-
tatkozásra lapodban nem kaptak lehet ő séget, abban a megyei szervezet-
ben, melynek elnöke vagyok (az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés-
nek — a szerk.), úgy döntöttünk, fizetett hirdetés formájában tudatjuk a 
választókkal, kik ő k és milyen programot képviselnek. De ez már egy 
másik levél témája, amit a DM Kft. ügyvezet ő  igazgatójának címeztem. 

Üdvözlettel: 
Garab Gyözö 

Dlusztus Imre 
A Dél-Magyarország Kft. ügyvezető  igazgatója 

Tisztelt Igazgató Úr! 
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Csongrád megyei szervezete 

lekötött az önökhöz tartozó Dél-Magyarország c. lapban egy fél hirdetési 
oldalt. Bevallom, az én hibám, naivan abban a hitben voltam, hogy több 
országos napilaphoz, vagy a tévéhez, rádióhoz hasonlóan — ahol 40-90 
százalékos kedvezményt adnak a tb-választási hirdetésre — a Dél-Ma-
gyarországban is számíthatunk egy méltányos árra. Hiába próbáltam na-
pokon keresztül telefonon, vagy személyesen önt ez ügyben elérni, csak 
egy üzenetet kaptam: kedvezmény nincs. (A hirdetési osztály vezet ő je, 
Belovics úr szerint politikai pártoknak (!) nem jár. No comment.) Tagdíj-
bevételünket, ami a szakszervezet m ű ködtetésére szánt minimális összeg-
b ő l marad, általában másra szoktuk költeni. Nagycsaládosainknak szok-
tunk juttatni belöle, néha, karácsony táján jut bel ő le a nyugdíjasoknak. 
Vannak alapítványaink, például a Pro Vita, a TUDOSZ-árvák javára. Arc-
pirítóan keveset tudunk ezekre a célokra juttatni, hisz bevételünk tagjaink 
fizetésével arányos. A kampány kedvéért — javaslatomra — kivételt tet-
tünk. Be kell valljam, furdal a lelkiismeret. 

Tisztelettel: 
Garab Gy ő z ő , 

az ÉSZT megyei elnöke 

Napfény Munkaközvetítő -alapítvány 

A Napfény Munkaközvetítő -alapítvány fő  célkit ű zése a foglal-
koztatás elő segítése, a munkanélkülivé váltak támogatása, saját 
gondjaik megoldásának elő segítése, tanácsadás, képesítésének 
megfelelő  munkahely felkutatása, állásajánlatok, munkale-
hető ségek nyilvántartása, kiemelt fontossággal az óvónő k, taní-
tók, tanárok közvetítése. Ez utóbbiak részére „Pedagógus-Adat-
bank" került kialakításra. A „Pedagógus-Adatbank"-ban az alsó-
és középfokú oktatási intézmények munkaeröigényei is szerepel-
nek. Az alapítvány ezt a tevékenységét a Fő városi Munkaügyi 
Központtal együttm ű ködve és annak jóváhagyásával végzi. 

A Napfény Munkaközvetítő -alapitvány mindenki rendelkezésé-
re áll iskolai végzettségtő l függetlenül és szolgálatása ingyenes. 

A Napfény Munkaközvetítő -alapítvány megkereshetö személye-
sen mindennap 8 és 16 óra között, továbbá levélben vagy tele-
fonon. Cím: Bp. VIII., Kenyérmezö u. 6. I. em. 4. 1081. Tel.: 133-
9346 

Az alapitvány m ű ködését csak pályázatokból, adományokból 
biztosítja. Amennyiben az alapítvány törekvéseit támogatásra ér-  I 
demesnek tartja bárki, úgy segítségét a következő  számlaszámra 
lehet eljuttatni: MHB 327-11802 

Szalóki Béla 
az alapítvány kuratóriumának elnöke 

Összevetés 

A bértarifa-rend-
szeren nincs mit 
tárgyalni. Hajtha-
tatlanok vagyunk, 
1994. január 1-
jétő l be kell vezet-
ni, és az állami 
költségvetési ga-
ranciával tervezett 
béremeléseket ki 
kell fizetni — szö-
gezték le június el-
sején a tüntetésü-
kön a Pedagógus 
Szakszervezetnek, 
a Közgy ű jteményi 
és Közm ű velő dési 
Dolgozók Szak-
szervezetének 
(KKDSZ), a Ma-
gyar Zenem ű vé-
szek és Táncmű -
vészek Szakszer-
vezetének és a 
Pedagógusok De-
mokratikus Szak-
szervezetének 
(PDSZ) szónokai 
az Akadémia és a 
Parlament elő tt tar-
tott demonstráci-
ón. 

NÉZŐ PONT 
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