
Ádiploma megszerzése 
önmagában messze nem 
elég ahhoz, hogy az ember 
munkát találjon Olaszor-
szágban. Három évvel a 
diploma kézhezvétele után 
az olasz fiatalok 50 száza-
lékának még nincs biztos 
állása. Legkönnyebben a 
mérnöki végzettség ű ek he-
lyezkednek el, de 3 év után 
még közülük is csak 73 
százaléknak van teljes ér-
ték ű  munkahelye. Aránylag 
könnyen állást találnak a 
közgazdászok is (69 száza-
lék), de egyre nehezebben 
helyezkednek el az orvosok 
és a humán végzettség ű ek 
(28, illetve 37 százalék). Öt 
év elteltével is csak a dip-
lomások 76 százaléka he-
lyezkedett el megnyugtató-
an, saját képzettségének 
megfelel ő en. 

Sok diplomás volt azon 
százezer jelentkez ő  között 
is, akik az olasz belügymi-
nisztérium által nemrég 
meghirdetett 588 tű zoltói ál-
lást pályázták meg. A re-
kordméret ű  túljelentkezés a 
foglalkoztatási helyzet drá-
mai romlását jelzi, mivel a 
korábbi, hasonló álláshirde-
tésre még csak 30 ezren je-
lentkeztek. 

A karitatív TUDOSZ 

Mindenki elégedett 
Téli bevásárló akció 
a Földtani Intézetben 

Csak reggel kilencre hirdették 
a megszokott ő szi vásárt, de 
már tél órával korábban gyü-
lekeznek a pirosló starking-
és jonatánhalmok, krumplis 
és hagymás zsákok elő tt a 
Magyar Állami Földtani Inté-
zet hátsó udvari traktusán a 
nyugdíjasok. Körülöttük sü-
rög ezen a szerencsés, nap-
sütéses reggelen az akció 
egyik vezető je, Papp László-
né, Marika. Első nek tő le ér-
deklő dtünk: 

Almahegyek, körtedombok a Magyar Állami Földtani Intézetben 
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Takar(ék)os kampány volt 
A kormány október 7-i ülésén a miniszterek áttekintették a 

társadalombiztosítási képviselő választások költségeinek fel-
használását ellenő rző  számvev ő ségi jelentést. Abból kit ű nik: 
a társadalombiztosítási önkormányzatok megválasztására elő -
irányzott 860 millió forintból 291,1 millió forint megmaradt. A 
megspórolt pénz — a hivatalos indoklás szerint — a helyi 
választási szervezetek, részben pedig a központi költségelő -
irányzat megtakarításából származik. 

(-Mire jó 
a diploma? 

 

Ki szervezi és miért ezt a vá-
sárt? 

— A TUDOSZ. Ez a szervezet 
megalakulásától fogva érzékenyen 
figyelt arra, hogy segítsen a rá-
szorultakon. A karitatív TUDOSZ 
els ő sorban nem dörgedelmes sajtó-
nyilatkozatok harsogásával köze- 

Pomogáts Béla: 

Nemzeti stratégiák 
Napjainkban teret veszítenek a 

nemzeti szolidaritást, identitást és 
kultúrát képviselő  stratégiák. Min-
dennek nem lehet puszta magyará-
zata a gazdasági hanyatlás, és nem 
lehetnek a szociális feszültségek, a 
napvilágra került korrupciós ügyek 
sem. Még valami másnak is kell a 
háttérben meghúzódnia. Alighanem 
annak, hogy a rendszerváltozás után 
hatalomra került új politikai elitek 
nem képviselték megfelelő en, kor-
szer ű  módon és minden tekintetben 
hitelt érdemlő en az érvényesíteni kí-
vánt nemzeti stratégiát. Pontosab-
ban, nem olyan nemzeti stratégiát 
dolgoztak ki és próbáltak valóra vál-
tani, amely elnyerhette volna a tár-
sadalom túlnyomó többségének tá-
mogatását, meggyő zve a tő bbséget 
arról, hogy e stratégia érvényesülé-
se végett érdemes vállalni és elvi-
selni a gazdasági és szociális ter-
heket. 

A hatalomra jutó politikai erő k a 
nemzeti identitás helyreállitására 
vállalkoztak, ideológiájukat és politi-
kájukat, mindenekelő tt mű velő dés-
politikájukat ez a törekvés szabta 
meg. Csakhogy mielő tt gyakorolni 
kezdték volna ezt a politikát, nem 
tisztázták kellő en azt, mit is jelent a 
magyar nemzeti identitás. Nem vol-
tak sem tudományos vizsgálatok, 
sem szociológiai felmérések arról, 
hogy ennek az identitásnak mik a 
jellegzetes jegyei és követelményei. 
Ehelyett elfogadtak egy stratégiai és 
kulturális ajánlatot, amely igazából 
csupán a társadalom, pontosabban 
az értelmiség egy részének nemze-
ti identitástudatát és érzelmeit fejez-
te ki. Arról az értelmiségi csoportról 
beszélek, amely a magyarság meg-
határozó jegyeit vagy éppen nem-
zeti karakterét egy részben konzer-
vatív „úri", részben ugyancsak kon-
zervatív „népi" felfogással és hagyo-
mánnyal határozta meg. 

Ez a nemzetértelmezés és, hagyo- 

ledik a szegényebb kollégák felé, 
hanem akár pusztán forintos meg-
takarítást eredményez ő  akciók 
szervezésével próbál kézzel fogható 
módon jótékonykodni. Már hat éve, 
minden ő sszel gondoskodunk kollé-
gáink téli bevásárlásáról, alapszer-
vezetünk ezzel is segít rajtuk, hiszen 
csak egy ilyen kedvezményes vé-
tellel három-ötezer forintot tudnak 
megtakarítani. Kényelmes is, mert 
házhoz jön az áru. 

Mindig ilyen nagy az érdeklő - 
dés? 	• 

— Korábban babot, lencsét, fok-
hagymát is hoztak teherautóval és 
nagy pótkocsival —, most csak két 
kis teherautó jött. Félnek az embe-
rek minden kiadástól, szomorú és 
kedvetlen arcokat látni, hiszen né-
hány száz munkatársunk elbocsátá-
sa várható. De így is 519 kiló hagy-
mát, 1320 kiló burgonyát, 345 kiló 
körtét, 1100 kiló almát rendeltek. A 
megrendelésekre a pénzt elő re be-
szedjük, így a szállításnál a fizetés-
sel nincs semmi gondunk. Most új 
kereskedő vel próbálkozunk, aki még 
olcsóbban szállít. Hogy mennyiért? 
Erre Szabó Tamás, a Bosnyák téri 
Fót-ker. Kft. 34. számú nagybani üz-
letének vezető je válaszol.  

mány ugyanakkor nem általánosan 
elfogadott, s a magyarságnak igen 
nagy csoportjai léteznek, amelyek —
noha ugyancsak ragaszkodnak a 
nemzeti kultúra értékeihez, ső t azok-
nak az értékeknek egy részéhez is, 
amelyet a konzervatív nemzeti ide-
ológiák hívei képviselnek — más 
mentalitásformák és tradíciók örökö-
sei. Tehát közelebb állnak hozzájuk 
a városi tudatformák, az európai kul-
túrába erő sebben integrálódott ma-
gyar hagyományok vagy éppen a 
modernség kulturális változatai. Nem 
lehet azt mondani, hogy ezek a nagy 
létszámú — a mai magyar társada-
lomnak alighanem többségét kitevő  
— csoportok „nem nemzetiek", ső t 
„nem magyarok" vagy „nem jó ma-
gyarok". Az ilyen kijelentések inkább 
azokat minő sítik, akik unos-untalan 
élnek velük. 

Az új hatalmi elit konzervatív gon-
dolkodású csoportjai meglehető sen 
türelmetlenül, helyenként erő szako-
san kívánták érvényesíteni a magyar 
kultúra jellegérő l és a nemzeti iden-
titástudat helyreállításáról kialakított 
Nézeteiket. Mindez indulatos kultu-
rális küzdelmeket eredményezett, 
valóságos ideológiai barikádharcot, 
alkalmanként igaztalan vádakkal és 
gyanúsításokkal együtt, amelyekre 
természetesen a „másik oldal" is 
szenvedélyesen reagált. 

— Az alma kilója 16, a körtéé 24, 
a krumplié 20, a hagymáé is 20 fo-
rint. 

A kereskedő nek megéri? 
— Igen. Nekem nyolc üzletem 

van, és más vállalatokhoz, intézmé-
nyekhez is járunk, ahol nagyobb té-
teleket vesznek. Hetekkel ezelő tt ke-
restek meg az itteni szakszervezet-
tő l, a TUDOSZ-tól. Kedvező  árakat 
ajánlottam, de én sem járok rosz-
szul, mert közvetlenül a termelő ktő l 
vásárolom az árut, több vagonos té-
telben. 

Megkezdő dött az árusítás. Bodrogi 
Ilona geológusnak 40 kiló burgonyát, 
fél mázsa almát és öt kiló körtét mér-
nek. 

- Megéri? 
— Hogyne! A Szabadság hegyen 

lakom, ott négy-ötszörös árakat kér-
nek. A közalkalmazotti bérbő l arra 
már nem futja. Egyik kollégám segít 
hazavinni a gyümölcsöt. Ot éve in-
nen veszem a télire valót. 

Császár Géza geológus is elégedett: 
— Ügyesen intézi a szakszerve-

zet ezeket a vásárokat. Megéri, mert 
szép az áru, és még a benzinkölt-
séggel együtt is sokkal olcsóbb, 
mintha a piacon vettem volna. 

Dr. Rákosi László geológus, két és 
fél éve nyugalmazott tudományos fő -
munkatárs listáról olvassa a tételeket. 

— Az első  leépítések sorába be-
kerülve, negyvenkét és fő t éves szol-
gálat után 14 600 forint lett a nyug-
díjam. Azóta minden évben innen 
vásárolok télire. Megéri... 

Akárcsak Zombori Hubert üzemel-
tetési csoportvezető , aki minden áru-
fajtából vásárol: 

— Kényelmes, nem kell utánajár-
ni, az ár és a minő ség is kedvező . 

Matula Éva geológus-technikus 
kocsin viszi haza az almát, körtét, 
hagymát: 

— Szerencsére közel lakom, a 
Verseny utcában. Ilyen almáért a 
piacon 30, a hagymáért 50 forinton 
felüli összeget kérnek. 

A vevő k, a kereskedő  elégedett, 
ismét „jó pontot" szerzett a 
TU DOSZ. 

Gy. I. Gy. 

Nosztalgiáik, szimbolikájuk, érzel-
meik így egy korszerű tlen, a jelen 
európai viszonyok között értelmet-
len és értelmezhetetlen mentalitást 
hoztak létre, amely egyrészt elve-
szítette azokat a korszer ű  gondolati 
elemeket is, amelyeket például az 
elő bb említett népi írók építettek be 
a nemzeti ideológiába, másrészt 
még tovább szű kítette a konzerva-
tív nemzetfelfogás képviselő inek tár-
sadalmi bázisát. Nem. lehet csodál-
kozni azon, hogy a konzervatív nem-
zeti ideológia és „nemzetpolitika" ra-
dikalizálódott, hiszen korábbi maga-
biztosságát kellett elveszítenie. Ra-
dikalizálódott, ső t érzékelhető en iz-
gatottá és frusztrálttá vált, aminek 
következtében képviselő i mind ne-
hezebben képesek párbeszédet foly-
tatni a másfajta hagyományokra 
épülő  nemzetfelfogások híveivel. 

Dohnál Tibor rajzai 

Holott éppen az volna a fontos, hogy 
a nemzeti kérdést különféle oldalak-
ról megközelítő  értelmiségi csopor-
tok a termékeny és alkotó dialógus 
körében találkozzanak. 

A két világháború közötti korszak 
hivatalos nemzetszemléletének és 
nemzeti ideológiájának életre kelté-
se azért is problematikus, mert kor-
látozza azt a modernizációs kész-
séget és programot, amellyel ere-
detileg a magyar demokraták indul-
tak, és amely kétségtelenül hozzá-
járult választási győ zelmükhöz. Egy-
szersmind csökkenti a konzervatív 
nemzetfelfogás híveinek szociális ér-
zékenységét, minthogy a húszas és 

Az akadémiai változtatásokhoz nem 
elegend ő  egy-két ember, az csak 
hosszas, szerves fejlő dés-átalakulás 
eredménye lehet. Itt nagyon komoly 
összefogásra van szükség, amelynek 
különböző  oldalai vannak. Úgy gon-
dolom, hogy az Akadémia tekintélyé-
nek és az ország tudományos életé-
ben lezajló folyamatokra gyakorolt ha-
tásának helyreállítását leginkább az 
Akadémia köztestületeiben, bizottsá-
gaiban dolgozó emberek tudják meg-
valósítani, és ehhez az intézetek igen 
sok segítséget tudnak nyújtani. Nem 
vagyok biztos benne, hogy az Akadé-
mia szándéka szerint, de kétségtelen, 
hogy az utóbbi idő ben a közgy ű lésen 
túl sokat foglalkoztunk jelentéktelen 
dolgokkal, vagy olyan jellegű  szabály-
alkotással és törvény-elő készítéssel, 
amely nem biztos, ső t nyilvánvalóan 
nem közgy ű lési feladat. Nem szabad 
azonban elfelejteni, hogy átalakulások 
idején egy-egy idő szakban ezzel is kell 
foglalkozni. Azok közé tartozom (de  

harmincas évek hivatalos politikai 
kultúrájáról éppen a korszer ű  szoci-
ális érzékenységet nem lehet meg-
tanulni. Elvégre hatékony szociális 
reformok bevezetésére az akkori po-
litikai vezető ség mindvégig képtelen-
nek bizonyult. Ezeket a reformokat 
csakis az akkori ellenzék különféle 
csoportjai vették komolyan. 

A nemzeti identitás helyreállításá-
nak ügye körül ezért lehet mostaná-
ban annyi nyugtalanság és zavar, 
mert az imént vázolt körülmények 
következtében kellett azoknak a po-
litikai erő knek teret vesziteniük;  
amelyek első sorban a nemzeti stra-
tégiát kívánták képviselni. Különö-
sen ha a nemzeti stratégiák érvé-
nyesítéséhez még neofita túlbuzgó-
ság és karrierista erő szakoság is 
hozzájárult, kétségtelen ugyanis, 
hogy a mindenkori törtető k és köpö-
nyegforgatók az elmúlt három esz-
tendő ben az úgynevezett nemzeti ol-
dalon keresték helyüket. 

Két fontos tanulságot és következ-
tetést mindazonáltal talán levonha-
tunk: 

1. Tisztázandó vitákat, eszmecse-
réket kellene folytatni arról, hogy az 
ország mai helyzete, a közelmúlt-
ban összegy ű lt tapasztalatok és a 
külpolitikai konstellációk milyen ha-
tékony és korszer ű  nemzeti straté-
giát (stratégiákat) kívánnak meg. 
Ezeket az eszmecseréket az építő  
jelleg ű , demokratikus párbeszéd ke-
retében kellene megrendezni. 

2. Mindazoknak a politikai erő k-
nek, amelyek szemben állnak a kon-
zervatív nemzetfelfogás és stratégia 
különféle változataival, erő teljeseb-
ben kellene kinyilvánítaniuk és kép-
viselniük saját nemzetfelfogásukat 
és nemzeti stratégiájukat. Már csak 
azért is, hogy hiteles alternatívát ki-
náljanak a válságba került konzer-
vativ nemzeti stratégia helyett. 
Ugyanakkor ennek az alternatív stra-
tégiának is ki kell elégítenie néhány 
alapvető  követelményt: megoldást 
kell találnia a népesség fogyatkozá-
sának, elöregedésének és egész-
ségügyi károsodásainak súlyos 
gondjaira, védelmezni kell a kisebb-
ségi sorsban élő  magyarokat, és 
gondozni kell a magyar kultúra ha-
gyományait, múltbeli értékeit. 

nemcsak én, hanem sokan mások is), 
akik úgy vélekednek, hogy a közgy ű -
lés elé vissza kell hozni a tudomá-
nyos kérdéseket, a közgy ű lésnek az 
ország tudományos mérlegelést igény-
lő  problémáival kapcsolatban is állást 
kell foglalnia. Esetenként az sem árt, 
ha a tudomány bevallja, hogy például 
egy adott kérdésre nem tdd válaszol-
ni. Ez a tudomány tekintélyét nem 
rontja, hiszen nagyon bonyolult prob-
lémák vannak a világban, a társadal-
mi folyamatoktól kezdve a különböző  
természettudományi 	kérdésekig. 
Ugyanakkor azt is a közvélemény elé 
kell tárni, hogy a felmerülő  kérdések 
megválaszolásához milyen típusú vizs-
gálatokra vagy kutatásokra van szük-
ség. Ez a magatartás sokkal szimpa-
tikusabb lenne a közvéleménynek. 
Vannak azonban olyan területek, ahol 
viszont vállalni kell a kockázatot, hogy 
az Akadémia külső  behatástól függet-
len, objektív és autonóm véleményt 
tudjon kialakítani. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

„Az Akadémiát úgysem tudják megszüntetni..." 
Beszélgetés Keviczky László akadémikussal — II. rész 

Az MTA fő titkára exkluziv interjút 
adott a Szószólónak. A fő titkárral 
Bencze Gyula és lapunk szerkesz-
tő je beszélgetett. Kértük: mutas-
sa be saját magát, mit tart érde-
mesnek elmondani pályafutásáról; 
fejtse ki véleményét az Akadémia 
közgyülésérő l, a tudományos tel-
jesítményrő l, a minő sitési rend-
szerrő l, az Akadémia függetlensé-
gérő l, a tudományos közösség 
képviseletérő l, a tudományos tel-
jesítmény elismerésérő l, a kuta-
tás anyagi forrásairól, a „tudo-
mány irányításáról". Végezetül a 

munkavállalói érdekvédelemrő l, a szakszervezetekrő l kérdeztük a fő -
titkár urat. A terjedelem szabta korlátok miatt a fő titkár úr gondola-
tait nem tudtuk a Szószólóban egyvégtében mejelentetni. Elmúlt havi 
lapszámunkban Keviczky László életútjáról volt szó és arról, hogy 
miként vélekedik az MTA fő titkára a tudományos minösitési rendszer 
vitáiról. 

Az Akadémia közgy ű lésérő l 



2 	 SZÓSZOLÓ 	 1993. OKTÓBER 
„ 	Akadémiát úgysem tudjam 

Beszélgetés Keviczky László akadémikussal — II. rész 

(Folytatás az 1. oldalról) 
A tudományos teljesitményro 
A társadalmi közgondolkodásban a 

tudományt illet ő en sok a rendkívül torz 
vélemény, amely a helyzet nem teljes 
ismeretét tükrözi. Ezzel szemben az 
Akadémia kutatói kapacitása azért 
nem akármilyen, és az eredményei 
sem akármilyenek! Bármilyen optiká-
val nézzük is, ezeket a tényeket csak 
rosszindulatú er ő k söpörhetik le az 
asztalról. Az Akadémia különböző  bi-
zottságainak a felmérései azt mutat-
ják, hogy a környezetünkkel való 
összehasonlításban a magyar tudo-
mánynak semmilyen szégyellnivalója 
nincs. Ha nem is akarunk belemenni 
olyan összehasonlítgatásba, hogy 
mennyivel teljesítenünk többet, mint a 
csehek, a lengyelek vagy a románok 
— bár ez elég világosan látszik —
azt határozottan állíthatjuk, hogy a rá-
fordított anyagi eszközökhöz képest a 
teljesítmény igen jó. Itt fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy a tudományos ku-
tatásban nemzetközi mércével mérik 
a teljesitményt, ezért a ráfordításokat 
is konvertibilis valutában kellene mér-
ni. Ha ezt megtesszük, kiderül, hogy 
a tudomány országunkban az egyik 
legjobban, ha nem a legjobban pro-
dukáló szektor volt az elmúlt idő szak-
ban. Az ilyen jelleg ű  mennyiségi és 
min ő ségi mér ő számok egyértelm ű en 
ezt tanúsítják... 

Az Akadémia függetlenségérő l 
Nyomon követhető k a tudományos 

élet tartalmi kérdéseibe való beavat-
kozások. Az elmúlt évtizedekben is 
nyilvánvalóan a társadalomtudomá-
nyok voltak a leginkább veszélyezte-
tettek. A természettudományok eseté-
ben néhány szintén nyomon követhe-
t ő  esett ő l eltekintve — kezdve Liszen-
kótól a kibernetika sztálini elnyomá-
sáig — a beavatkozások nem tartot-
tak hosszú ideig és nem voltak jel-
lemz ő ek. Ezekbő l a tényekbő l vezet-
het ő  le az a — szerintem helyes —
politika, amit elnökünk és azt hiszem, 
mindannyiunk képvisel: az elmúlt 
negyven év tapasztalatai alapján az 
egyetlen lehető ség a jöv ő t illet ő en egy 
autonóm és független Akadémia lét-
rehozása. Ezt a nézetet próbáltam 
meg én is hirdetni, ugyanakkor azt is 
szeretném megjegyezni, hogy a tudo-
mánynak minden értelmes politikai 
er ő t szolgálnia kell, ha azok a tudo-
mányhoz fordulnak véleményért vagy 
pedig valamilyen értékelésért. 

A gond ott kezdő dik, ha a tudomány 
pusztán mecenatúra jelleg ű  támoga-
tásból él. A függetlenséget és autonó-
miát nehéz fenntartani, ha a tudomány 
anyagilag ki van szolgáltatva az ép-
pen létező  hatalomnak. Ez valóban 
egy kritikus kérdés, és lehet hogy van 
némi igazuk azoknak, akik az Akadé-
mia szemére vetik, hogy az elő z ő  
rendszerben az Akadémia nem tudott 
olyan függetlenséget fenntartani, ami-
lyet a tudomány érdeke megkívánt vol-
na. Érthető  tehát, hogy elnökünk mi-
ért védi oroszlánként a függetlensé-
get és autonómiát. A képviselő házban 
elmondta: nem hiszem, hogy a parla-
ment meg tudja szüntetni a Magyar 
Tudományos Akadémiát. Akkor föld-
alatti mozgalomként fog tovább élni! 
Egy Széchenyi által alapított Tudomá-
nyos Akadémiát nem lehet ma meg-
szüntetni! A Tudományos Akadémiát  

mint „tudós társaságot" nagyon ne-
héz kiiktatni a társadalom életébő l, mi-
vel az óriási felelő sséggel jár. A m ű -
ködési feltételeket persze lehet nor-
málissá tenni, lehet túlságosan privi-
legizálni, és lehet elnyomással nehe-
zíteni. A privilegizálás és az elnyomás 
pedig egyaránt a befolyásolás eszkö-
ze. Ha a tudomány túl sokat fogad el 
a hatalomtól, esetleg meghajolhat a 
gerince, s az etikai megfontolások is 
másodlagossá válhatnak. Erre isme-
rünk példákat. Ugyanakkor a hatalom 
is idő nként nehezen tartja vissza ma-
gát a közvetlen beavatkozástól... 

A nyár elején a Kulturális Bizottság-
ban megkérdezték tő lem, nem kelle-
ne-e copyright-tal védeni az „akadé-
mia" szót, és elébe menni annak a 
problémának, hogy esetleg az „alter-
natív" akadémiák léte devalválja ,a 
Magyar Tudományos Akadémiát. Én 
teljesen hibás álláspontnak tartom, ha 
fogalmi elhatárolódásra törekszünk, 
vagy valamiképpen szabályozni akar-
juk a dolgot. Magyar Tudományos 
Akadémia csak egy van! Ha akadémi-
ánk a tekintélyével, tagjainak tudomá-
nyos rangjával, szakmai testületeinek 
m ű ködésével nem tudja kivívni magá-
nak, hogy valóban MAGYAR TUDO-
MÁNYOS AKADÉMIA legyen, akkor 
baj van! 

A tudományos közösség 
képviseletérő l 

Ebben a kérdésben megoszlik a 
kutatással foglalkozó körök vélemé-
nye. Az egyik vélemény, kissé sar-
kítva, fő leg más tárcákhoz tartozó 
kutatók között terjedt el: „hogy jön 
ahhoz az Akadémia, hogy képvisel-
jen bennünket, ha mI például egy 
egyetemen dolgozunk?" E mögött 
egy régi, rossz beidegző dést érzek, 
mert egyáltalán nem biztos, hogy az 
Akadémia bele akarna szólni egy au-
tonóm egyetem életébe. Viszont ar-
ról is meg vagyok győ ző dve, hogy a 
kutatók érdekeinek, a tudomány 
egészének a képviselete nem egy-
szer ű en kamarai jelleg ű  feladat. 
Nem lehet tehát egyenlő ségjelet ten-
ni, és azt mondani például: a Szi-
nészkamara az színész köztestület, 
az Akadémia pedig ugyanúgy a ma-
gyar kutatók köztestülete, vagy ka-
marája. Úgy érzem, hogy egy egé-
szen más jelleg ű  képviseletrő l van 
itt szó, amikor a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia megpróbálja a ma-
gyar tudomány egészének a képvi-
seletét felvállalni. 

A kiemelkedő  szellemi 
teljesítmény 

A kiemelkedő  szellemi teljesít-
mény védelme alapvető  követel-
mény. Ez azonban ma még csak ku-
tatóintézeti szemléletmód. Közel jár 
ehhez az én véleményem is, hiszen 
vannak saját tapasztalataim is eb-
bő l az életformából. El is mondtam 
az Akadémia közgy ű lésén, a bemu-
tatkozó beszédemben. Az akadémi-
kusoknak alapvető en nincsenek eg-
zisztenciális gondjaik ma. Mondhat-
ják ugyan, hogy kevesebb jut uta-
zásra vagy erre-arra, mint korábban,  

de alapvető  gondjaik nincsenek. Én 
azt kértem tő lük a közgy ű lésen, 
hogy legyenek nagyobb empátiával 
a napi gondokkal küzdő  kutatókkal, 
a pályakezdő  fiatalokkal szemben —
hogyan lesz nekik egyáltalán saját 
lakásuk, hogyan fognak elindulni a 
pályán, hogyan maradnak itthon? Ha 
ez a jobb körülmények között élő  
réteg nem lesz empátiával a fiata-
labbak iránt, az állandó feszültsé-
get fog okozni. Én a magam részé-
rő l próbálok is e gondokban lépése-
ket tenni, és a problémákat ország-
világ elé tárni. Ennek megfelelő en 
alakítom az Akadémia sajtópolitiká-
ját is. Ha bántani akarnak bennün-
ket, azonnal a sajtóhoz kell fordulni, 
két ok miatt is. Az egyik az, hogy a 
kutatói fizetések láttán mindenki le-
vonhatja a saját következtetéseit, fő -
leg ha összehasonlítja azokat az ál-
lamháztartás más szférájában szo-
kásos illetményekkel. Másrészt, 
eredményeink nem adnak szégyen-
re okot, és errő l is tájékoztatni kell 
a közvéleményt! (Például, amikor 
felmerült a maradványelvonás lehe-
tő sége, azonnal a sajtóhoz fordul-
tunk, nemcsak panaszképpen, ha-
nem megpróbáltunk a jogi hiányos-
ságokra is azonnal rámutatni a PM 
intézkedéseivel kapcsolatban. Ka-
vartunk is ezzel aztán nagy hiszté-
riát!) Másrészt, ha vannak eredmé-
nyeink, akkor is azonnal a sajtóhoz 
kell fordulni. Azon persze lehet vi-
tatkozni, hogy jassznyelven szólva: 
ennyire kell „megénekelni" a tudo-
mány elért eredményeit... 

A kutatas anyagi forrasairő i 
eképpen. 

Nem nagyon hiszem, hogy a kö-
zeljöv ő ben lényegesen több forrás 
állna az Akadémia rendelkezésére, 
mint eddig. Azt sem hiszem, hogy a 
külső  „faragásokkal" bármiféle vál-
tozást el lehet érni. Valamiféle „kvá-
zi-bizottságot" kellene létrehozni, er-
re mintha lenne valami remény. Az 
1994-es költségvetéssel kapcsolat-
ban eddig „csak" az hallottuk: a kan-
didátusoktól esetleg öt év után el-
veszik az illetménykiegészítést. Más 
alaptámogatás elvonása nem sze-
repelt. 

Fontos azonban annak a megér-
tése — ebben is számítok a sajtó 
segitségére —, hogy új feladataink 
is vannak, amiket mindenképpen fel 
kell vállalni. Mondok egy-két példát: 
egyetemi kutatóhelyek újrapályázta-
tása, a fiatal kutatók megtartása, a 
vidék és Budapest helyzete közti kü-
lönbségek rendezése, posztdoktorá-
lis poziciók megteremtése, valamint 
a határokon túli magyar értelmiség 
szakmai továbbképzét;e — ezeknek 
mind-mind lényeges anyagi vonza-
tuk van. Ezekre a feladatokra egyet-
len parlament sem mondhat egysze-
r ű en nemet. Ami a tudományos 
problémákat illeti, itt is sorolhatom 
az aszályt, a Szigetközt, a biodiver-
zitást. Ezt az új feladattervezést kell 
elfogadtatni — a felső oktatás már 
elkezdte, és nem is csinálják rosz-
szul. Ezek a „külső  " feladatok. Ami 
a belső  feladatokat illeti, elkerülhe- 

tetlennek látom az intézményháló-
zat, a hivatal, illető leg az egész 
rendszer viszonyainak a végiggon-
dolását. El kell dönteni, mi a jobb, 
így együtt döglő dni, vagy pedig a 
vezetés elszánja magát néhány 
drasztikus lépésre. 

A tudománynak kell tehát felhívni 
a figyelmet arra, mi az, ami már 
országos probléma. Nagyon butának 
kell lennie egy hatalomnak ahhoz, 
hogy az ilyen felvetésekre, jelzések-
re ne legyen rezonancia, ne reagál-
jon rá! A sajtó itt is sokat segíthet a 
problémák hátterének ismertetésé-
vel. Igy talán fogcsikorgatva vissza-
fordítható a parlamenti nyomás, a 
PM visszakozik, és tudomásul ve-
szik az új feladatokat! Önmagában 
csak több pénz kérése nem járható 
út... 

A demokratikus állam 
tudománypolitikája nem 
alakulhat át rossz emlék ű  
.tudományirányítássá"! 

Ez igaz, csakhogy kik azok az irá-
nyítók? Én megpróbálom itt a komp-
romisszumokat keresni. Az jól kita-
pintható, hogy a kutatói közösség 
szeretne egy nagyobb független-
séget biztosító kuratóriumi rendszert. 

Itt két szélső séges nézet létezik. 
Az egyik szerint minden intézetbő l 
önálló jogi személyt akarnak csinál-
ni. A másik szerint az irányítás to-
vábbra is maradjon a testületek, 
azaz az osztályok kezében. A ma-
gam részérő l arra törekszem, hogy 
ez a kétféle nézet valami módon in-
tegrálódjon. 

A cél egyrészt az, hogy az intéze-
tek függetlenebbek legyenek, alul-
ról jövő  szervező déssel válasszanak 
maguknak kuratóriumokat. Ugyanak-
kor az osztályoknak is szerepet kell 
juttatni abban, hogy a tudományos 
tevékenység elbírálásában ne csak 
azok vegyenek részt, akik különben 
is ott ülnek az asztal körül a dönté-
seknél. Persze egy kicsit korai ez a 
kérdésfeltevés, mivel a dolgok még 
most vannak kialakulóban. Olyan ér-
zéseim vannak, hogy mindenki 
mondja a magáét és nem akarja 
meghallgatni a másik oldalt. Én min-
denesetre pragmatikus vagyok, és 
megfelelő  kompromisszumot kere-
sek a kétfajta vélemény között. Va-
lószín ű leg a kutatóközösség tudja 
legjobban megszervezni a saját 
munkáját a körülményei ismereté-
ben, de az eredményesség értéke-
lése az Akadémia tudós testületei-
nek a feladata. A közgy ű lés akkre-
ditációt adhatna bizonyos bizottsá-
goknak, mint például az osztályok-
nak, vagy az AKB-nek (Akadémiai 
Kutatóhelyek Bizottsága), amelyek 
az értékelést elvégeznék. Tehát nem 
a közgy ű lés foglalkozna az operatív 
felügyelet kérdéseivel. Ezzel elkép-
zelés szerint az intézetekben a ku-
ratóriumokat a kutatók maguk vá-
lasztanák, és ezeknek a kuratóriu-
moknak a kezébe fokozatosan egy-
re több jogosítvány kerülne. Egyéb-
ként én egy kicsit mesterségesnek 
érzem az intézeti önállóság és a bi- 

zottsági felügyelet szembeállítását. 
Véleményem szerint minden bizott-
ság annyira komoly, amennyire ko-
molyan veszi magát! Ha a kuratóri-
um komolyan veszi a munkáját és 
jól dolgozik, akkor helyénvaló, hogy 
meghatározó szerephez jusson. Ha 
azonban a kuratórium csak azért 
van, hogy ott üljön, amikor pénze-
ket osztanak, akkor az ellenő rzés 
hamar visszakerül a testületek ke-
zébe. 

A munkavállalói 
érdekvédelemrő l, 
a slakszervezetekrő l 

Korábbi beosztásomban, a 
SZTAKI-ban megpróbáltam olyan 
vezető  lenni, hogy megelő zzem a 
szakszervezetet. Tehát elébe men-
tem a dolgozók problémáinak, mert 
az emberek boldogulása az nagyon 
fontos. Voltak azonban olyan terri-
tóriumok, mint például szociális el-
látás, lakás és egyéb problémák, 
amelyekbe elvbő l soha nem szóltam 
bele, mert úgy gondoltam, hogy azok 
érdekképviselete a szakszervezetek 
re tartozik. 

Nem intézeti léptékben gondolkod-
va viszont más a helyzet. Az érdek-
védelemnek itt már lehet társadalmi 
súlya, és a különböző  munkaválla-
lói érdekek összefogása nem lehet 
senki számára közömbös. Ez tagad-
hatatlanul szerepet kínál a szakszer-
vezeteknek. A közalkalmazotti tör-
vénnyel kapcsolatos vitákban példá-
ul alapvet ő  segítséget kapunk a 
szakszervezetektő l. Ezért írtam alá 
első ként az érdekegyeztetéskor azt 
az együttm ű ködési szerző dést, 
amely megteremti az Akadémiai Ér-
dekegyeztető  Tanács — remélhető -
leg hasznos — mű ködését. Remé-
nyeim szerint mindig szükség lehet 
egy olyan visszacsatolásra, amely 
fontos problémákra hívja fel a figyel-
met, amire nem lehet nem odafigyel-
ni. 

Az igazgatói kinevezésekben, 
vagy tudományos kérdésekben nem 
ismerem el a szakszervezetek ille-
tékességét. A munkaadói-munka-
vállalói dolgokkal kapcsolatban 
azonban még sok tanulnivalóm van. 

A jogászok szerint néha a szak-
szervezeti oldal olyat is akar, amire 
nincsen felhatalmazása. Ezt nekem 
át kell gondolnom, hogy meg tud-
jam mondani, kinek van igaza. 

Végezetül mondok egy konkrét 
példát arra, hogy a szakszerveze-
tek véleményére, állásfoglalására 
igen is szükség van: a legutóbbi bér-
emelést megelő z ő en voltak olyan in-
tézetek, amelyek fogcsikorgatva 
végrehajtottak nem is kicsi létszám-
csökkentést, aztán voltak olyanok, 
amelyek nem csináltak semmit. Ha 
azután jön egy létszámarányos bér-
emelési lehető ség, akkor nem mind-
egy, hogyan történik az elosztás, kit 
büntet az ember. Milyen legyen az 
elosztás, létszám- vagy bérarányos? 
Azt hiszem, akárhogyan is csinál-
juk, mindig lesznek igazságtalansá-
gok. Ilyen dolgoknak a megvitatá-
sában örömmel veszem, ha a szak-
szervezetek partnerek lesznek... 

veliyjavaslat 
az Akadémiáról 

Valamennyi tudománnyal kapcsolatban lév ő  
kollegánkat érdekelheti az Akadémiáról szóló, 
- a benyújtása után most már nem törvényter-
vezet, hanem - törvényjavaslat vitája. Az Or-
szággy ű lés Kulturális Bizottsága az ő szi idő -
szakban immáron negyedik hete a módosító 
javaslatokkal foglalkozik. A bizottsági ülések 
nemcsak formailag, hanem szellemében is nyi-
tottak. Kulin Ferenc, a Kulturális Bizottság el-
nöke az ülésekre rendszeresen meghívja az 
Akadémia, a Rektori konferencia, a MTESZ, 
az Innovációs Kamara, valamint a szakszerve-
zetek képviselő it is. A bizottság jelenlévő  tag-
jai pedig hozzájárultak ahhoz, hogy a vitában 
a meghívottak is részt vegyenek. A módosító 
javaslatok bizottsági vitájában elő ször a pártok 
mondták ef koncepcióikat. Errő l emlékeztető  
készült, amit elküldtünk a TUDOSZ-titkároknak, 
az érdeklő d ő k részére hozzáférhető  a 
TUDOSZ-irodában. 

A bizottsági ülések vitáin azóta konszen-
zus kezd kialakulni az Akadémia fogalmáról 
és vagyonáról. Jelenleg az Akadémiát az aka-
démikusok és tudományos fokozattal rendel-
kező k köztestületének tekintik. (A polgári Tör-
vénykönyv 66. paragrafusa rögzíti a köztes-
tület fogalmát, mint ami olyan önkormányzat-
tal es nyilvántartott tagsággal rendelkező  
egyesület, szervezetet, amely törvény által 
meghatározott közfeladatokat lát el.) 

Az akadémiai törvény életbelépése után tu-
dományos fokozatnak tekinthető  a törvény ha-
tálybalépése elő tt elért fokozat, után pedig az  

egyetemek által odaítélt doktori (PhD) foko-
zat. 

Az Akadémia jelenleg csekély saját tulajdon-
nal rendelkezik, viszont jelentő s állami tulajdon 
kezelő je. A törvényjavaslat szerint a köztestü-
let jelentő s törzsvagyont kapna az államtól, ami 
a törvény életbelépése után magánvagyonként 
mű ködne. A javaslat szerint a kutatóintézetek 
továbbra is állami tulajdonban maradnak, amit 
viszont rábízott vagyonként kell majd kezelni. 

Akadémiai üdülő k (veszélyben?) 
A jeleislegi valamennyi akadémiai üdülő t az 

elképzelések szerint a törzsvagyon részének 
tekintenek. Ha ez a törvényjavaslat jóváhagyá-
sa után is így marad, akkor valamennyi üdülő  
kizárólag a minő sítettek pihenését szolgálja, 
függetlenül attól, hogy milyen munkahelyen dol-
goznak. Az akadémiai intézeti nem minő sített 
dolgozók pedig hoppon maradhatnak... 

Az Akadémia kezelésében lév ő  vagyon pri-
vatizációja során szóba kerülhetnek a szoci-
ális, jóléti intézmények is, amelyek a törzsva-
gyon részét is képezhetik. Ebben az esetben 
viszont szakszervezetünk garanciákat kér ar-
ra, hogy a nem tudós akadémiai üdülő kben 
továbbra is az akadémiai dolgozók pihenhes-
senek első sorban. Felvető dik továbbá az is, 
hogy munkavállalói jogon igénybe vehető k le-
gyen( k az akadémiai óvodák és bölcsödék. 

) munkaügyi folyóirat 

A napokban új munkajogi, társadalombizto-
sítási és humánpolitikai havi folyóirat jelent 
meg Munkaügyi Értesít ő  elnevezéssel. A lap  

első dlegesen a munkaügyi szakembereknek 
nyújt gyakorlati segítséget, de hasznos infor-
mációkkal szolgál a szakszervezeteknek, az 
üzemi és közalkalmazotti tanácsoknak is. A 
Munkaügyi Értesítő  útmutatót ad a munkajogi 
és társadalombiztosítási jogszabályok alkal-
mazásához, közzéteszi a Munkaügyi Minisz-
térium, valamint az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási F ő igazgatóság állásfoglalásait, ismerteti 
a jelentő sebb bírósági ítéleteket, a várható 
jogszabályi változások lényegét. A folyóirattal 
kapcsolatos további információk megtalálha-
tók a Munkaügyi Közlönyben is. 

Kézikönyv 

31agyarázatok 
lz új lakástörvényhez 

Néhány hete a Magyar Közigazgatási Bírák 
Egyesületének rendezésében mutatták be az 
érdeklő dő knek Rakvács József legfelső bb bí-
rósági tanácselnök Kézikönyv az új lakástör-
vény, a helyiségbérleti jog magyarázatához 
című  mű vét. 

A könyv elemzi a lakások, üzletek, m ű he-
lyek esetében a bérleti jogviszony keletkezé-
sét, a bérbe adó és a bérlő  jogait és kötele-
zettségeit. A szerző  külön fejezetben fejti ki, 
hogy a lakás, üzlet, mű hely, garázs stb. jogi 
sorsa hogyan alakul a házasság felbontása 
után. Ezenkívül részletesen ismerteti az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások, bérelt 
üzletek, m ű helyek értékesítésének új feltéte-
leit is. Solt Pál, a Legfelső bb Bíróság elnöke 
a könyv bemutatóján hangsúlyozta: égető  
szükség van színvonalas, közérthet ő , isme-
retterjeszt ő  mű vekre. Már csak azért is, mert 
egyre többen szólalnak a közéletben jogi  

ügyekben, anélkül, hogy megfelelő  jogi kultú-
rával rendelkeznének. 

Napirenden 

Az 1994-es 
adótörvények 

A társasági adóról és a személyi jövede-
lemadóról szóló törvény jövő  évi módosí-
tásáról, illetve a korrekcióról kialakított ed-
digi elképzelések kiegészítésérő l tárgyalt 
néhány hete a kormány. 

A személyi jövedelemadó kapcsán az a kor-
mányzati törekvés, hogy olyan újabb kedvez-
mennyei ösztönözzék a lakásberuházásokat, 
amely a megvalósulás garanciáit is magában 
foglalja. Igy például, aki lakás építéséhez, il-
lető leg mások által értékesítés céljából épült 
lakás vásárlásához hitelt vesz fel, 1994-tő l a 
hitel törlesztő részletét (de legfeljebb évi 
50 000 forintot) levonhatja az összjövedelmé-
bő l. 

Ismeretes, hogy a felső oktatási törvény 
alapján tandíjat kell fizetniük a hallgatóknak. 
A javaslat szerint jövő  év szeptember 1-jétő l 
a legmagasabb tandíj mértékéig csökkenthe-
tik adóalapjukat az érintettek. A kedvezmény 
az esti, a levelező , valamint az alapítványi 
iskolák hallgatóira egyaránt érvényes lesz. 

Egy további javaslat: a jogszabályban meg-
határozott, méltányolható lakásigény kielégí-
téséhez — vásárláshoz, építéshez — adott, 
vissza nem térítend ő  munkáltatói támogatás 
összege magánszemély esetében csak a vé-
telár, illetve az igazolt építési költség 30 szá-
zalékáig adómentes. 

(Folytatás a 7. oldalon) 

TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 
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UDOSZ-PROGRAM* 
A TUDOSZ első  programját az alakuló küldöttgy ű lés fogadta el 1988. június 25-én. 
Ez az első  program híven tükrözte a társadalmi rendszerváltozás küszöbén a 
szakmailag és politikailag egyaránt önállósuló szakszervezeti mozgalom arra való 
törekvését, hogy független partnerként erő teljesen beleszóljon a társadalmi áta-
lakulásba, érvényesítse a munkavállalók érdekeit, vagy legalább hangot adjon 
véleményüknek. Az azóta eltelt öt év eseményei bebizonyították, hogy az első  
program célkitű zései helyesek voltak, azok legnagyobb 
része megvalósítható volt és nagyrészt meg is valósult. 
Elegendő  itt arra utalni, hogy a TUDOSZ ma már elfoga-
dott partnere a társadalmi, a politikai és a szakmai élet 
majdnem minden reprezentánsának, véleményünket ké-
rik a kormány, az államigazgatás és az Országgy ű lés tör-
vényelő készítő  munkájában, ott vagyunk a szervezett ér-
dekegyeztetés minden szintjén. Munkánk legfontosabb 
eredménye az, hogy a többi szakszervezettel együtt si-
kerrel járultunk hozzá ahhoz, hogy Magyarországon meg-
valósultak a szervezett munkavállalói érdekvédelem tör-
vényes keretei, és kiépültek az érdekvédelem m ű ködő  
szervezeti formái. Azt is látnunk kell azonban, hogy a 
kezdeti szép reményekkel ellentétben az ország mai gaz-
dasági helyzete nem teszi lehető vé a tudomány, a tudo-
mányos kutatómunka olyan szintű  támogatását, mint ami-
lyen az a korábbi évtizedekben volt. Ennek közvetlen kö-
vetkezményei vannak a TUDOSZ tagjainak munkalehető -
ségeire, életszínvonalára, életkörülményeire is. Jövő beli 
feladataink meghatározásakor ezért első sorban ezeket, 
a gazdasági válsággal összefüggő  felismeréseket kell 
szem elő tt tartanunk. A TUDOSZ első  programjából — az 
újrafogalmazandó szövetségi kapcsolatokon kívül — sem-
mit sem tartunk elvetendő nek: az első  programot a jelen 
program érvényes elő djének és szerves részének tekintjük. Ma azt tartjuk progra-
munk legfontosabb, lényegi mondanivalójának, hogy tevékenységünknek a szoci-
ális piacgazdaság kifejlő dési folyamatában ennek szociális oldalát, a szociális 
garancia- és intézményrendszer kiépülését és megerő södését kell szolgálnia. A 
továbbiakban a program a jelen és a közvetlen jövő  feladatait fogalmazza meg, a 
TUDOSZ-tagság érdekeinek szem elő tt tartásával. 

I. A TUDOSZ és a szakszervezeti mozgalom 
A TUDOSZ a tudomány és a tudományos kutatómunka bármely területén — az állami költség-

vetési és a versenyszférában egyaránt — alkalmazott, aktív, munkanélküli és nyugdíjas dolgozók 
önálló szakszervezete. Egyaránt képviseli és védi különböző  képzettségű , képzettségi fokú és 
a munkamegosztásban különböz ő  helyeket elfoglaló tagjai érdekeit. 

A TUDOSZ alapitó tagja az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésnek (ESZT), összehangolt és 
hosszabb távú együttmű ködése első sorban az ESZT tagszervezeteivel van. 

A TUDOSZ szolidáris minden magyar szakszervezettel, nyitott minden alkalmi vagy tartós együtt-
m ű ködésre, amely a munkavállalói érdekeket szolgálja. Együttmű ködésünk szakszer ű bbé tétele 
érdekében kezdeményezzük egy Országos Szakszervezeti Alapítvány létrehozását, amely kiad-
ványokkal, tanfolyamokkal, konferenciákkal, tanulmányutakkal stb. hozzájárulna a magyarországi 
szakszervezeti kultúra megalapozásához és terjesztéséhez. Felvételünket akarjuk kérni a Szabad 
Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségébe. 

II. Legfontosabb feladatunk: a munkahelyek védelme! 
Az államháztartás takarékossági programja miatt egyfelő l, a versenyszféra vá.lalatai erre fordít-

ható tökéjének hiánya miatt, másfelő l napirenden van a kutatóintézetek és kutatóhelyek átszer-
vezése, racionalizálása, tevékenységi körük sz ű kítése, több esetben pedig megszüntetése. A 
TUDOSZ első rend ű  feladata e folyamat figyelemmel kisérése, az ezekre vonatkozó tervek ellen-
ő rzése és bírálata, illetve az ellenük való tiltakozás, lehető ség szerint alternatív javaslatok elő ter-
jesztése, kifejezetten abból a célból, hogy a fenti folyamat minél kevesebb álláshely megszünte-
tését jelentse. 

Hangsúlyos jelentő sége van ennek a munkahelymeg ő rzésnek a Magyar Tudományos Akadé-
mia kutatóintézeti hálózatánál, ahol világszinvonalú, a magyar gazdaságnak most és majdan  

hasznára váló kutatási tevékenysége kerül veszélybe, és ahol a nemzeti tudományok m ű velhe-
tő ségének korlátozása a nemzeti kultúra jöv ő jét is súlyosan érinti. 

III. Jövedelempolitikánk fő  célja 
Az értelmiségi és szakmunkás létét biztosító fizetések, amelyek színvonala legalább az infláció 

ütemével növekszik. 
A költségvetésbő l támogatott kutatóintézeteknél minimális elvárásunk a Közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló törvény bértarifájának és pótlékolási rendszerének 1994. 
január 1-jétő l való érvényre juttatása. 

A versenyszférában m ű ködő  tudományos és kutató jelleg ű  mun-
kahelyeken a fizetéseknek meg kell haladniuk az adott ágazat át-
lagbér-színvonalát. 

Folyamatosan törekszünk arra, hogy a bérek és fizetések mind-
két szférában kövessék az inflációt. 

Az érdekegyeztető  tárgyalásokon olyan adótörvények kialakításá-
ra törekszünk, amelyek nem első sorban a könnyen behajtható al-
kalmazotti adókra alapítják az államháztartást. 

IV. M ű ködő  szociális intézményekre van szükség! 
Törvényes lehető séget kell teremteni az intézményeknél és vál-

lalatoknál a lakásalapok értékének növelésére, új lakásalapok léte-
sítésére, a munkavállalók diszkrimináció-mentes támogatási rend-
szerének megteremtésére. 

Nyugdijkiegészítő  biztosítási rendszerek létrehozását kell kezde-
ményezni, első  lépésben az MTA kutatóintézeti hálózatának mun-
kavállalói részére. 

Szakszervezeti segélyezési alap létrehozását kell kezdeményez-
ni a TUDOSZ vagy az ESZT szintjén, ennek keretében kell segé-
lyezni a régi nyugdíjasokat és az árvákat is. Alkalmas lehet erre a 
Pro Vita meglév ő  alapitvány kiszélesített tevékenységi körrel. Olyan 
adótörvények alkotását kell kezdeményezni, amelyek lehető vé te-
szik az intézmények és vállalatok részére, hogy bevételeikbő l a 
szakszervezeteken keresztül segélyezzék munkavállalóikat. 

El kell érni a Nemzeti Üdülési Alap mű ködési rendjének felülvizs-
gálatát és módosítását. Lehető vé kell tenni, hogy a szakszerveze-

tek is hozzájuthassanak az Alap beutalóihoz, tagjaik közvetlen ellátása céljából. 
Folytatni kell a TUDOSZ tagjai számára az ingyenes jogi és adóügyi tanácsadó szolgáltatást. 

Fel kell vállalni a TUDOSZ-tagok egyszer ű bb munkahelyi sérelmeinek orvoslását, — még a mun-
kahelyen, TUDOSZ-tisztségviselő k révén. Ezek a kisebb sérelmek legtöbbször az érvényes sza-
bályok ismertetésével, megmagyarázásával, a munkavállaló és a vezető  közötti higgadt közvetí-
téssel elintézhető k. 

Alapelvként kell leszögezni és következetesen érvényesíteni: a TUDOSZ részt vesz az egész 
munkahelyi közösség érdekvédelmében, de kifejezetten szakszervezeti kedvezményeket csak 
saját tagjainak biztosít. Vissza kell állitani a tagsági könyvet, abban kell nyilvántartani minden 
adott szolgáltatást. 

V. Eszközeink: érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, szolidaritás 
és nyilvánosság! 

A TUDOSZ munkájának legfontosabb érdemi része az érdekek különböz ő  szinteken való egyez-
tetése, és az elért eredmények, jogok, járandóságok következetes megkövetelése, azaz az egyez-
tetett érdekek érvényesítése. 

Az érdekegyeztetés és -érvényesítés minden fórumán — Országos, 	Érdekegyeztető  Tanács, 
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztet ő  Tanácsa, Akadémiai Érdekegyeztető  Tanács, munka-
helyi érdekegyeztető  tanácsok, közalkalmazotti tanácsok — a TUDOSZ-tiszségviselő i és képvise-
lő i rendszeresen tárgyalják a munkavállalókat érintő  összes kérdést. Ez a szakszervezeti tagság 
igazi értelme: vannak képviselő ink, akik szakszer ű en és egyértelmű en a munkavállalók, a szak-
szervezeti tagok érdekeiért emelnek szót! 

A szakszervezeti érdekvédelmi munkáról a tagságot rendszeresen tájékoztatjuk: első sorban a 
Szószóló című  havilapunkkal, amit minden tag díjmentesen megkap. 

A munkahelyeken folyó érdekvédelmi munkáról a taggy ű léseken és TUDOSZ-hirdető táblákon 
elhelyezett közlemények útján tájékoztatjuk a tagságot. 

Legfontosabb munkahelyi érdekérvényesítő  eszközünk a kollektiv szerzödés. Célunk, hogy a 
közeljöv ő ben minden munkahelyen, ahol a TUDOSZ reprezentatív, kössék meg a kollektív szer-
z ő dést. 

Legnagyobb erő nk; a szolidaritás ereje és az erkölcsi bátorság! A szakszervezetek. közös fel-
lépése és a munkavállalók egymást támogatása: ezek segitenek át nehézségeinken. 

A szabadság, a demokrácia és a jogállamiság értünk is vannak, élni akarunk az általuk adott 
lehető ségekkel! 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZOK 
SZAKSZERVEZETÉNEK (TUDOSZ ALAPSZABÁLYA* 

A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK 
SZAKSZERVEZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA, 

- 	MŰ KÖDÉSI ALAPELVEI 
I. 

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének (továbbiakban TUDOSZ) tagjai 
munkavállalói érdekeit képviselő  és védő  önálló szakszervezet. A TUDOSZ pártoktól, állami és 
más társadalmi szervezetektő l független, céljai megvalósítása érdekében azonban partneri vi-
szonyban együttm ű ködik politikai és társadalmi szervezetekkel. 

M ű ködési területén a TUDOSZ az Alkotmányban, a Munka Törvénykönyvében, a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló törvényben és más vonatkozó jogszabályokban rögzített jogosultságok-
nak megfelelő en: 

— a szervezett érdekegyeztetés minden szintjén ellátja tagjai érdekvédelmét; 
— a tudománypolitikai és állami irányitás minden szintjén biztosítja az érdekképviseletét; 
— ellenő rzi a szakszervezeti tagság és az alapszervezetek jogainak érvényesülését. 
A TUDOSZ feladatait, szervezeti felépítését és munkamódszerét alapszabályban rögzíti. 
A TUDOSZ-nak tagja lehet valamennyi kutatóintézet és egyéb tudományos szolgáltatást végző  

munkahely munkavállalója, nyugdíjasa, mindenki, akinek ilyen munkahelyrő l felmondtak, így át-
menetileg vagy tartósan munkanélküli, továbbá minden tudományos munkával foglalkozó szabad-
foglalkozású, feltéve, hogy a TUDOSZ alapszabályát elfogadja és a tagdíjat rendszeresen fizeti. 
A TUDOSZ tagjának jogai: 

1. Érdekeinek védelméért, tanácsért, támogatásért fordulhat bármely vezető  testülethez, tiszt-
ségviselő höz. 

2. Személyesen vagy képviselő je útján részt vehet a szakszervezeti döntések elő készítésében, 
a határozatok meghozatalában, azok végrehajtásának ellenő rzésében, az elvégzett munka érté-
kelésében. 

3. Véleményt nyilvánithat, a közösség érdekében felléphet — személyesen vagy képviselő  útján 
— választott testületek, fórumok elő tt és a szakszervezeti sajtóban. Javaslattal, panasszal, bead-
vánnyal fordulhat az alapszervezeti és a felső bb szakszervezeti testülethez és tisztségviselő höz, 
amelyre a lehető  leggyorsabban, de legkéső bb 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. 

4. Minden szakszervezeti tag választó, és szakszervezeti tisztségekre választható. 
5. Gyermeke születése esetén a tag, a szakszervezeti tag vagy hozzátartozója halála esetén 

a temetés költségét fizető  egyén egyszeri szakszervezeti segélyre jogosult. 
6. Szociális helyzetétő l függő en rendkívüli segélyben is részesülhet. 
7. Jogosult a TUDOSZ szolgáltatásainak igénybevételére. 
A TUDOSZ tagjai munkahelyükön alapszervezetekben vagy önálló szakszervezeti csoportok-

ban szervező dnek. A munkahelyi alapszervezeten kívüliek, a szabadfoglalkozásúak és a munka-
nélküliek alapszervezeti csoportjainak kialakításához a TUDOSZ elnöksége nyújt segítséget. 

Az alapszervezeteken belül az eltér ő  érdek ű  csoportok (pl.: kutatók, gépírók, laboránsok stb.) 
igény szerint külön csoportokban szervező dhetnek és horizontális kapcsolatokat építhetnek ki. 

Az alapszervezetek a TUDOSZ-on belül önállóan m ű ködő , munkavállalói érdekképviselő , ér-
dekegyeztető  és érdekvéd ő  egységek, melyek önállóan, külön-külön vagy más önálló egységek-
kel horizontális kapcsolatra lépve fordulhatnak a TUDOSZ bármely testületéhez, illetve tisztség-
viselő jéhez. 

Az alapszervezetek döntéshozó testületként m ű ködnek, és az érdekegyeztető -érdekvédő  mun-
kát titkos szavazással megválasztott tisztségviselő kre (bizalmiakra) bizzák. Szükség esetén —
ugyancsak titkos szavazással megválasztott tisztségviselő kbő l — szű kebb döntéshozó testület 
(bizalmitestület) is választható. Errő l minden egység tagsága önállóan dönt, a választás módját 
és a megválasztottak jogosítványait is beleértve. 

A TUDOSZ-hoz tartozó egységek közös, választott döntéshozó testülete a titkárok tanácsa. 
A nem közvetlenül munkahelyi szinteken az érdekegyeztető  és érdekvédő  munkát, valamint a 

TUDOSZ képviseletét választott testületek látják el (titkárok tanácsa, elnökség). E testületek a 
TUDOSZ-hoz tartozó egységek választott koordináló és végrehajtó szervei. 

A TUDOSZ tisztségviselő je lehet a TUDOSZ bármely tagja, aki nem tölt be az adott szakszer-
vezeti funkcióval összeegyeztethetetlen vezető  állást, és akit titkos szavazással tisztségviselő nek 
közvetlenül a tagság vagy a tagság által választott tisztségviselő k, illetve delegátusok erre kijelölt 
csoportja megválaszt. 

Az így megválasztott tisztségviselő k az alapszervezeteknek beszámolni kötelesek. A közvetle-
nül megválasztott tisztségviselő  (a titkárok tanácsának tagja) rendszeresen tájékoztatja alapszer-
vezetét a testület üléseirő l, illetve kétévenként az elnökség egy tagja jelenlétében beszámol a 
tanácsban végzett tevékenységér ő l. 

A TUDOSZ fenti testületeí az alapszervezeteiben folyó érdekegyeztető  és érdekvédő  munkával 
kapcsolatban nem hoznak döntéseket, szükség esetén állásfoglalást és ajánlásokat tehetnek. 

Az alapszervezetek joga saját m ű ködési szabályzatuknak — a TUDOSZ alapszabálya alapján 
történő  — kidolgozása és elfogadása. 

A TUDOSZ egyes tagjai, alapszervezetei és valamennyi testülete számára lehető vé teszi ho-
rizontális kapcsolatok kiépítését. 

II. 
A TUDOSZ megfelelő  szint ű  testületeinek tisztségviselő i (szükség esetén külön e célra válasz-

tott képviselő i) munkavállalóik érdekeit önállóan képviselik minden olyan tanácskozáson, illetve 
testületben, ahol a tudományos kutatással kapcsolatos politikai, állami (kormányzati, ágazati) 
célokat megfogalmazzák, illetve döntéseket elő készitik és meghozzák. 

A célok megfogalmazása, illetve a döntések meghozatala után 
— amennyiben azok a munkavállalóik érdekeinek megfelelnek, ellenő rzik e célkitű zések és 

döntések megvalósulását; 
— amennyiben azok sértik munkavállallóik érdekeit, a nyilvánosság fórumain továbbra is kép-

viselik saját eltérő  álláspontjukat, és a TUDOSZ rendelkezésére álló eszközök felhasználásával 
törekednek a sérelmezett döntés megváltoztatására. 

Az alapszervezet a munkáltatói döntésekkel kapcsolatban, ha azok tagjainak munka- és élet-
körülményeit érintik, a megfelelő  információ elemzése után gyakorolja a Munka Törvénykönyve-
ben és más jogszabályokban megfogalmazott jogokat, így különösen: 

— a tájékozódás 
— a kifogásolás, és 
— a sztrájk jogát. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

* A TUDOSZ programját és alapszabályát elfogadta a szakszervezet III. küldöttgy ű lése 1993. október 2-án. 
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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK 
SZAKSZERVEZETÉNEK (TUDOSZ) ALAPSZABÁLYA (folytatása 3. oldalról) 

(Folytatás a 3. oldalról) 
E jogok gyakorlásának elvei és feltételei a következő k: 
— A TUDOSZ jogosult a munkavállalókat, illetve ezek érdekképviseleti szerveit közvetlenül 

érintö jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen, az arról való tudomásszerzéstő l szá-
mított át munkanapon belül, a munkáltató vezető jéhez kifogást benyújtani. 

— Ha a munkáltató a kifogással nem ért egyet, egyeztetésnek van helye. 
— Ha az egyeztetés hét napon belül nem vezet eredményre, az eredménytelenség megállapí-

tásától számított öt napon belül a TUDOSZ bírósághoz fordulhat 
— A kifogásolt intézkedést az egyeztetés eredménye befejezéséig, illetve a jogerő s bírósági 

döntésig végrehajtani nem lehet. 
A sztrájk jogát a TUDOSZ a munkahely típusának megfelelő en törvényben meghatározott mó-

don gyakorolja. 

IV. 
A TUDOSZ pénzügyi alapja a tagdíjakból, valamint az egyéb bevételekb ő l áll. A havi tagdíj a 

bruttó fizetés 1 %-a. 
A TUDOSZ a bruttó tagdíjbevétel minimum 50%-ából költségvetés szerint önállóan gazdálko-

dik, gazdálkodását a TUDOSZ számvizsgáló bizottsága ellenő rzi. A költségvetést az elnökség 
elöterjesztése alapján a titkárok tanácsa hagyja jóvá. 

Az alapszervezet dönthet úgy, hogy gazdálkodását és adminisztrációját — beleértve a tagdíj-
beszedést — a TUDOSZ-irodára bizza. 

A TUDOSZ SZERVEZETE, FELADATA 
ÉS M Ű KÖDÉSI RENDJE 

I.  
A TUDOSZ SZERVEZETE 

A TUDOSZ az alapszervezeti formában m ű ködő  önálló érdekvédő  és érdekegyeztető  egységek 
szövetségi alapon m ű ködő  koordináló szervezete, önálló jogi személy. 

Az egymással szövetségben álló egységek az elő bbiekben megfogalmazott m ű ködési elvek 
szerint önállóan fejtik ki tevékenységüket. 

A nem közvetlenül munkahelyi érdekegyeztető  és érdekvédő  tevékenység, valamint az érdek-
képviselet ellátására az egymással Szövetségben álló egységek közvetlenül vagy delegáltjaik által 
testületeket választanak. 

II.  
A TUDOSZ TESTÜLETEI, FELADATAIK ÉS M Ű KÖDÉSI RENDJÜK 
1. Küldöttértekezlet 

Az alapszervezetek által taglétszámuk arányában választott küldöttek tanácskozása, amelyet a 
titkárok tanácsának felhatalmazása alapján az elnökség hív össze, idő szakonként (de legalább 
ötévenként kétszer) A küldöttértekezlet idő pontját, napirendjét, beszámolóját és az alternatív 
állásfoglalás-tervezeteket legalább egy hónappal az összehívás elő tt nyilvánosságra kell hozni. 

Tagjai: 
az alapszervezetek által (a saját m ű ködési szabályzatban elő írt módon, egy alkalomra vagy egy 

ciklusra) megválasztott küldöttek. Tanácskozási joggal jelen vannak az elő ző  küldöttértekezlet 
által, illetve idő közben a titkárok tanácsa által választott tisztségviselő k. 

Feladata és hatásköre: 
— Megtárgyalja és jóváhagyja a TUDOSZ-titkárok tanácsának és számvizsgáló bizottságának 

beszámolóját. 
— Elemzi a tagság helyzetének alakulását, állást foglal a TUDOSZ fő  (stratégiai) céljaival, 

feladataival kapcsolatban. 
— Állást foglal a TUDOSZ-nak a szakszervezeti mozgalmon belüli kapcsolatrendszere kialaki-

tásának elveivel kapcsolatban. 
— A TUDOSZ Alapszabályát szükség szerint módosítja. 
— Elfogadja a TUDOSZ Programját. 
— Dönt a titkárok tanácsa által idő közben választott tisztségviselő k véglegesítésérő l. 
— Titkos szavazással a TUDOSZ összes tagja közül megválasztja a TUDOSZ elnökségét, a 

számvizsgáló bizottságot, valamint küldötteit a részvételével m ű köd ő  szakszervezeti tömörülések 
és szövetségek küldöttértekezleteire és kongresszusaira. 
2. Titkárok tanácsa: 

Két küldöttértekezlet között a titkárok tanácsa az alapszervezetek munkáját koordináló testület, 
a TUDOSZ legfő bb irányító szerve. 

Tagjai: 
Az alapszervezetek titkárai, illetve szükség esetén a titkárt helyettesítő  delegáltak. A TUDOSZ 

elnökségének tagjai, és a TUDOSZ titkára a titkárok tanácsának tanácskozási jogú résztvev ő i. 
Feladata és hatásköre: 
a) Az alapszervezetekben folyó önálló érdekegyeztető  és érdekvédő  munkával kapcsolatban 

gyakorolja a hatáskörébe tartozó jogköröket, állást foglal, egyezteti az egymással szövetségben 
álló egységek tevékenységét, és ellenő rzi az egyes szinteken elért megállapodások betartását. 
Támogatja az alapszervezeteket munkahelyi konfliktusaik rendezésében. 

b) A nem közvetlenül munkahelyi érdekegyeztető  és érdekvédő  munkával, valamint érdekkép-
viselettel kapcsolatban döntéseket hoz, valamint irányitja és ellenő rzi a döntéseit végrehajtó el-
nökség, illetve munkabizottságok munkáját. 

c) Az alapszervezetektő l állásfoglalást kér, majd állást foglal a TUDOSZ tagságának egészét, 
illetve egyes foglalkozási rétegeit érintő  kérdésekben, és ennek alapján megfogalmazza a TU-
DOSZ testületeinek feladatait. 

d) Két küldöttértekezlet között — megüresedés esetén — megválasztja a TUDOSZ testülete-
inek képviselő it, illetve delegáltjait más szakszervezeti szervekbe és munkabizottságokba. A tit-
károk tanácsa a tisztségviselő k egyharmadát választhatja újjá. Nagyobb arányú megüresedés 
esetén rendkívüli küldöttértekezletet kell összehívni. 

e) Jóváhagyja a TUDOSZ elnökének választását. 
f) Az elnökség javaslatára kinevezi a TUDOSZ titkárát. 
g) A választott tisztségviselő k esetén gyakorolja a felmentés és visszahívás jogát. (Visszahívást 

kezdeményezhet bármely alapszervezet taggy ű lése, vagy a titkárok tanácsának legalább 10 E zá-
zaléka.) 

h) Ha a munkavállalói érdekek megkivánják, javaslatokat, észrevételeket tesz a partner állami, 
kormányzati és egyéb felső bb szerveknek, kezdeményezheti a fontosnak tartott kérdések napi-
rendre tű zését. 

i) Az alapszervezetek felkérése alapján véleményt nyilvánít azokban a kérdésekben, amelyek-
ben a tagság ezt szükségesnek tartja. Szükség esetén álláspontját más szakszervezetekkel egyez-
teti. 

j) Az elnökséget ülésenként rendszeresen, a TUDOSZ alkalmi testületeit idő szakonként (de 
legalább kétévenként) beszámoltatja munkájáról. 

k) Jóváhagyja a TUDOSZ éves költségvetését, dönt a szakszervezeti vagyon felhasználásáról. 
I) Tájékoztatást kérhet a partner állami vezető ktő l a munkavállalói érdekeket, a munkafeltéte-

leket és az ezekkel összefüggő  szakmai érdekeket érintő  kérdésekrő l. 
m) Alkalmazottaival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
n) Bejegyzi az új alapszervezeteket, és törli a megsz ű nteket. 
o) A TUDOSZ hatáskörébe tartozó, de nem alapszervezeti szakszervezeti egyetértési és dön-

tési jogkörök a titkárok tanácsát illetik. Ezek gyakorlása a titkárok tanácsa határozata alapján 
állandóan vagy meghatározott idő re átruházhatók. 

p) Kidolgozza a TUDOSZ-elnökség jelölési és választási szabályza-
tát. 

M ű ködése és munkamódszerei: 
a) Hatáskörét ülésein gyakorolja, határozatokat hoz és állásfoglaláso-

kat alakít ki. Határozatai a TUDOSZ végrehajtó testületeire és szerveire 
kötelező ek. Üléseit az elnökség hívja össze. 

b) Üléseit szükség szerint, de legalább 3 hónaponként tartja, össze 
-kell azonban hívni, ha a tagság egészét vagy egyes foglalkozási cso-
portját érintő  intézkedések megvitatása szükséges. 

c) Az ülést össze kell hívni, ha azt a titkárok tanácsa tagjainak leg-
alább 10 százaléka vagy bármely alapszervezetének taggyülése kéri. 
Az üléseken tanácskozási joggal meghívottak is részt vehetnek. 

d) Döntéseit nyílt szavazással hozza. Határozata érvényes, ha a tes-
tület tagjainak kétharmada jelen van, és a jelenlév ő k több mint 50 szá-
zaléka megszavazta. 

Személyi kérdésekben a döntés akkor érvényes, ha a testület tagja-
inak több mint 50 százaléka titkos szavazással megszavazta. 

e) Szavazategyenlő ség esetén új szavazást kell elrendelni, újabb sza-
vazategyenlő ség esetén adott kérdésben a tanács határozatképtelen-
nek minő sül. 

f) Ha a titkárok tanácsának ülése egy adott témában határozatképtelen, az ülést elő készítés 
után újból össze kell hívni. Az így összehívott ülés az adott témában létszámtól függetlenül 
határozatképes. 

g) A testületen belül szakmai és egyéb csoportok külön is ülésezhetnek, és javaslataikat tes-
tületi döntésre terjeszthetik elő . A titkárok tanácsa nyílt szavazással, szótöbbséggel dönt a javas-
latok megtárgyalásáról. 
3. A TUDOSZ elnöksége: 

A TUDOSZ választott operatív végrehajtó testülete, amely munkáját a küldöttértekezlet megbí-
zása és állásfoglalásai, valamint a titkárok tanácsának határozatai alapján végzi. 

Tagjai: 
A küldöttgy ű lés által a TUDOSZ tagjai közül titkosan választott, lehető leg a tagság tudomány-

ági, földrajzi és fő hatósági hovatartozását és rétegeit tükröző  9 fő . 
Az elnökség tagjainak mandátuma 5 évre szól, személyenként maximum két ciklusra. Az elnök-

ség tagjai funkciójukat társadalmi munkában látják el. Az egyenlő  jogokkal rendelkező  elnökségi 
tagok maguk közül elnököt választanak. 

Az elnök mandátuma egy évre szól, de ismételhető  az elnökség hivatalban maradásának lejár-
táig. Az elnök személyét a titkárok tanácsa hagyja jóvá. 

Feladata és hatásköre: 
a) Összehívja a titkárok tanácsát. 	• 
b) Végrehajtja a titkárok tanácsának határozatait. 
c) A nem közvetlenül munkahelyi érdekegyeztető  és érdekvédő  tárgyalásokon a titkárok taná-

csának megbízásából gyakorolja a szakszervezeti jogokat. Ezzel kapcsolatos tevékenységét, meg:  
állapodásait, kezdeményezéseit és állásfoglalásait a titkárok tanácsának kell jóváhagynia. 

d) Felelő s a költségvetés szerinti gazdálkodásért. Javaslatot tesz a TUDOSZ költségvetésére, 
a gazdálkodásról szóló beszámoló jelentésre, és ezeket jóváhagyásra a titkárok tanácsa elé 
terjeszti. 

e) A titkárok tanácsának javaslatot tesz 
f) A TUDOSZ testületi üléseit elő készíti. 
M ű ködése és munkamódszere: 
a) Hatáskörét ülésein gyakorolja, tagjainak feladataira határozatokat hoz, munkájával kapcso-

latban állásfoglalásokat alakít ki. 
b) Üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja. 
c) Ülésein a testület tagjain kívül részt vesz állandó meghívottként, beszámolási kötelezettség-

gel és tanácskozási joggal, a TUDOSZ titkára, valamint esetenként tanácskozási joggal a testület 
által meghívottak. 

d) A testületi ülés elé kerülő  írásos elő terjesztéseket az ülés elő tt legalább 8 nappal a testületi 
tagok, a meghívottak részére meg kell küldeni. 

e) Határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Határozatait nyílt szavazással, szótöbb-
séggel hozza. (Szavazategyenlő ség esetén a szavazást meg kell ismételni. Újabb szavazat-
egyenlő ség esetén az elnök szavazata dönt). 

f) A testület munkájáról tájékoztatja az alapszervezeteket. 

III. 
A TUDOSZ ELNÖKSÉGI TAGJAINAK ÉS TITKÁRÁNAK 

JOGAI, FELADATAI ÉS HATASKÖRE 
1. Az elnökségi tagok jogai: 

a) Részt venni az elnökség, a titkárok tanácsa és a munkabizottságok tevékenységében, a 
munkaprogramok és munkatervek kialakításában, a határozatok meghozatalában. 

b) Javaslatot tenni egyes kérdések megvizsgálására vagy elnökségi, munkabizottsági ülés na-
pirendre tű zésére. 

c) Kifejteni álláspontját, javaslatot tenni a tárgyalt napirenddel kapcsolatban. 
d) Megbízás alapján képviselni a TUDOSZT. 

2. Az elnökségi tagok kötelességei: 
a) Felelő sen és aktívan részt venni a testület munkájában, megismerni a tagság véleményét, 

képviselni érdekeit. 
b) Részt venni a TUDOSZ-titkárok tanácsa által hozott határozatok végrehajtásában. 
c) Tájékoztatást adni az alapszervezeti és egyéb rendezvényeken a TUDOSZ tevékenységérő l, 

célkit ű zéseirő l. 
d) Közrem ű ködni munkahelye szakszervezeti életének fejlesztésében. 

3. A TUDOSZ vezető  tisztségviselő inek feladatai és hatásköre: 
a) A TUDOSZ elnöke: 
— elnököl a titkárok tanácsa és az elnökség ülésein, 
— képviseli a TUDOSZ-t, 
— munkájáról rendszeresen beszámol az elnökségnek, 
— a TUDOSZ titkárával szemben gyakorolja a titkárok tanácsa és az elnökség által ráruházott 

munkáltatói jogokat, 
— két elnökségi ülés között állást foglal az elnökség hatáskörébe tartozó halaszthatatlan ügyek-

ben, utólagos elnökségi jóváhagyás kötelezettsége mellett, 
— gondoskodik arról, hogy az elnökség ülésérő l a titkárok tanácsának tagjai emlékeztető t 

kapjanak. 
b) A TUDOSZ titkára: 
— folyamatosan ellátja a szervezési feladatokat, szervezi az elnökségi üléseket és elő készíti 

a titkárok tanácsa üléseit, 
— gondoskodik az elnökség, a titkárok tanácsa és a munkabizottságok m ű ködéséhez szüksé-

ges szervezeti és technikai feltételekrő l, 
— irányítja, ellenő rzi és koordinálja a TUDOSZ-iroda munkáját, 

tájékoztatja az alapszervezeteket, 
gyakorolja a titkárok tanácsa és az elnökség által ráruházott munkáltatói jogokat, 
személyében felelő s a folyamatos napi pénzgazdálkodásért, 
munkájáról rendszeresen beszámol az elnökségnek és a titkárok tanácsának. 

IV. 
A TUDOSZ MUNKABIZOTTSÁGAI, FELADATAIK 

ÉS MŰ KÖDÉSI RENDJÜK 
A TUDOSZ munkabizottságai az alapszervezetek, illetve a titkárok tanácsa által körvonalazott 

feladatok elő készítésére, megszervezésére és kivitelezésére választott testületek. M ű ködési terü-
letükön önálló elő terjesztéseket tehetnek a titkárok tanácsa, illetve az elnökség ülésein. M ű ködé-
sükért a titkárok tanácsának felelő sek, létrehozásukra és megszüntetésükre a titkárok tanácsa 
jogosult. 

Tagjai: bárki, akit a titkárok tanácsa az adott munkabizottságba delegál vagy meghív. 
Feladat- és hatásköre: a titkárok tanácsa által alkalmilag meghatározott. 

V. 
Jelen okirat a TUDOSZ m ű ködésének és szervezetének alapdokumentuma, az ebben foglaltak-

kal a TUDOSZ alapszervezeteinek és egyéb testületeinek szervezeti és mű ködési szabályzatai, 
és azok mű ködése nem lehet ellentétes. 

a TUDOSZ titkárának személyére. 



1993. OKTÓBER SZÓSZÓLÓ 5 

TUDOSZ-küldöttértekezlet '93 
(szerkesztett, rövidített jegyző könyv) 

Elnöki beszámoló  

Kuti László: 
Az én tisztem is, hogy az elmúlt majdnem 

három év eseményeit, történéseit, sikereit és ku-
darcait önök elé tárjam. Hogy azokat — mint az 
alapszervezetek, a tagság képviselő i — megvi-
tathassuk, levonjuk belő lük a tanulságokat, meg-
határozzuk az elő ttünk álló öt év feladatait, prog-
ramját. Mindehhez elő ször át kell tekinteni mű -
ködési területünket, azt az érdekkört, ahol tag-
ságunk él, dolgozik. 

Alapitó szándékunk szerint — és ettő l a mai 
napig sem tértünk el — a TUDOSZ a tudomá-
nyos kutatóintézetekben, a tudományos szolgál-
tatásban dolgozók szakszervezete, mindazoké, 
akik a tudományban, a kutatás területén dol-
goznak, illetve azt segítik. 

Amikor megalakultunk, tagságunk döntő  több-
sége az akadémiai és több más állami kutatóin-
tézet dolgozói közül került ki, s érdekkörük egyér-
telm ű en az állami költségvetéshez tartozott. Az 
elmúlt öt év azonban komoly változásokat hozott 
e téren, s ez tagságunkra is kihatott. Annak el-
lenére, hogy többször deklarálódott a tudomány, 
a kutatás, az oktatás stratégiai fontossága, nem-
hogy erő södtek az intézetek, hanem egyre inten-
zívebbé vált a felszámolásukra irányuló folyamat: 
„intézetekre nincs szükség, a kutatók pedig ké-
pezzék át magukat más hasznos tevékenységre 
— a kávéházi felszolgálástól az utcaseprésig —
vagy menjenek el az országból" — hangzott min-
denhonnan. Most pedig éppen azok a kormány-
tagok döbbennek meg a legjobban, hogy a kuta-
tók nem jönnek vissza külföldr ő l, akik néhány 
éve a külföldi érvényesülést proponálták. 

Munkahelyeink veszélyben vannak! Ez a vész-
helyzet az agrárkutató intézetek ellehetetleníté-
sével kezd ő dött, ahol is egyik évr ő l a másikra 
mintegy felére csökkentették a költségvetési tá-
mogatást. A „majd lerohad ez magától is" elv 
alapján nem kellett megszüntetni semmit, az in-
tézetek tönkrementek maguktól is. 

Szintén ravasz trükk volt az is, amikor egyes 
intézeteket arra ösztönöztek, hogy „lépjenek ki 
a piacra", hiszen a korszer ű  elvárásoknak ez 
felel meg. Majd amikor ezt megtették — részint, 
hogy fönnmaradjanak, m ű ködhessenek, s el tud-
ják végezni állami feladataikat, részint pedig, 
hogy a napi betevő  falatnál többet tudjanak ad-
ni dolgozóiknak —, arra hivatkozva szüntették 
meg kutatóintézeti mivoltukat, hogy amelyik in-
tézet ilyen jelentő s mértékben megél a piacból, 
az nem lehet kutatóintézet. 

Az agrárkutatás után a következő  csapás a 
földtani kutatást sújtotta. A Magyar Állami Föld-
tani Intézet - amelynek jelenleg a falai között 
vagyunk - az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet-
tel együtt néhány hónappal ezelő tt már halálra 
ítéltetett. Most azonban úgy néz ki, hogy alig 
60-70°/0-os létszámcsökkenéssel „megússzuk" 
az átszervezést. Az mindenképp örömhír, hogy 
az eddigi csekély létszámú központi hivatal he-
lyett a „piacgazdaság korszer ű  követelményei-
hez igazodva" egy központi hivatalnak nevezett 
három-négyszeres nagyságú „vízfejet" kivánnak 
létrehozni. Ez a szervezet bizonyára majd „meg-
oldja" a magyar állam földtani kutatásban vállalt 
kötelezettségeit. 

A kép azonban nem ilyen egyszer ű . Az aka-
démiai intézetek sem nézhetnek nyugodtan a 
jöv ő be. Most folyik az akadémiai törvényterve-
zet vitája. A törvénytervezet egyik fő  célja, az 
intézetek hovatartozásának, birtoklásának, mű -
ködtetésének az eldöntése. Már ez is baj. De 
még nagyobb baj az, hogy a tisztelt politikusok 
attól függő en kívánják átalakítani a magyaror-
szági intézményhálózatot, hogy mely országban 
jártak tanulmányúton, s ott rövid ideig milyen 
kutatóintézetet láttak. Nem hiszik el, ső t figyel-
men kivül hagyják azt a tényt, hogy Magyaror-
szágon a tudományos kutatóintézeti struktúra ki-
alakulása nem az elmúlt negyven évben, ha-
nem több mint száz évvel ezelő tt kezdő dött, el- 

ső k között a világ országai közül. Nyilvánvalóan 
azért volt így, mert akkor erre volt szüksége 
ennek az országnak. Ezért úgy vélem, nem sza-
bad egy mozdulattal felszámolni meglévő  rend-
szerünket, hogy helyette egy sokkal rosszabbat 
hozzunk létre, elvesztve az infrastuktúrát és a 
szellemi tő két, a szakembereket, hanem az in-
tézetek mű ködési feltételeit kell garantálni, és 
ösztönözni kell ő ket, hogy a mai igényeknek, az 
ország elvárásainak megfelelő en dolgozzanak. 

Szakszervezetünknek arra kell törekednie —
összefogva min-
denkivel, aki ha-
sonlóképp gon-
dolkodik —, hogy 
ezt a rombolást 
megakadályozza, 
hogy megment-
hesse az intéz-
ményeket, az em-
bereket, a fölhal-
mozódott szellemi 
tökét a jelen és a 
jöv ő  számára. 

Megalakulá-
sunkkor mintegy 
hatezer fő vel „in-
dultunk". Létszá- 
munk 	kés ő bb 
megközelítette a 
tízezret, a legutóbbi idő ben pedig csökkenni kez-
dett tagságunk száma. Most ismét hatezer kö-
rüli a létszámunk a nyugdíjasokkal együtt. Tag-
létszámunk csökkenését döntő en nem az okoz-
ta, hogy az emberek kiábrándultak a TUDOSZ 
munkájából, hogy elfordultak a szakszervezet-
tő l, hogy nem bírják anyagilag a tagdíjfizetést, 
hanem az, hogy csökkent a munkahelyeink szá-
ma, s az emberek kilépvén a munkahelyükrő l, 
vagy kikerülvén a költségvetési szférából, azt 
hitték, ezzel TUDOSZ-tagságuk is megszű nik. 
A következő  évek egyik fontos feladata lesz tag-
nyilvántartási rendszerünk átszervezése. Át kell 
térnünk az alapszervezeti nyilvántartásról az 
egyéni nyilvántartási rendszerre. Ha egy köz-
ponti számítógépben gy ű jtünk össze minden fon-
tos adatot, akkor tudjuk követni a taglétszám 
alakulását. Ez lehet ő vé teszi azt, hogy a 
TUDOSZ-tagság magasabb színvonalú szolgál-
tatásban részesüljön. Kapcsolatot tudunk terem-
teni és tartani a nyugdijasokkal, a munkanélkü-
liekkel, a más munkahelyre kerülő kkel. Kapcso-
latban maradunk azokkal, akiknek a munkahe-
lye megszű nt vagy átalakult. 

Tudomásul kell vennünk azt is, hogy a szakszer-
vezeti munka átstrukturálódik. Az egyénre koncent-
ráló szű kebb munkahelyi érdekvédelem helyett a 
kollektív, a területi, az ágazati, az országos érdek-
védelemre kerül a hangsúly, nem elvesztve az 
egyén, az alapszervezet érdekeinek fontosságát. 
Például az új közalkalmazotti törvény hatására a 
béremelés kikerül az intézetek hatáskörébő l. Egyé-
ni béremelés nem lesz. Országos kollektív tárgya-
lásokon kell elérnünk az illetményalap, az Al min-
denkori értékének a növelését, mert ez mozgatja az 
egész bértáblázatot. 

Az alapszervezetek — amellett, hogy nem 
mondhatnak le a munkahelyi képviseletrő l, ér-
dekvédelemrő l — egyre inkább a tagságot gy ű j-
tő , információt közvetítő , szolgáltató szerepet 
kapnak. A központ választott tisztségviselő inek 
és fizetett alkalmazottainak kell — megbízásuk 
alapján — ellátniuk az érdekvédő  munkát, le-
folytatniuk a tárgyalásokat, biztosítva a szakér-
telmet, és védve az alapszervezeti tisztségvise-
lő t, nehogy fő nökével kerüljön a szakszervezet 
miatt lehetetlen helyzetbe. Ennek azonban nem-

csak strukturáli-
san, hanem gaz-
daságilag is érvé-
nyesülnie kell a 
következ ő  idő -
szakban. 

A szakszerve-
zet fenntartása, 
az éklekvédelem, 
az érdekképvise-
let, a szakértöi 
munka, a nyilván-
tartás, az oktatás, 
az információára-
moltatás, az új-
ság, az iroda mű -
ködtetése stb. 
mind-mind pénz-
be kerül. Ezért lé-

péseket kell tennünk abban az irányban, hogy a 
munkabér egy százalékát kitevő  tagdíjakat mi-
lyen célokra használjuk föl. El kell döntenünk, 
mire fordítjuk, hol kumulálódik a nagyobb 
összeg, hol a kisebb. Át kell állnunk arra a rend-
szerre, amelyben a nyugati országok szakszer-
vezetei már régóta m ű ködnek; az európai gya-
korlat az, hogy a tagdíj jelentő s része, nyolc-
van-kilencven százaléka megy be a központba, 
hogy abból végezzék el mindazokat a feladato-
kat, amelyeket egy szakszervezetnek el kell vé-
geznie, hogy minél magasabb színvonalon szol-
gáltasson a tagság számára. Tudom, kényszer-
helyzetben vagyunk mindnyájan, ugyanis elhit-
tük• az a fontos, hogy az alapszervezetnél le-
gyen a több pénz, mert segélyt tud adni, mert 
ünnepségeket tud rendezni, mert utazásokat tud 
szervezni stb. Természetesen ezek mind fonto-
sak, de elő bb-utóbb tudomásul kell vennünk, 
hogy a tagdíj fölhasználásának nem ez a legra-
cionálisabb módja. A szakszervezetnek a fela-
data az, hogy érdeket képviseljen, védjen, hogy 
szakértő i csapata legyen, hogy oktathasson, ké-
pezhessen, hogy tárgyaljon, hogy kollektiv tár-
gyalásokon vegyen részt, hogy jogi irodát, ta-
nácsadó szolgáltatásokat, biztosítót, munkaerő -
közvetítő  irodát m ű ködtessen, és számtalan más 
szolgáltatást biztosítson a tagság számára. Az 
üdülést szándékosan nem említettem, mert nem 
az a célunk, hogy áron aluli üdültetési rendszert 
tartsunk fenn, hanem az, hogy olyan jövedelmi 
viszonyok legyenek Magyarországon, hogy a 
családnak ne okozzon gondot a pihenés, az üdü-
lés. 

Végezetül még egy olyan kérdést szeretnék 
felvetni, amit már az írásos beszámolóban is 

Köszönet 
azoknak, akik 

a TUDOSZ-közgy ű lés 
eredményességéért 
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Jelöl ő bizottság: Tóth József, 

Boksay Zoltán, Németh Gábor, 
P. Eő ry Vilma, Torma István. 
Mandátumvizsgáló bizottság: 

Tátrai Zsuzsa, Kő rösi Magda, 
Tifenbacher Ildikó. 

Programkészítés: Bürger Gábor. 
Alapszabály-készítés: Tóth Attila. 

Szavazatszed ő  bizottság: 
Márton József, Dura László, 

Gulyás László. 

megemlítettünk. Annak ellenére, hogy sok kuta-
tóintézet szű nt meg, vagy alakult át Magyaror-
szágon, számos új intézet is alakult: legtöbbjük 
a versenyszférában, az innovációs szférában. 
De az ő  érdekképviseletüket is fel kellene vál-
lalnunk, ő ket is meg kellene nyernünk, hogy a 
kutatásban dolgozók mind teljesebb körét kép-
viselhessük. Ezt a szándékunkat ki is kell fejez-
nünk, ezért javaslom, hogy a TUDÓSZ mint 
„márkanév" fönntartása mellett nevünket bő vít-
sük ki a Tudományos és Innovációs Dolgozók 
Szakszervezete névre. Ezzel egyébként mind-
azon alapszervezeteink és tagjaink irányába is 
gesztust gyakorolunk, akiknek az intézetét az 
elmúlt években átszervezték, vagy a jöv ő ben 
átszervezik. 

Javaslom továbbá — mivel szövetségi kap-
csolataink elvi kérdéseinek eldöntése a küldött-
értekezlet feladata —, hogy hatalmazzuk fel a 
titkárok tanácsát, hogy a Közszolgálati Szakszer-
vezeti Szövetséghez való jövő beni tartozásunk-
ról a szakszervezeti szövetség új alapszabályá-
nak illetve jövő beni megfogalmazásának isme-
retében döntsön. Mégpedig úgy, hogy tevéke-
nyen vegyünk részt a KSZSZ januári kong-
resszusának elő készítésében, és hogy bennma-
radjunk abban a vagyonközösségben, amelyik 
a volt közalkalmazotti vagyont kezeli. 

Közösen gondoljuk át, vitassuk meg a 
TUDOSZ új alapszabályát, közösen határozzuk 
meg szakszervezetünk jövendő  programját. E 
beszámolóval leköszönvén sikeres és jó mun-
kát kívánok szakszervezetünknek a következő  
ötéves ciklusra is. 

Pénzügyi-revizori jelentés 

Révész Márta: 
A TUDOSZ 1991. szeptember 15.-1993. szep-

tember 21. közötti könyvelését László Gáborné 
szakértő , a Szent István Közgazdasági Szakkö-
zépiskola tanára vizsgálta át. 

A vizsgált idő szak elején még a Közszolgálati 
Szakszervezeti Szövetség gazdasági osztálya 
vezette a TUDOSZ könyvelését, majd év köz-
ben tértünk át az önálló könyvelésre és az egy-
szeres naplófő könyv vezetésre, úgy, hogy az 
iroda alkalmazottainak bérszámfejtését tovább-
ra is a KSZSZ végzi. 1992-ig a TUDOSZ áfa-
mentes adóbevalló volt, az AMWAY-termékek 
vásárlása miatt adatmódosítást kért az iroda. 

„Az utolsó két év rendezett, kisebb pontatlan-
ságokkal megfelel az elő írásoknak." - summáz-
ta a helyzetet a pénzügyi szakért ő , László 
Gáborné. 

1993. október 2-án, szombaton rendezték meg a TUDOSZ harmadik küldöttértekezletét. Az 
elnökség beszámolóját az elmúlt három évben végzett munkáról Kuti László, a revizori 
beszámolót Révész Márta, a TUDOSZ-alapszabály módosításáról szóló javaslatot Tóth Attila, 
a TUDOSZ új programját pedig Bürger Gábor terjesztette elö. Ezt követő en a küldöttek többes 
jelölés után, titkos szavazással megválasztották az elnökség tagjait, s az elnökség saját 
soraiból elnököt választott. A TUDOSZ elnöke Kuti László lett. A TUDOSZ-elnökség megvá-
lasztott tagjaí: 
Bürger Gábor (MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet), Czuglerné Bittó Márta (MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézet), Haubert Gábor (Országos Munkavédelmi Tudományos 
Kutató Intézet), Kovách Ádám (MTA Atommagkutató Intézet), Kuti László (Magyar Állami 
Földtani Intézet), Pomogáts Béla (MTA Irodalomtudományi Intézet), Szénássy Sándorné (MTA 
Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet), Tóth Attila (MTA Mű szaki Fizikai Kutató Intézet), 
Virág Ildikó (MTA Közgazdaságtudományi Intézet). A küldöttgyű lés elnöki feladatait délelő tt 
Haubert Gábor, délután Johancsik János (MTA Politikatudományok Intézete) látta el. A küldött-
értekezleten elhangzott hozzászólásokról készített szó szerinti jegyző könyvet a TUDOSZ 
irattárába helyezték. A Szószólóban első sorban a beszámoló körüli vitát, valamint a TUDOSZ 
jövöjét érintő  disputát igyekeztünk visszaadni. A TUDOSZ elfogadott alapszabályát és a 
szakszervezet új programját teljes terjedelmében nyilvánosságra hozzuk a Szószólóban. 

A vendégek üdvözlő  beszédei  

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 
Vígh László: 

Az ÉSZT elnöksége és az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete (AOKDSZ) Intéző bi-
zottsága nevében üdvözlöm önöket. A TUDOSZ egyik legfontosabb eredménye, hogy a különböz ő  
választások során sikerült benn maradnia a különböző  ágazati, illetve országos szint ű  érdekegyeztetés 
mechanizmusában. Várható, hogy ismét föllángol a szakszervezetek közötti vita, és ennek egyik oka az, 
hogy egyre több párt keres meg bennünket a választásokra való felkészülés jegyében. Nehéz volt eddig 
is a munkánk, most még nehezebb lesz. Nem tudjuk, hogy a parlamenti választások milyen eredményt 
hoznak, hogy a hatalomba kerülő k hogyan állnak hozzá a szakszervezethez, ezért fel kell készülni 
minden eshető ségre. 

Az ÉSZT Élnöksége nevében jelenthetem ki: a TUDOSZ vezetése rendkívül sokat tett azért, hogy 
eredményeket érjenek el. Tisztelet és elismerés jár nekik ezért, hiszen mindezt zömében szakmai 
munkájuk mellett végezték. 

Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége 

Szabó Endre: 

A Szakszervezetek Együttmű ködési Fórumának (SZEF) soros elnöke: 
Elő ször is felidézem: a TUDOSZ igen progresszív, konstruktív 

harcostárs volt abban a vitában, amely a Közszolgálati Szakszer-
vezetek Szövetségét létrehozta 1990-ben. Bármiként is alakulnak 
szövetségi kapcsolataink, azt gondolom, az a típusú együttm ű kö-
dés, amely kezdettő l fogva megvolt a két szakszervezet között, a 
formalizált rendtő l függetlenül is természetes módon megmarad. A 
TUDOSZ, mint azt az elnöki beszámolóban is hallottuk, nem elsza-
kitani akarja a köteléket, hanem az együttmű ködés új megoldásain 
munkálkodik. Ez is azt a fajta magatartást tükrözi, ami mindvégig jellemezte ezt a szakszervezetet, 
tisztségviselő it, amelyért most köszönetet mondok. Mindannyiunknak, munkálkodjunk bármilyen szövet-
ségben, igen fontos kötelességei vannak. Nemcsak a tudományos szférát, hanem az egész költségve-
tési területet érik egyre nagyobb kihívások. Az államháztartási reform — bár ezt mi is sürgetjük —
népszer ű tlen intézkedésekkel is együtt fog járni, ami sokszor keser ű  következményeket jelent ránk  

nézve. Miután érintettek vagyunk, nagyon sokat kell tennünk azért, hogy az új struktúrák ne improvizá-
ciók, hanem végiggondolt koncepciók és stratégiák alapján jöjjenek létre, és hogy a reform során ne 
képző djön tömeges munkanélküliség. Mindezért össze kell fognunk egymással. Nagyon lényegesek 
azok az elgondolások, amelyekrő l Kuti László elnöktő l hallottunk, hogy milyen módon jelöljük ki a jöv ő  
szakszervezeteinek fejlő dési irányát, stratégiáját és konkrét lépéseit. Ebben a körben minden feltétel 
adott mindezek ésszer ű  megvitatására. 

Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 

SpIra György: 

Tisztelettel és rokonérzéssel köszöntelek benneteket mint érdek-
és fegyvertársakat. A mi két szakszervezetünk az elmúlt években 
sok területen mű ködött együtt, nem mentesen az egymás közti 
vitáktól, de egymást segitve, és nem eredménytelenül. Az intézeti 
közalkalmazotti tanácsi választások kapcsán például a legtöbb he-
lyen nagyon jó együttmű ködés alakult ki a szakszervezeti jelöltek 
inditásánál, és ez mindkét szervezetre nézve elő nyös volt, hozzá-
járult ahhoz, hogy megfelelő  reprezentativitáshoz jussunk. A másik 
fontos terület, ahol jó együttm ű ködést tudtunk kialakitani, az aka-
démiai törvénytervezettel kapcsolatos vita volt, amelynek során a két szervezet a közös módositó 
javaslatokat állította össze, és próbálta meg elfogadtatni az országgy ű lés érdekelt képviselő ivel. Ez is 
az együttmű ködés mellett szóló érv, amennyiben a két szakszervezetnek sikerült alapvető  kérdésekben 
közös álláspontot kialakítania. Olyan módosító javaslatokkal kell az MTA-törvény tervezetét jobbítani, 
amelyek arra irányulnak, hogy a kutatók képviselő i paritásos alapon részt vehessenek az MTA-testületek 
tevékenységében, hogy az ezekben helyet foglaló akadémikusok ne önkényesen, a kutatók megkérde-
zése és véleményük figyelembevétele nélkül döntsenek a kutatók sorsát alapvet ő en érintő  ügyekben. 
Sajnos azonban a Parlament — valószínű leg — sz ű kebbre fogja szabni az akadémiai törvény kereteit. 

Kuti László barátom nagyon keser ű en szólt a tudományos munkát végző k helyzetér ő l, körülményeirő l, 
és ez teljesen indokolt volt. Tovább növeli a nehézségeket a szakszervezeti munka iránti érdeklő dés 
megcsappanása, a taglétszám csökkenése — amelyet a TDDSZ is megerő sít. Azt gondolom azonban, 
hogy ezt a csökkenést nem csupán a körülmények okozzák. Nagy elkedvetlenedés is mutatkozik sok, 
korábban lelkes szakszervezeti tagnál. Ezt is meg lehet érteni, hiszen nem tudtunk elérni olyan ered-
ményeket, amilyeneket szerettünk volna nemcsak a munkahelyek védelmében, hanem az életviszonyok 
javitásának terén sem. Bennünk is van hiba, még harcosabbnak, kitartóbbnak kell lennünk. 

(Folytatás a 6. oldalon) 



Tóth Attila. 
A szakszervezeti munka megváltozásának okairól kívánok szólni, összehasonlítva jelenlegi helyzetün-

ket az alakuláskori helyzettel. 
Akkoriban, 1988-ban mindenki nagy elvárásokkal nézett a jöv ő be, míg most, 1993-ban bizonyos 

apátia figyelhető  meg. Akkor a társadalmi szolidaritás, amelyre a szakszervezet tulajdonképpen épül, 
er ő s volt, éreztük, hogy bizonyos szempontból mindannyian elnyomottak vagyunk. Most ez a társadalmi 
szolidaritás fogytán van. Akkortájt egy kollektiv túlélési stratégiával álltunk szemben, most egyéni túlé-
lési stratégiát keres mindenki. 

Munkahelyeink is nagyon megváltoztak, mert akkor jóval több volt az úgynevezett hagyományos 
intézet. Ezzel szemben most egyre több kis munkahelyen kell m ű ködnünk, az intézetek és ezzel együtt 
az alapszervezetek sodródnak, széttöredeznek, megszű nnek. A munkahelyi atmoszférára akkoriban 
ennek megfelelő en aktivitás, bátor kiállás volt jellemző , most az egzisztenciális félelem passzivitást vált 
ki. Az intézeti vezető k akkoriban -- hagyományból vagy eszmei meggy ő z ő désbő l — kooperatívak 
voltak, most ez a hajlamuk csökken, néhányuknál ez a nullához közelít, ső t: nulla. „Megalakult a 
Közalkalmazotti Tanács, mi szükség van a szakszervezetekre?" — mondja némelyik vezető . 

Szakszervezeti jogaink is erő sen csökkentek. Akkoriban jogszabályban biztosított alapszervezeti joga-
ink voltak, ezekkel vagy éltünk, vagy nem, de le voltak irva. Most ezen jogok közül sok megsz ű nt, sok 
pedig átkerült a Közalkalmazotti Tanácsokhoz. Ez nem baj, hiszen munkahelyeink többségén „mi va-
gyunk a közalkalmazotti tanács is, de ami még lényegesebb: az érvényesitésük kemény alkudozásokkal 
megy csak. Sok olyan dolog, amit korábban csak „ki kellett puskázni" a Munka Törvénykönyvébő l, most 
átkerült kollektiv szerző dési szintre, és vért kell izzadnia a tárgyaló félnek, hogy ezeket kicsikarja az 
intézettő l. Ot évvel ezelő tt az alapszervezeti titkárnak és bizalminak sok jogosultsága volt (emlékezzünk 
az üzemi-intézeti négyszögekrel), és odacsaphatta a jogszabályt az asztal közepére, ha merte — nem 
mindig merte —, de mindenesetre az asztal és a jogszabály ott volt, meg a bizalmi és a titkár is. 
Jelenleg egyrészt nincs jogszabály, másrészt nem szükségszer ű en van asztal és bizalmi... 

Az eltelt öt év alatt ezzel szemben Új lehető ségeink nyíltak a közép- és felső szinten, a költségvetési 
intézmények, az akadémia és más f ő hatóságok, valamint az országos érdekegyeztetés tanácsaiban. 
Látható tehát, hogy lehető ségeink nem csökkentek, csak helyileg az alapszervezeti szintr ő l központi 
szintre tolódtak, módszert tekintve pedig a jogszabály-értelmezés helyét a kollektiv alku vette át. 

1988-ban a TUDOSZ alapszabálya, a TDDSZ alapszabályához hasonlóan, az első  demokratikus 
szakszervezeti alapszabály volt (együtt kezdtük el a munkát, s a két szakszervezet sikeresen kiegészí-
tette egymást). Ma már más körülmények között 
kell dolgozunk, és ezt a TUDOSZ alapszabályának 
lehető vé kell tennie. 

Egy dolgot azonban mindig szem elő tt kell tarta-
nunk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a 
tagok érdekeit védő  szervezet vagyunk. Ha ezt a 
változó körülmények között alapszabállyal és prog-
rammal sikerül elő segítenünk, a következő  küldött-
gy ű lésen tiszta szívvel gondolhatunk vissza megú-
juló szakszervezetünk elkövetkez ő  öt évére. 

MTA M ű vészettörténeti Kutatóintézet 

Barreto Sára grafikái 
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küldöttek hozzászólásai 

Központi Fizikai Kutató Intézet 

lványi Csaba: 
A tagság megfogyatkozása döntő  kérdés. Nem foglalkozott ezzel kellő képpen sem az írásos jelentés, 

sem a szóbeli beszámoló. Munkahelyemen például a tagok száma egyharmadára csökkent. Alapszer-
vezeti szinten az érdekvédelmi lehető ségeink besz ű kültek, és ez visszatükr ő z ő dik a taglétszám fogyá-
sában is. Ha a májusi — igen csekély — 3%-os fizetésemelést októberben fizetik ki a dolgozóknak, és 
ez ellen mint titkár nem tudok mit tenni - az bizonyítványt állít ki rólam. Egzisztenciális függésben 
vannak a tagjaink. A közalkalmazotti tanácsokkal kapcsolatban elő állt, megváltozott helyzetr ő l is kevés 
szó esett. Pedig ezzel az alapszervezeti szakszervezeti tevékenység jellege is jelentő sen megváltozott. 
A hagyományos szakszervezeti munka többsége átkerült a Közalkalmazotti Tanácshoz. A „lenti" lehe-
t ő ségek csökkenésével a szakszervezeti mozgalom szétszakadt, mert ugyanakkor ezzel egy idő ben 
„fölső bb" szinteken — az elnökségben és még följebb, egészen a kormányegyeztetési szintekig —
nagyon er ő s szakszervezeti munka folyik eredményesen. A szakszervezetek a fölső  szinteken kiharcol-
ják a bértarifákat, a táblázatot, ezért lent teljesen mindegy, hogy szakszervezeti tag-e az illet ő  vagy sem, 
ugyanúgy megkapja a fizetésemelést. Valahogy a „lenti tudatot" kellene megváltoztatnunk, de errő l 
sokkal többet kellene beszélnünk. 

MTA M ű szaki Fizikai Kutató Intézet 

Horváthné Ács 
Sok téveszme él a Közalkalmazotti Tanácsokkal kapcsolatban. Fontos, hogy a közalkalmazotti taná-

csok a mi szakszervezeti jogainkat nem csökkenthetik. Sok helyen félelem van a tekintetben, hogy 
kijátsszák ezeket egymás ellen. Errő l szó sem lehet. Ellenkező leg, meg kell hogy erő sitsék a szakszer-
vezetet. A közalkalmazotti tanácsok a kollektivának a munkavállalói jogait képviselik, de az érdekkép-
viseleti jogok továbbra is a szakszervezetek kezében maradnak! Az egyik nem cserélhet ő  fel a másikkal, 
tehát a tanácsok nem csorbítják a mi jogainkat. 

Magyar Állami Földtani Intézet 

Csillag'Gábor: 
Miért fogynak a TUDOSZ tagjai? — kérdezték itt a küldöttgyű lésen is. Az alapszervezetekben azért 

van egyre kevesebb TUDOSZ-tag, mert elt ű nt a személyre szóló érdekeltség. Ezen el kellene gondol-
kozni, és a tanulságok alapján kellene továbblépni. Például úgy megszervezni a jogsegélyszolgálatot, 
hogy az végigvigye a tagok ügyeit. A munkaügyi jogi kérdések mellett akár egy örökösödési vagy polgári 
eljárás során. Az ingyenes jogsegélyszolgálatot jobban kellene reklámozni, például a Szószólóban. A 
TUDOSZ vállalhatna adóügyi jogtanácsadást is, amit 	 
a szakszervezeten kívüliek csak térítés ellenében I 
vehetnének igénybe. Ha a szolgáltatásokat bő vít-
jük, az több pénzbe kerül, és így a központi appa-
rátus er ő sítését is igényli. Másként ezeket nem le-
het a szétszórt, apró, kis létszámú alapszerveze-
tekben megvalósitani. Végezetül egy kérdést ten-
nék fel: ha bevezetik a közalkalmazotti béreket, ez 
a TUDOSZ anyagi helyzetét mennyire érintheti? 

MTA Központi Fizikai Kutató Intézet 

Honty Laszló: 
A szakszervezeti taglétszám csökkenése presztízsveszteséget is okoz. Ennek okait vizsgálni kell. 

Külföldön is megteszik, komoly elemzések jelennek meg arról, hogy milyen társadalmi folyamatok kö-
zepette erodálódnak a szakszervezetek világszerte. Az USA-ban m ű ködő  szakszervezetekben 30%-ról 
15%-ra apadt a taglétszáma. Európában is hasonló tendencia figyelhető  meg. A magyar társadalom 
közegében egyre nehezebb szakszervezeti munkát végezni. A szakszervezeti elismertséget csökkenti, 
ha a szakszervezetek negativ kampányt folytatnak egymás ellen. Az egymást lejárató szakszervezeti 
összecsapások miatt a közvélemény elő bb-utóbb kimondja a negatív értékítéletet a szakszervezetek feje 
felett. Természetesen nem arra gondolok, hogy a szakszervezetek között nem lehetnek ellentétes elvi 
és gyakorlati nézetek, ezeket azonban kulturáltan kellene megvitatniuk. Ha a szakszervezetek -- kü-
lönvéleményeik fenntartása mellett — nem fognak össze, akkor ne is reméljük azt, hogy Magyarorszá-
gon valaha is jobb poziciót fognak elérni. 

Tudományos Dolgozók Szakszervezete 

Révész Márta, a T','DOSZ titk, 
A TUDOSZ-iroda szolgáltatásairól szeretnék szólni, miután tájékoztatásaink, úgy lászik, elsikkadnak. 

Jogsegélyszolgálatunk a TUDOSZ-irodában szerdánként 4-tő l 7-ig mű ködik. Nemcsak munkaügyi jogi 
tanácsadás van, hanem más jogi problémával is lehet oda fordulni, akár örökösödési ügyben is. Kíván-
ságra összeállítunk egy listát arról, milyen jellegű  ügyekkel foglalkozott eddig dr. Komjáthy Miklós. 
Adóügyekben is adunk tanácsot, abban az idő szakban, amikor az adóbevallásokat kell készíteni, de 
ettő l függetlenül is, ha van rá igény. Különféle munkajogi szerző déstervezeteket is kaphatnak a kollégák 
(például kollektív szerző dés mintákat). Szakszervezetünk a KSZSZ-en keresztül tagja a nyugdíjas-alapít-
ványnak, amelyhez azon nyugdijas tagjaink fordulhatnak, akik hirtelen valami miatt megszorultak. Fo-
lyamatosan intézzük a nyugdijasoknak a rendkívüli nyugdijemelési kérelmét, ami akkor válik esedékes-
sé, ha valakinek a nyugellátása a minimálnyugdíj összege alá kerül. A Pro Vita Alapítványunkat talán 
nem kell bemutatnom... Amway-szolgáltatásunk lényege: a TUDOSZ-iroda a 20-30%-os jutalékról le-
mondott, ezáltal azok a szakszervezeti tagok — azaz kizárólag TUDOSZ-tagok —, akik rajtunk keresztül 
rendelnek az Amway-termékekbő l, ekkora kedvezményben részesülnek. Beszélhetnék még a munkaerő -
közvetítő  szolgáltatásunkról, ami a tagság számára ingyenes. 

Válaszolok arra a kérdésre, hogy a közalkalmazotti bérek növelésével növekszik-e a tagdíjbevételünk 
is. A növekedés egyelő re kiszámithatatlan, hiszen nem tudjuk, hogyan alakul a taglétszámunk. Vége-
zetül engedjék meg, hogy felvessem: a szakszervezet érte el azt, hogy jöv ő re a nyugdíjjárulék adó- 

mentessé válik. Ez azt jelenti, hogy januártól mindenki kb. 3 százalék plusszal fog rendelkezni. Kérjük az 
embereket, ha megtehetik, hogy „hálából" ebb ő l egy százalékot juttassanak vissza tagdijként a szakszer-
vezetnek, mert egyszer ű en nem tudunk tárgyalni akkor, ha nincs kiért. 

MTA Politikai Tudományok Intézete 

Johancsik János: 
A TUDOSZ azzal, hogy valóságos érdekvédelmet vállal magára — ez a mi területünkön első sorban a 

szellemi értékek védelmét jelenti —, és ezt az érdekvédelmet független szakszervezetként, professzionalista 
módon próbálta biztosítani, jól indult — kétségtelenül ebben az irányban kell továbbhaladnia. 

Sok kollégánknak egykoron az volt a véleménye, hogy a szakszervezet addig szükséges, amíg konkrétan 
tud adni valamit: olcsó üdülést, segélyt, juttatást. A hagyományos felfogáson túl azonban látni kell: a 
szakszervezet első sorban nem segélyegylet, ennél sokkal fontosabb funkciója van. Abban kell közremű köd-
nie, hogy a szellemi munkát értékén fizessék meg, és hogy ne legyunk rászorulva mindenféle segélyre, 
próbáljuk a normális életszínvonalat fenntartani. 

Látni kell viszont az érdekvédelmi munkánk lehető ségeit is. Úgy gondolom, nemcsak a „gonosz" politi-
kusok értetlensége következtében alakult ki az a defenzív helyzet, ameiyben most vagyunk. 1990-es prog-
ramunkban azt mondtuk: harcolunk azért, hogy az állami költségvetés a jelenleginél nagyobb, a tényleges 
szükségletekhez jobban közelítő  hányadát fordítsák kutatásokra. Ezzel szemben ma hol tartunk? A mi 
intézetünkben például felére csökkent ez a pénz. De a kérdést úgy is fel kell tenni, hogy lehet-e ilyen 
célokat a szakszervezeteken számon kérni? Nyilvánvalóan tekintettel kell lenni a körülményekre, de nem 
belenyugvóan. A szakszervezeteknek nemcsak arra kell törekedniük, hogy megő rizzék a munkahelyeket, 
hanem arra is, hogy miként kell változtatni azon, hogy az új struktúráknak megfelelő en lehessen dolgozni, 
milyen módon vállhat életképesebbé egy-egy intézet, és hogyan lehetne minél több szellemi kapacitást és 
értéket menteni. 

Végezetül egy kérdés, illetve kérés. Miért nincs a TUDOSZ-nak egy alapszervezeti mű ködési szabályzata? 
Mert az jó, hogy az alapszervezetek teljesen önállóak, függetlenek, de valamiféle támpont kellene a mű -
ködésre vonatkozóan, és majd mi eldöntjük, hogy ez nekünk jó, vagy nem jó. 

MTA Szegedi Biológiai Központ 

Bagyinka Csaba: 
A fogyatkozó tagság kérdésköréhez: naivnak tartom azt az ábrándozást, hogy jogsegélyszolgálattal, 

mindenféle jótékony cselekedettel a tagság létszámát meg tudjuk növelni, ez legfeljebb egy határig 
megy. Úgy gondolom, hogy komolyabb, specifikusabb szakszervezeti jogokért kellene harcolnunk. Erre 
vonatkozóan vannak külföldi példák, ez nem ismeretlen a szakszervezeti mozgalomban. Németország-
ban például vannak olyan szakszervezetek, amelyek kiharcolták azt, hogy bizonyos munkahelyeken 
csak szakszervezeti tagok lehetnek munkavállalók; vagy kicsit karikírozva: „a szakszervezeti tagoknak 
van bértáblázat, a többieknek nincs". Az ilyen típusú jogok kivívásáért kellene harcolni.' 

Az alapszervezeti munka kérdéséhez: valóban megváltozott a helyzet, régen leírták a jogainkat és a 
munkaadóknak muszáj volt velünk ezeknek megfelelő en egyezkedniük. Most viszont vagy figyelembe 
vesznek bennünket, vagy nem. Meg kell tanulnunk a munkaadókat alkupozicióba kényszeríteni. Ezek-
hez érvek kellenek, jogi ismeretek, diplomáciai érzék -- nem könny ű  dolog. Szeretnénk, ha az ezekben 
járatos, elismert szakszervezeti képviselő k, az ÉSZT-vezető ség is segítene az alapszervezeti titkárokat. 

Jó lenne, ha a TUDOSZ-vezető ség alkupozícióba kényszerítené az akadémiai vezetést. Olyan meg-
állapodásokat kellene létrehozniuk, amelyek kötelező  alkupozícióba hozzák az alacsonyabb szint ű  mun-
kaadói kört is. Jó példa volt erre tavaly az intézeti igazgatók jutalmazása. Az akadémiai érdekegyeztetés 
során akkor megegyezés született a fő titkárral a jutalmazás módjáról, de ehhez ki kellett kérni az intézeti 
szakszervezeti vezető k véleményét. A mi munkahelyünkön a TUDOSZ és a TDDSZ vezető jét megkér-
dezték, hiszen a kikényszerített alkupozíció miatt kénytelenek voltak erre. A továbbiakban pedig a 
bizalmiak és a velük szemben álló vezető k alkupozícióját kellene ugyancsak kikényszeriteni. 

• A Szószóló szerkesztő ségének megjegyzése: ez a felvetés ellentétes a jelenleg hatályos jogszabá-
lyokkal. (MT. 54. paragrafus (1) bekezdés. 

Központi Fizikai Kutatóintézet 

Mezei Ferencne .  
Egy küldöttgyű lésen mindenki elmondja a gondolatait. Ennek a fórumnak a jogosultsága állást foglalni 

a TUDOSZ dolgaiban. Javasolom, hogy a küldöttgy ű lés legfontosabb megállapításait egy „állásfoglalás-
ban" foglaljuk össsze. Az elnök úr beszámolóját úgy értelmeztem, hogy minden baj forrása néhány 
„rosszindulatú" parlamenti képviselő  vagy politikus, aki meg akarja szüntetni a kutatóintézeteket. Hiá-
nyolom az elemzést, hogy mi a bajok tényleges oka. Talán az, hogy csak egy bizonyos pénzmennyi-
séget lehet kutatásra szánni. A beszámolót hallgatva az volt az érzésem, hogy az értékelt idő szakban 
minden jó volt úgy ahogy volt, most nekünk az a dolgunk, hogy ezeket védjük meg. Ezekkel a követ-
keztetésekkel én nem értek egyet. 

Ha választ kapunk arra a kérdésre, hogy ma Magyarországon mekkora nemzeti össztermékkel mennyi 
kutatóhelyet lehet fenntartani, akkor követelhetjük a költségvetés reformját, illetve akkor, ha a szükséges 
anyagi forrásokat is megtaláljuk. Többször elhang-
zott itt, hogy az alapszervezeti munka szintere „fel-
tolódott" a szakszervezeti központba. Ez a megálla-
pitás valószínű leg jogos. Emiatt viszont sokkal job-
ban oda kell figyelni arra, hogy ez a „központ" oly-
an választott emberekbő l álljon, akik a tagság érde-
keit a legjobban tudják képviselni. Különben elju-
tunk oda, ahova régen, hogy lesz valahol fent egy 
elnökség, csinál valamit, amivel vagy egyetértünk, 
vagy nem, de módunk nemigen lesz abba beleszól-
ni. 

Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) 

Földvari Mária: 
A KSZSZ-tagság kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Mi egyrészt tudományos kutatók vagyunk, és 

ebben a vonatkozásban az ÉSZT képvisel bennünket. Ugyanakkor közalkalmazotti munkavállalók is 
vagyunk, ezért a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségével is ő rizzük meg jó kapcsolatainkat. 

C-Új alapszabály 

A küldöttértekezlet köt és félórás — szenvedélyektő l sem mentes — vita után elfogadta Tóth Attila 
elő terjesztésében a TUDOSZ módosított alapszabályát. (A vitában hozzászólt: lványi Csaba, Mezei 
Ferencné, Bagyinka Csaba, Csató Katalin, Bürger Gábor, Honty László, Horváthné Acs Kató és Kuti 
László.) 

Új TUDOSZ-program 

dürger Gábor: 
A TUDOSZ eredeti programja megalakulásunkkal egy idő ben született. Azóta nagy változások történ-

tek a társadalmi viszonyokban, és elég hosszú idő  telt el ahhoz, hogy e programot újrafogalmazzuk, 
módosítsuk. Uj programunk kidolgozásához kikértük néhány alapszervezeti TUDOSZ-titkár véleményét. 
Figyelembe vettük azokat az észrevételeket is, amelyek a Szószóló szeptemberi számában megjelent 
körkérdésekre adott válaszokból derültek ki. 

Uj programunkat összehasonlítva a régi változattal, megállapítható, hogy az eredeti dokumentum 
még magán viseli annak az induló szervezetnek a jellemző it, amely nem tudta reálisan felmérni tény-
leges lehető ségeit. Fontos viszont azt is leszögezni --a TUDOSZ-elnökség megerő sített ebben a 
véleményben —, hogy az eredeti TUDOSZ-program tartalma ma is vállalható, nincs mit szégyellni azon. 

A küldöttgyű lés elé terjesztett javaslat tartalmazza viszont a megváltozott teendő kre való utalást. 
Csak két példát erre. Címszavakban megfogalmaztuk a szakszervezeti munka fő bb eszközeit: ezek az 
érdekegyeztetés, az érdekérvényesítés, a szolidaritás, és a nyilvánosság. A tervezet utolsó bekezdésé-
ben pedig arra szerettünk volna rámutatni, hogy a szakszervezeti munka nem passzív, a szakszervezet 
nem alkalmazkodhat a fennálló rossz körülményekhez, helyette arra kell törekednie, hogy kezdemé-
nyezzen, a különböző  hivatalos, állami és kormányelképzelésekkel szemben felvázolja saját elképzelé-
seit és alternatíváit. Azt hiszem, változtatni kell a hagyományos szakszervezeti státuson. Felül kell 
emelkedni — s mi már ezen túlléptünk — azon a hozzáálláson, amely nem az egyenlő ségen alapul, sok 
feudális vonást visel, és a civil társadalom követelményeit ő l elég messze áll. Ilyen szakszervezeti 
tevékenység jellemezte a korábbi rendszert. A mi szakszervezetünknek nemcsak a stílusa, hanem a 
tartalma is ezt a korszer ű södést mutatja. 

Tisztségviselő ink többsége — vagy talán mindegyike — egyetemi, fő iskolai végzettség ű  értelmiségi, 
vagy magas általános m ű veltséggel biró technikus, illetve munkás. Ha ő k képesek arra, hogy felvállalják 
a kultúra megő rzését, a kultúra hordozását, arra is képesek, hogy a tudományos területen dolgozó 
munkavállalók érdekeit megvédjék, és éppen értelmiségi mivoltuk teszi lehető vé azt, hogy az ezzel járó 
erkölcsi erő t is képviseljék. A (programvitához hozzászólt Horváthné Ács Kató, Mezei Ferencné, Bagyin-
ka Csaba, Szénássy Sándorné és Johancsik János.) 

h.á.k. — d.I. 
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Jó szívvel ajánljuk a Szószóló olvasóinak: 
kerekedjenek fel, s nézzék meg a Magyar 
származású Nobel-díjasok című  kiállítást 
a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás 
december közepéig tekinthető  meg. 

Szent-Györgyi Albert születésének centená-
riuma kiváló alkalom arra, hogy Magyarország-
ról elszármazott Nobel-díjas tudós társai elő tt is 
fejet hajtsunk. Kilenc magyar kutató — Lénárd 
Fülöp, Bárány Róbert, Zsigmondy Richárd, 
Szent-Györgyi 	Albert, 	Hevesy 
György, Békésy György, Wigner Jenő , Gábor 
Dénes, Polányi Károly János — részesült a 
legmagasabb nemzetközi tudományos elisme-
résben. Most az ő  munkásságuk elő tt tisztel-
günk — mondta Szentágothai János akadé-
mikus a Magyar származású Nobel-díjasok 
cím ű  kiállítás megnyitóján a Magyar Nemzeti 
Múzeumban. A tárlókban helyet kaptak tanul-
mányrészletek, fényképek, korabeli újságcik-
kek. Látható Szent-Györgyi Albert Nobel-díja, 
amelyet a Magyar Nemzeti Múzeumban ő riz-
nek. 

Szószóló-lexikon: 
A magyarok közül első ként Lénárd Fülöp 

részesült 1905-ben fizikai Nobel-díjban. Bá-
rány Róbert egyensúlyszervi kutatásaiért és 
kisérleteiért kapta az elismerést az 1914-es 
esztendő ben. Zsigmondy Richárdot a kolloid 
oldatok természetének magyarázatáért tüntet-
ték ki 1925-ben. Szent-Györgyi Albert a bio-
lógiai égésfolyamatok terén végzett kutatá-
saiért kapta az orvosi díjat 1937-ben. Hevesy 
György az izotópokat állította az orvostudo-
mány szolgálatába. 1943-ban lett a kémia No-
bel-díjasa. Békésy György akusztikai kutatá-
sait 1961-ben ismerték el a legmagasabb or-
vosi kitüntetéssel. Wigner Jenő  az atomhéj 
rejtelmeinek leírásáért 1963-ban megosztott 
fizikai díjban részesült. Gábor Dénes a ho-
lográfia elvének kidolgozásáért az 1971. év 
fizikai Nobel-dijat kapta. Polányi Károly Já-
nos a kémiai elemi folyamatok dinamikája te-
rén végzett munkájával érdemelte ki a díjat 
1986-ban. 

Minoritás Alapítvány 

Kiseb ő segkutato Intézet 
A Minoritás Alapítványt ez év elején ma-
gánszemélyek hívták életre. Olyan embe-
rek, akik tudják, hogy a modern társadal-
makban a többség is kisebbségekbő l áll. 
Az alapítvány és az általa létrehozott Ki-
sebbségkutató Intézet céljairól, terveirő l 
számolt be a sajtó munkatársainak Fokasz 
Nikosz, az alapítvány kuratóriumának el-
nöke és Szabó Ildikó, az intézet megbízott 
igazgatója. 

Az alapítók célja: megteremteni a hazai ki-
sebbségkutatás tudományos bázisát, ezzel is 
segítve a kisebbségek önszervező dését, a ki-
sebbségekkel foglalkozó politikai, társadalmi, 
kulturális intézmények munkáját. Fokasz Ni-
kosz hangsúlyozta: a munkájukkal a kisebb-
ségekkel kapcsolatos el ő ítéletek csökkenté-
sét, a többség és kisebbség viszonyának ja-
vítását akarják elő segíteni. 

Az alapítvány tudományos mű helye, a Ki-
sebbségkutató Intézet feladatairól Szabó Ildi-
kó beszélt. Elmondta: az intézet szakmai, po-
litikai és gazdasági szempontból egyaránt füg-
getlen. Nemzeti, etnikai, vallási, kulturális és 
társadalmi kisebbségekkel kapcsolatos kuta-
tási, szakértő i és oktatási kérdésekkel foglal-
koznak. Az intézet munkatársai közgazdászok, 
szociológusok, szociálpszichológusok, polito-
lógusok, akik megbízás alapján végzik mun-
kájukat. Az eredményekrő l a nyilvánosság 
elő tt számolnak be. Az intézet kutatói eddig a 
kisebbségekkel kapcsolatos magatartási for-
mákról végeztek országos kérdő íves vizsgá-
latot. Foglalkoztak Hodász község cigány kö-
zösségi szervező désével, illetve a település 
nem cigány lakosságának látásmódjával. Ta-
nulmányt készítettek a fő városi pályakezdő  
munkanélküli szakmunkások pályakorrekciós 
lehető ségeirő l is. 

Szuperszámítógép 

Bionikus szem — 
A világ első  programozható analogikai szu-
perszámítógépét az elmúlt hónapban mu-
tatták be a fejlesztő k Budapesten, a Ma-
gyar Tudományos Akadémián a nemzet-
közi sajtó képviselő inek. 

A szuperszámítógép elvét Leon O. Chua a 
kaliforniai Berkeley Egyetem professzora és 
Roska Tamás professzor, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Számítástechnikai és Auto-
matizálási Tudományos Kutatóintézet munka-
társa, a kaliforniai Berkeley Egyetemen dol-
gozó vendégkutatója közösen fejlesztette ki. 
A számítógép lényege, hogy úgynevezett cel-
lurális és neurális elven mű ködik, és e két 
folyamatot kapcsolja össze, ezért is nevezik  

angolul Cellural Neural Network-nek, azaz 
CNN-nek. Hasonlóan Neumann János sejt-
automatájához teljesen új megközelítésben 
dolgozza fel a különféle információkat, ám itt 
nem logikai, hanem analóg módon történi az 
információfeldolgozás. Egy CNN elvre épülő  
chip mintegy tízezer számítóegységet — pro-
cesszort — is tartalmazhat, mű veleti sebes-
sége pedig másodpercenként elérheti a tíz a 
tizenkettediken értéket, így teljesítménye tíz-
százezerszer nagyobb lehet egy hagyomá-
nyos számítógépénél. A CNN elvben mű ködő  
számítógépek els ő sorban a különböz ő  térin-
formatikai, valamint robotikai területeken hasz-
nálható jó eredménnyel. A térinformatikához, 
azaz a képfeldolgozáshoz kapcsolódik a CNN 
számítógép első  gyakorlati használata is, mi-
vel ennek alapján alkották meg a kutatók —
s ebben Hámori József akadémikus neurobi-
ológus kutatócsoportjának is része van — az 
úgynevezett CNN bionikus szemet, amellyel 
különböző  állatok retináját, lényegében látá-
sát lehet modellezni. Így néhány év múlva — 
e mostani találmány nyomán — reális esély 
lehet, hogy a vakokat látóvá tegyék. 

A CNN univerzális számítógép a szakem-
berek szerint teljesen új távlatokat nyithat a 
számításelmélet — tágabb értelemben a tu-
dományos szemlélet — területén. Az elemi 
cellák akár kaotikus áramkörök is lehetnek, 
és így egy sor eddig „titokzatosnak minő sí-
tett" térbeli jelenség egyszer ű  modellel ma-
gyarázható lehet. 

Nlvilatkozat 

Szerkeszt ő ségünktő l október elején a Fi-
lozófiai Vitakör vezető i azt kérték, hogy az 
alábbi nyilatkozatot tegyük közre. Szomo-
rú szívvel — s döbbent együttérzéssel te-
szünk ennek eleget. 

A Filozófiai Vitakört, mint független tudomá-
nyos egyesületet, megdöbbenti az a módszer, 
amellyel a kormányzat a Magyar Állami Földtani 
Intézetet leépíti. Ez az eljárás tulajdonképpen a 
kiemelkedő  hagyományokkal és jelennel rendel-
kez ő  magyar geológiával való leszámolást je-
lenti. Több évtizedes szakmai múlttal rendelke-
ző , magasan kvalifikált tudományos kutatókat fe-
nyeget a teljes létbizonytalanság, hiszen speci- 

Jankovits József kiállítása 

ális képzettségük miatt semmi esélyük sincs bár-
miféle tudomanyos területen az elhelyezkedés-
re. A fiatal kutatók kikergetése a szakmából, 
vagy szerencsés esetben szakmájukban marad-
va külföldre kergetése, a magyar geológia vé-
gét jelenti. 

A Földtani Intézetben valóságos rémület ural-
kodik. Ez az egész folyamat méltatlan a magyar 
tudományhoz, és egy civilizált országhoz. 

Tudományos konferencia 

Az agrárkutató intézetek 
sorsa 

A mező gazdasági kutatóintézetek nélkül el-
képzelhetetlen az agrárágazat fellendítése 
— hangoztatták az érintett szakemberek 
néhány hete azon a Nyíregyházán tartott 
tudományos tanácskozáson, amelyen át-
tekintették az elő bbrelépés lehető ségeit. 

A konferencia résztvevő i egyetértettek ab-
ban, hogy a kutatóintézetek m ű köd ő képessé-
gének helyreállítása és fejlesztése nem t ű r 
halasztást. Véleményük szerint a nemzetközi 
piaci versenyben ugyanis Magyarország csak 
különleges mező gazdasági termékekkel, ha 
úgy tetszik „hungaricumokkal" tudhat sikere-
ket elérni. Ehhez a jöv ő ben er ő síteni kell a 
tájkutatást, s helyi termelési adottságok, a bi-
ológiai lehet ő ségek és a tradicionális tapasz-
talatok összehangolásával az úgynevezett táj-
termelést szorgalmazni, segíteni. Emellett a 
kutatóintézeteknek az alakuló farmergazda-
ságok szaktanácsadását, illetve piaci mene-
dzselését is el kellene látni, hogy a vállalko-
zók gazdálkodása sikeres lehessen. 

A tanácskozáson nagy tetszés fogadta azt 
a javaslatot, miszerint létre kellene hozni a 
Nemzeti Agrárkutatási Tanácsot. S ez a tes-
tület meghatározná a fontos kutatási területe-
ket, és közrem ű ködne az anyagi feltételek 
megteremtésében. Szó esett még a kutatóin-
tézetek hovatartozásának kérdésér ő l is. A 
szakemberek többsége úgy vélte: az intéze-
teknek vissza kellene kerülniük a Földmű ve-
lésügyi Minisztériumhoz, hogy a szakmai be-
folyásoltság érvényesülhessen, és a terme-
lő kkel a kívánt szint ű , szoros kapcsolat, 
együttmű ködés kialakulhasson. 

A Balassi Kiadó és a Széchenyi Irodalmi és M ű vészeti 
Akadémia Jankovits József kiváló m ű vész szobrásznak, 

akadémiai székfoglaló kiállítást rendezett a Balassi Kiadó 
Könyvesboltjának galériájában. A kiállítást december 1-jéig 
lehet megtekinteni, hétköznapokon 10-18 óra között, 
szombaton 10-14 óráig. (Ez az a bolt, ahol a TUDOSZ-
tagok magyar és idegen nyelv ű  könyveket, m ű vészeti al-
bumokat 10 százalék kedvezménnyel vásárolhatnak!) 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

(Folytatás az 2. oldalról) 
Speciális adóalap-csökkentő  kedvezmény kapcsolódik az állam által kibocsátott, hosszú 

lejáratú — azaz 3 évnél hosszabb futamidejű  — értékpapírok vásárlásához: az összjövede- 
lem 30 százalékáig levonható az adóalapból e befektetések összege. 

Az új adótábla egyébként — amelyet a parlamentnek nyáron benyújtott jövedelemadó- 
törvényjavaslatok még nem tartalmaztak — a következő : 

0-110 000 Ft: 0%-a, 
110 001-150 000 Ft: a 110 000 Ft-on felüli rész 20%-a, 
150 001-220 000 Ft: 8000 Ft és a 150 000 Ft-on felüli rész 25%-a, 
220 001-380 000 Ft: 25 000 Ft és a 220 000 Ft-on felüli rész 35%-a, 
380 001-550 000 Ft: 81 500 Ft és a 380 000 Ft-on felüli rész 40%-a, 
550 001 Ft fölött: 149 500 Ft és az 550 000 Ft-on felüli rész 44%-a. 

Vagyonkezelő  szervezet 
Három szakszervezeti szövetség (az Autonóm Szakszervezetek Országos Koordinációja, 

az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Szakszervezetek Együttmű ködési Fóruma) 
az egykori SZOT-vagyon rájuk eső  része céljából mű ködtetésének október elején egy kö-
zös vagyonkezelő  szervezetet hozott létre AÉSZ néven. Terveik szerint elő ször a szakszer-
vezeti konföderációk tulajdonába került megyei szakszervezeti székházakat (Győ r, Nyír-
egyháza, Szekszárd), késő bb a salgótarjáni szakszervezeti oktatási központot, s a buda-
pesti Bajza utcai ingatlant veszik birtokukba. Vagyonkezelő  szervezetük fogja mű ködtetni 
a tulajdonukba kerülő  fő városi Benczúr Szállodát is. 

Nyugdíjemelés 
Az Országgyülés jóváhagyta: novembertő l emelkednek a nyugdíjak. Ezzel megvalósul 
az a törvényi kötelezettség, hogy a nyugdíjaknak követniük kell a várható nettó átlag-
kereset-növekedést. Most tehát egyszeri, egy összeg ű  nyugdíjkiegészítésrő l lesz 
szó. 

Ismeretes, hogy a parlament döntése alapján az idén márciusban 10, szeptemberben 4 
százalékkal emelkedtek a nyugdíjak. Ezen felül folyósítják majd az újabb, havi 4 százalékos 
emelés 9 hónapra járó összegét azoknak, akiknek a nyugdíját 1993. január elseje elő tt 
állapították meg. Magyarán az öregségi, a rokkantsági, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az 
átmeneti járadék egy havi alapösszege legalább 300, de legfeljebb 1000 forint, öregségi 
résznyugdíj esetében legalább 250, de legfeljebb 700, özvegyi, szülő i nyugdíjnál legalább 
250, de legfeljebb 700, árvaellátásnál legfeljebb 400, baleseti járadéknál legfeljebb 250 
forint. Ezeket az összegeket kell 9-cel beszorozni, s így számolható ki az egyszeri, egy 
összeg ű  kiegészités, amit kézhez kapnak az érintettek. A 4 százalékos emelés nagyságát 
ki-ki az októberben kapott ellátása alapján számolhatja ki. Tehát az első  esetben 2700-
9000 forint közötti összeget visz ki a postás, a második és harmadik esetben 2250-6300 
forint közötti összeget, a továbbiakban pedig maximum 3600, illetve 2250 forintot. 

Összesen 1800 forint kiegészités jár a nyugdíjszer ű , rendszeres szociális ellátáshoz, 1350 
forint pedig a házastársi, a házastárs utáni jövedelempótlékban részesülő , valamint a rend-
szeres szociális járadékos eltartott hozzátartozója után. 

Fontos tudni, hogy az egyszeri kiegészítés után a havi négy százalékos emelés nem  

decemberben, hanem csak januárban épül be a nyugdíjakba, ellátásokba. Tehát december-
ben az októberi nyugdíjnak megfelelő  összeget folyósítják. Januárban viszont azoknak a 
nyugdíját, ellátását is emelik ezzel a 4 százalékkal, akiknek a nyugdíját, ellátását csak 1993. 
január 1-je után állapították meg. 

Eldöntötték továbbá, az ellátások 1994. január elsején érvényes legkisebb összegeit. Esze-
rint: az öregségi nyugdíj legkisebb összege havi 6800 forint, ugyanígy a III. csoportba tartozó 
rokkantsági nyugdíjé is. A II. rokkantsági csoportban havi 7096, az I-ben 7131 forint. Az 
állandó özvegyi nyugdíjé havi 6600, az árvaellátás havi 6290, az öregségi járadék havi 6470, 
a munkaképtelenségi járadék pedig havi 6960 forint. Az utóbbit igénylő  házastárs öregségi 
járadéka havi 6260, munkaképtelenségi járadéka havi 6480 forint. Az özvegyi járadék havi 
6370, a növelt összegű  öregségi járadék alapösszege havi 6570, a növelt munkaképtelen-
ségi járadék alapösszege havi 6960 forint. A baleseti rokkantsági nyugdíj a Ill. csoportban 
havi 6840, a II-ban havi 7166, az I-ben havi 7226 forint. A rokkantsági járadék összege havi 
5910, a rendszeres szociális járadék összege havi 6640 forint lesz. 

Az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, illetve a növelt összeg ű  öregségi, 
munkaképtelenségi járadék mellett házastársi pótlék havi 8050 forintig állapítható meg, a 
házastárs jövedelme, nyugellátása mellett havi 6600 forintig. Az özvegyi és saját jogú nyu-
gellátás, az öregségi, vagy munkaképtelenségi járadék és az özvegyi járadék együttesen 10 
950 forintig folyósítható. 

Lakásárak és munkabérek aránya 

Módosított lakás célú támogatások 
Hogyan kívánja a kormány támogatni a lakáshoz jutást? 

A kormány a lakás célú támogatások módosításáról döntött. Eddig a szociálpolitikai ked-
vezmény megelő legezésekor csak az első  két gyermeket vették figyelembe. Az új elő írások 
a fiatal párra bízzák, hogy hány gyermek után járó szociálpolitikai kedvezményt vesz fel 
kölcsönként. 

A módosítás olyan új hitelezési megoldást tesz lehető vé, amely a családok havi terheit 
az első  idő szakban nem növeli jelentő sen. Igy magasabb összeg ű  hiteleket vehetnek fel, 
a törlesztő részletek értéke viszont a törlesztés folyamán jelentő sen nem csökkenhet. En-
nek az úgynevezett halasztott kamatfizetésű  hitelezésnek a lényege, hogy a törlesztés első  
szakaszában a havi törlesztő részlet nem nyújt fedezetet még az esedékes kamat egészére 
sem. Ebbő l következik, hogy a tartozás a meg nem fizetett kamatrésszel növekszik. Az 
évente nominálisan emelkedő  törlesztő részlet egy idő  után azonban már nemcsak az ese-
dékes kamat, hanem a felhalmozódott, meg nem fizetett kamatrészek kiegyenlítését, és a 
tő ketartozás megfelelő  hányadának megfizetését is fedezi. Ha az adós nomináljövedelme 
legalább az infláció értékével növekszik, a havi törlesztő részletnek a havi jövedelemhez 
viszonyított aránya enyhén csökken. 

Mivel e hitelbiztosítás garanciái még nem jöttek létre, a banki kockázat csak állami 
garanciavállalással csökkenthető . Ha az adósság behajthatatlan, az állam átvállalja a fenn-
maradt tartozás 80 százalékát; gyermekes családoknál más félmillió, egyéb esetekben 
600 000 forintig. 

A lakásárak és a munkabérek közötti arányok miatt még az átlagos jövedelmű  családok 
sem tekinthető k fizető képesnek a megfelelő  összeg ű  kölcsön felvételére. Az állam ezért az 
első  öt évben az éves törlesztési idő szak kezdetekor fennálló tartozás kamatának 4, a 
második öt évben 3, a harmadik öt évben pedig 1 százalékával támogatja az új lakások 
építő it, illetve vásárlóit. Az új hitelkonstrukciónak köszönhető en a jövő ben egy-egy átlagos 
jövedelm ű  család mintegy 1 millió 360 ezer forint hitelt vehet fel. 
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Megszólítási gondjainkról 

Maga vagy ón? A magyarban e két névmás közül választha-
tunk, ha olyan beszédpartnert kell megszólítanunk, akit nem 
tegezünk. Mivel a két szó stílusértéke nagyon is különböző , 
nem mindegy, hogy melyikkel élünk egy-egy adott helyzet-
ben. Sokszor bizony nem is szerencsés a választás, ezért 
érdemes elgondolkodni a maga és az ón természetén. Bíró 
Ágnes, a Nyelvtudományi Intézet munkatársa most ezekrő l a 
kérdésekrő l ír a Szószólóban. 
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Kétféle szociálpolitika 
Nagyon leegyszer ű sítve: a preventív, átfogó, úgynevezett funkcio-

nális szociálpolitika hivatása a fontos nemzeti, társadalmi célok támo-
gatása, valamint annak megakadályozása, hogy kiézélesedjen a „rá-
szorultsági" helyzetbe süllyed ő k rétege. Ezzel szemben a defenzív, 
korrigáló, utólagos, segélyez ő  szociálpolitika hivatása a bajban !ev ő k, 
bajba kerülök karitatív megmentése. A két szociálpolitikai doktrína 
nem egymás alternatívája, hanem egymás kiegészít ő je. Közöttük nem 
áll fenn a „reális alternatívák közötti szabad választás" lehet ő sége. 

A tudományos és a laikus közvélemény megoszlik. Az egyik tábor 
állítja: a többségnek nem segítség, segély kell, hanem olyan gazda-
ság- és jövedelempolitika, olyan szociál- és nyugdíjpolitika, amelynek 
általános rendje, m ű ködési mechanizmusa számukra a könyörado-
mányokat, a szociális véd ő hálót feleslegessé teszi. Vallják: a sze-
gény- és segélypolitika inkább stabilizálja a szegénységet, mintsem 
hogy tenne ellene. Elismerik ugyanakkor, hogy minden társadalom 
kötelessége egyénileg gondoskodni az elesettekr ő l, az önhibájukon 
kívül nyomorban él ő kr ő l — de csak ezekr ő l. Ebben a körben helye 
van a rászorultsági alapú támogatásoknak. 

A másik tábor azt kérdi, minek lakástámogatás, családi pótlék, ol-
csó közlekedés stb. azoknak is, akik tele vannak pénzzel? Segíteni 
csak azokon kell, akik bajban vannak. A szociálpolitika legyen szelek-
tív. Az állam dolga meghatározni, hogy a közpénzekb ő l ki kapjon 
többet és ki kevesebbet; kit ő l vegyék el, amit másoknak adnak. 

Az alapvet ő  kérdés az, hogy egy „ügyet" kell-e inkább szolgálni, 
vagy a rövid távú foltozgatásokra, ment ő akciókra kell összpontosíta-
ni. 

Mi a fontosabb: 
— A közegészségügyet fejleszteni, vagy a szegények egészség-

ügyi ellátását olcsóbbá tenni? 
— A közoktatást fejleszteni, vagy a szegényebb gyerekek tanulá-

sát, továbbtanulását támogatni? 
— A lakásállományt növelni és felfrissíteni, vagy lakáshoz juttatni a 

rossz lakásban él ő  szegényeket? 
— A nyugdíjak reálértékét meg ő rizni, vagy a legkisebb nyugdíjakat 

a létminimumhoz tartozó jövedelemszint fölé emelni? 
Az ,ügyek" szolgálata általában többe kerül, mint a rászorulók szol-

gálata, de nem sokkal többe, mivel egyre több a rászoruló. A rászo-
rultság általános okainak felszámolása többe kerül, mint az egyedi 
okok ellensúlyozása, vagyis a rászorultak deficitfinanszírozása. A tár-
sadalomnak azonban távlatban az utóbbi megoldás a drágább, mert 
a jöv ő építést kiszorítja a napi megoldások tömege. 

A szocialisztikus elveket valló állam évtizedeken keresztül igyeke-
zett magára vállalni — erején felül — a lakáshoz jutás segítését, az 
öregekr ő l, a betegekr ő l való gondoskodást, a gyermeknevelés, a ta-
níttatás egységes támogatását. A juttatások — bizonyos feltételekkel 
— állampolgári jogon jártak. Nem volt igazi differenciálás az anyagi-
jövedelmi helyzet alapján. Ennek már vége. Jön a szubjektív mérle-
gelés, a könyörül ő  belátás? A neo-paternalizmus? 
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Belgiumban az érdekegyeztetésnek két mechaniz-
musa m ű ködik: egyik a magán- vagy versenyszfé-
rában, a másik az állami vagy költségvetési szférá-
ban. Ez utóbbi volt a szeminárium témája „Társa-
dalmi egyeztetés a közszolgálatban" címmel. 

Belgiumban a költségvetési szféra munkajogi szem-
pontból egységes, a közszolgálat a közalkalmazotti kört 
is felöleli, nincs is külön szavuk a két fogalomra. A 
közszolgálat a közigazgatás személyi állományát jelen-
ti, ide értve a közigazgatás által a szakfeladatok ellá-
tására alkalmazottakat az utcaseprő tő l az egyetemi ta-
nárig. Nem ismerik ebbő l a szempontból az állami és 
az önkormányzati szint megkülönböztetését sem, ez 
irányú kérdéseinket szinte értetlenül fogadták. A terüle-
ti önkormányzatok és az állam vagy kormány olyan 
jelleg ű  szembenállása, amely nálunk az érdekegyezte-
tésben is megnyilvánul, tapasztalataim szerint Belgium-
ban ismeretlen. Az önkormányzat és a kormányzat a 
társadalmi egyeztetés folyamatában területi szinteket 
jelöl csupán. A munkahelyi egyeztetés mellett egy több-
lépcső s érdekegyeztetési mechanizmus épült ki az or-
szágban: településszinten, különböző  regionális szinte-
ken és országosan. 

Érdekegyeztetés helyett Belgiumban társadalmi 
egyeztetésrő l beszélnek, s ez nem véletlen. Utóbbi job-
ban kifejezi azt a szélesebb kör ű  tartalmat, amelynek 
lényege az állandó és folyamatos társadalmi párbeszéd 
a munkáltatók és munkavállalók között, és amelynek 
eredménye a békés, zökkenő mentes fejlő dés, a har-
monikus társadalmi lét. A társadalmi egyeztetésnek há-
rom fajtája van: a tárgyalás, az érdekegyeztetés és a 
békítés. Az egyeztetést, különösen a békitést állami, 
azaz munkáltatói oldalról erre specializálódott hivatal-
nokok végzik. A másik oldalon korántsem ismeretlen a 
függetlenített szakszervezeti funkcionárius kategóriája. 
A független személy továbbra is a munkahelyétő l kapja 
a fizetését, s azt a szakszervezet megtéríti a munkál-
tatónak. Rögtön meg kell itt jegyezni, hogy a szakszer-
vezeti tagdíj magas, de magas a szervezettség is, mint-
egy 60-75 százalékos (az eltérés az eltérő  számítási 
módokból fakad, mondják vendéglátóink). 

A társadalmi egyeztetés Belgiumban szükségszer ű -
en és magától értető dő en megelő zi az állami (hatósá-
gi) döntéshozatalt minden olyan kérdésben, amelyben 
a társadalom két nagy érdekcsoportja, a munkáltatók 
és a munkavállalók közötti összhang megteremtése 
szükséges ahhoz, hogy a társadalmi béke az adott szin-
ten fenntartható legyen, és ne kerüljön veszélybe. A 
társadalmi egyeztetés a mi szisztémánktól eltérő en min-
den szinten kétoldalú. A mi Erdekegyeztető  Tanácsunk-
nak megfelelő  háromoldalú felállás a belgák szemével 
azt jelenti, hogy a munkáltatói oldal kétszer van jelen. 
Hozzátartozik persze ehhez, hogy Belgiumban a költ-
ségvetési szférának megvan a maga országos szint ű  
ET-je, ugyanígy feltehető en a magánszférának is, nincs 
azonban a kettő  fölött álló közös ET. Nincs is rá szük-
ség, tehetem hozzá, mert kellő  a súlyuk, tekintélyük, a 
döntések befolyásolására a lehető ségük így is kellő en 
biztosított. Másik eltérés, hogy az országos egyeztető  
fórum nem „lóg a levegő ben", hanem precízen kiépült 
szervezeti és mű ködési mechanizmus csúcsán áll. Eb-
ben a szisztémában különböző  területi szinteken szak-
mai, foglalkozási, ágazatközi, szakszervezeti federáci-
ós és minden más, sajátos érdekeket kifejező  szerve-
zési elemeken nyugvó fórumok (bizottságok) hálózata 
biztosítja egyrészt adott szinten a társadalmi egyezte- 

Dr. Bittó Márta: 

Érdekegyeztetés Belgiumban 

Kormányközi megállapodás alapján tíztagú magyardelegá-
ció tartózkodott 1993. szeptember 12-19. között Brüsszel-
ben, hogy a belga érdekegyeztetési rendszerrel ismerked-
jen. A belga Munkaügyi és Foglalkoztatásügyi Minisztérium 
meghívására a magyar résztvevő ket a munkavállói és a 
munkáltatói érdekképviseleti szervek, valamint a Kormány 
nevében a Munkaügyi Minisztérium delegálták. 

tést, másrészt a felső bb döntést igénylő  kérdésck kifeje-
zését és továbbítását. Az egyeztetés fórumai paritáso-
sak, szigorúan az egyenlő  arányú részvétel elvén alapul-
nak. 

A társadalmi egyeztetésben a munkavállalói oldalt Bel-
giumban is a szakszervezetek képviselik. Az országos 
érdekegyeztetésben a reprezentatív szakszervezetek ve-
hetnek részt. Három nagy föderáció van, amely repre-
zentatívnak minő sül. Érdekesség, hogy történelmi hagyo-
mányok folytán mindhárom egy-egy ideológiai irányzatot 
képvisel (keresztény, szocialista, liberális) anélkül azon-
ban, hogy a megfelelő  pártokhoz bármilyen módon is 
kapcsolódnának. Sok kisebb szakszervezet van, a köz-
szolgálat területén 40 az egyéb bejegyzett szakszerve-
zetek száma. 

A társadalmi egyeztetés formái közül jogi hatályát te-
kintve ‹; tárgyalás a legjelentő sebb, mert ez megállapo-
dással zárul, ami magában véve nem jogszabály, de po-
litikai kötelezettséget jelent a hatóság (kormány) számá-
ra adott kérdésnek meghatározott irányú rendezésére. 
Ha az így kiadott jogszabály a megállapodással ellenté-
tes lenne, királyi rendelettel történő  megsemmisítése ké-
relmezhető . Az érdekegyeztetés az álláspontok megis-
merését és tisztázását célozza, s ha betöltötte ezt a ren-
deltetését, átalakulhat tárgyalássá. A kettő  tehát nem kü-
lönül, el élesen egymástól. Különtartásuk célja az, gogy 
az érdekkonfliktus súlyához, az érdekek szembenállásá-
nak mértékéhez igazodjon a párbeszéd intézményes le-
hető sége. Ne üljenek le a felek tárgyalni akkor, ha meg-
állapodásra semmi kilátás, viszont egy másik szinten, az 
érdekegyeztetés keretei között, s annak lehető ségeit ki-
használva, folytassák a párbeszédet, s érjék el az egyez-
tetésben rejlő  eredményeket. A békítés konkrét munka-
helyi konfliktus feloldását célozza, hogy elkerülhető  le-
gyen végső  fokon a sztrájk. A békítés nagy tapasztalatot 
igénylő , személyes tekintélyt feltételező  feladatát hivatá-
sos szakemberek végzik, akik a Munka- és Foglalkozta-
tásügyi Minisztérium állományában a Kollektív Munka-
kapcsolatok Osztályán dolgoznak. A békítő  személye ga-
rancia arra, hogy döntését a felek elfogadják. Elvileg bí-
rósághoz lehet fordulni a döntéssel szemben, gyakorla-
tilag erre — mint hallhattuk — nemigen van példa. 

Néhány szót még külön szükséges szólni a munkahe-
lyi egyeztetés rendszerérő l. Történelmi fejlő dés eredmé-
nyeként a munkahelyen belül háromféle fórum mű ködik: 
vállalati tanács, munkavédelmi bizottság és szakszerve-
zeti küldöttség. A két elő bbi csak véleményező -konzul-
tatív szerv, tárgyalási pozíciója csak az utóbbinak van. A 
munkahelyi kapcsolatokat alapvetóen kollektív szerző dés 
rendezi. Ennek a hatályát királyi rendelet az egész ága-
zatra kiterjesztheti. A munkahelyen több szakszervezet 
is mű ködhet, a kollektív szerz ő dés érvényességéhez 
azonban elegendő , ha azt egy szakszervezet aláirja. 

A szeminárium tanulsága számunkra első sorban az volt, 
hogy az érdekegyeztetés nálunk még gyerekcipő ben jár. 
Két irányban szükséges az érdekegyeztetés szervezetét 
és mű ködését fejleszteni. Elő ször is az Erdekegyeztető  
Tanács, a Köztisztviselő k Erdekegyeztető  Fóruma és a 
Költségvetési Intézmények Erdekegyeztető  Tanácsa vi-
szony vár a rendezésre, és ezzel összefüggésben az 
alsóbb szint ű  érdekegyeztetési fórumok kiépítésérő l kel-
lene gondoskodni, hogy az ET „ne lógjon a levegő ben". 
Ezen túlmenő en és ettő l bizonyos fokig függetlenül, a 
konkrét, de kollektív munkaügyi vitákat eredményező  ér-
dekkonfliktusok feloldása egy döntő bíráskodási mecha-
nizmus keretében is kidolgozásra váró feladat. 

,,Önnel príma lesz" — csábítgat 
úton-útfélen egy új magyar cigaret-
ta reklámja. Bizonyára nagyon ha-
tásos, mert a hirdetés láttán egye-
sek sokáig morfondírozhatnak azon, 
hogy szabad-e cigarettát reklámoz-
ni, mások viszont azon tépelő dnek, 
miért sántít a szöveg. Nyelvész 
szemmel nézve nemigen príma (a 
szó hosszú i-vel írandó) itt az ön 
használata. Olyan intim helyzetben 
ugyanis, amilyenre a mondat ravasz-
kásan utal, jobb lenne veled vagy 
— ha (még) nem tegező dünk — ma-
gával... 

Az idézett reklámszöveg a magá-
tól való irtózást példázza. Ez f ő leg 
a városi és iskolázottabb emberek 
körében egyre terjed. Már a 10-15 
éves gyermekek is, akik saját ta-
pasztalatot még nem szerezhettek 
a maga és az ön használatáról, 
rendre durvának minő sítik a ma-
gát és udvariasnak az ön-t. Azután 
zavarba jönnek, ha rákérdezünk, 
hogy durvaság-e, ha a szüleik ma-
gá-nak szólítják a postást, a szom-
szédot, a munkatársukat. A felnő t-
tek egészen természetes módon 
használják mindennapi személyes 
kapcsolataikban a magá-t, sokan ta-
lán még soha nem ejtették ki száju-
kon az ön-t, véleményük mégis 
gyakran hasonló a gyermekekéhez. 
Az ön-nel ugyanis akkor találkozunk, 
ha a köznapi társalgás szintjénél 
emelkedettebb stilusban, megtiszte-
lő en, fokozott udvariassággal szól-
nak hozzánk. Közvetlen, személyes 
kapcsolat híján csak ön-nek szólít-
hatja például a néző ket a televízió 
bemondója, az ügyfelet a hivatalos 
levél írója, a fogyasztókat a szolgál-
tató cég felhívása, a magas beosz-
tású vezető t az ő t csak hivatalból  

ismerő  beosztottja, hallgatóságát az 
elő adó. Az emelkedettebb szinten 
használt ön miatt túlságosan is le-
értékelő dik sokak szemében a ma-
ga, és ez gondot okozhat, ha a be-
szédpartnerek között már nincs 
„három lépés távolság". Példabeli 
szerepeikbő l kilépve, egymással 
megismerkedve természetesebb és 
barátságosabb, ha az említett sze-
mélyek magá-nak szólítják egymást. 
Egyenrangúak személyes kapcsola-
tában az önözés rideg, kimért, az 
udvariasság ekkor visszájára fordul, 
olykor még gúnyos is lehet. Nő k és 
férfiak között a hideg, elutasító ma-
gatartás jele az ön. 

A közvetlen, hangsúlyos megszó-
lítást — éppen a választás nehéz-
sége miatt — hajlamosak vagyunk 
elkerülni. Néha elég az udvariasság-
hoz a kérem, bocsánat, tessék stb. 
Bizonyos esetekben azonban ki kell 
tennünk a személyre utaló névmást, 
igy például hangsúlyos birtokos jel-
z ő ként, de gyakran hangsúlytalan 
helyzetben is, ha a mondat úgy kí-
vánja: Ez az ön pályázata? Ez a ma-
ga írása? Úgy tudom, ön is beadott 
egy kérvényt. Ez nem tartozik ma-
gára. (Természetesen minden pél-
damondatban jó lehet a másik név-
más is, a szereplő k viszonyától füg-
gő en.) 

Az ön és a maga stiluskülönbsé-
gét, amely végigkísérte eddigi törté-
netünket, keletkezésük is magyaráz-
za. A maga természetesen „magától" 
alakult ki a magyarban, a nyomósí-
tó szerep ű , visszaható maga név-
másból. (Ma is használjuk így: saját 
maga, maga csinálta magának stb.) 
A maga ezért terjedt el a magyarul 
beszél ő k minden rétegében az 
egész nyelvterületen. Fokozott ud- 

variasságot igényl ő  helyzetben 
azonban már kialakulása idején, a 
XVII—XVIII. században sem hasz-
nálták, amikor a tisztelet vagy a 
rangkülönbség érzékeltetésére leg-
alábbis a kegyelmed, nagyságod, 
uraságod kívántatott meg. A reform-
korban ezért szükségét érezték egy 
általánosan használható, semleges 
hangulatú megszólító névmás meg-
teremtésének, és létrehozták a szin-
tén névmási eredetű  ön-t (elvonás 
az önmaga, önként alakokból, vala-
ha ő -t is jelentett). Széchenyi István 
használta első ként az ön-t, és szor-
galmazta elterjedését. A m ű velt 
nyelvben gyorsan tért hódított, fo-
kozatosan kiszorította a használat-
ból a kegyelmed-bő l rövidült kegyed-
et, de viszonylag késő i, mestersé-
ges alkotás lévén mégsem léphe-
tett a társadalom minden rétegében 
ismert maga helyére. A legutóbbi 
idő kig a magasabb mű veltség éle-
meként sajátították el az ön-t az is-
kolázottak, de szüleiket ő k is magá-
nak szólították. Manapság a tege-
ző dés egyre általánosabb szokása 
miatt kevesebb alkalmunk nyílik a 
maga használatára, a családban 
szinte egyáltalán nem. Ezért, furcsa 
módon, ma azt kell tanulnunk, első -
sorban városban nevelkedetteknek, 
hogy a maga nem durva szó, ha-
nem egyenrangúak, ismerő sök köz-
vetlen, barátságos megszólítása, és 
élnünk is kell vele, ha túlságosan 
szertartásosnak érezzük a nagyobb 
távolságot, mélyebb tiszteletet kife- 
jező  ön-t. 	 Biró Ágnes 
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