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Mit vállalt a kormány? 
— a bérpolitika alapvet ő  törekvése, hogy a köz-

alkalmazottak bérelmaradása csökkenjen, reálbér-
színvonala a lehet ő ség szerint javuljon 

— új, a szakmai sajátosságokat is figyelembe 
vev ő  bérmechanizmust léptetnek életbe 

— a szakszervezetekkel közösen állapítják meg 
az éves bérpolitikai prioritásokat 

— a szakszervezetekkel együtt megvizsgálják, 
hogyan tudnak jobban m ű ködni a különböz ő  szin-
t ű  (munkahelyi, ágazati stb.) érdekegyeztet ő  fóru-
mok 

— a közalkalmazotti területen a konfliktusokat, 
munkaügyi vitákat tárgyalásos úton igyekeznek 
rendezni. 

A fentiek fontosságát támasztja alá az alábbi 
táblázat. 1995-ben jelent ő sen nő tt a különbség a 
vállalkozói és a közalkalmazotti bérek között, 
ennek további tarthatatlanságát látta be a kormány. 

A teljes munkaid ő ben foglalkoztatottak bruttó 
keresete és a reálbérindex (KSH-forrás) 

Bructe, benstr Reálbtr irelm 15fTA átlag 

FVel, b6 518otrea % 

1992 rab +26,1 - 1,4 21 461 

993 27 173 +219 - 3,9  23491 

991 33 339 + 24,7 +7,9 1  36 687 2  

I995(1-111 uh" 36 751 +17,6 -I1,5 3 

' 1994-ben a személyi jövedelemadó alapjába a 
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék nem szá-
mított bele, ezért a nettó kereseteket ez is emelte 

2  1994.január 1-jével vezették be a Kjt. bértáb-
lázatát 

1995-ös adattal nem rendelkezünk, a központi 
bruttó béremelés 6,5 százalék alatt volt a közal-
kalmazotti területen. 

Hogyan készült 
a Tudományos kutatás cím ű  fejezet? 

1995. december végén az ÉSZT megkapja a 
„Hároméves megállapodás a közalkalmazotti szfé-
rában" cím ű  tervezetet és ebben h ű lt helyét se 
találjuk a kutatóintézetekkel foglalkozó fejezetnek. 
A MUM-ben elfogadják, hogy készítsen a TUDOSZ 
javaslatot, ha már kormányzati oldalról ez elma-
radt. TUDOSZ-elnökség fogalmaz, iroda faxol, 
egyeztetés AOKDSZ-szel. Elkészül a javaslat 
január végére, íme: 

D) A tudományos kutatás 

A MÜM-ben történt egyeztetés során a PM is 
elkészíti a tudományos kutatásra vonatkozó ja-
vaslatát: 

A tudományos kutatás 
1. A tudományos kutatás, a kutatóhelyek és a 

kutatók anyagi támogatásának feltételeit összes-
ségében és szerkezetében a gazdaság és a köz-
ponti költségvetés forrásképzódéséhez és egyéb 
kötelezettségeihez, a gazdaság és a várható, il-
letve értékelt tudományos teljesítményekhez iga-
zodóan lehet alakítani. E követelmények teltesíté-
séhez az érdekeltek egyetértenek abban, hogy: 

— a kutatóhálózatok kapacitásának, támogatá-
sának az el ő bbi követelmények szerinti felülvizs 
gálata, az indokolatlan párhuzamosságok kiküszö-
bölése szükséges. Az Akadémián belüli integrá-
ció, felső oktatasi intézménynek, közgy ű jtemeny-
nek átadás, vállalkozássá szervezés a kutatási 
bázis hatékonyabb m ű ködését szolgálja. Ezt meg 
kell alapozni az önálló költségvetési kutatóintéze-
ti m ű ködés feltételeinek rögzítésével is. 

— a forrásfelhasználásnak, a kapacitások igény-
bevételének — a tudományfejlő dés szempontjai es 
hasznosulási esélyek alapján — prioritások szerin-
ti súlypontozása, a mecenatúra és menedzselés 
szakszer ű vé és értékorientálttá tétele indokolt, 

— a jelenlegi kutatóhelyi kapacitások és támo-
gatások fentiek szerinti felülvizsgálatával felsza-
baduló és a többletforrásokból a pályázati típusú, 
rendszeres teljesítményértékelésen alapuló elosz-
tás bő vítése célszer ű . 

2. Haladéktalanul ki kell alakítani és bevezetni 
a minő ségbiztosítás és' a teljesítményértékelés 
egyéni és kutatóhelyi rendszerét, amely értékelés 
a kutatóhelyi költségvetések és személyi juttatá-
sok meghatározásának — a fent rögzített általá-
nos keretek közötti — alapvet ő  eleme. Az értéke-
lés gyakorlatát az intézményi és egyéni pályáza-
toknal, finanszírozásnál érvényesíteni kell. 

3. A felek egyetértenek olyan illetményrendszer 
kialakításával, amely az elóz ő ekben rögzített cé-
lok érdekében az alkalmazotti állományt mobili-
zálja, a juttatási rendszerben lév ő  automatikus 
elkötelezettségeket mérsékeli. Emellett a várható 
létszámcsökkenés is lehet ő vé teszi a jövedelmek 
teljesítményt ő l függ ő  hányadának növelését. 

A február az egyeztetésekkel, tárgyalásokkal, 
kompromisszumkereséssel telik. Kés ő  estébe 
nyúló viták a MÜM-ben, mit fogadhatnak el a 
szakszervezetek, mit tud vállalni a kormány. Mint 
látjuk, nem sokat, de ez is fontos lehet a szak-
szervezeteknek. Eredményként a Tudomá-
nyos kutatás címszó alatt a következ ő  került alá-
írásra: 

H) Tudományos kutatás 
A Felek 

1) szükségesnek tartják megvizsgálni, hogy a 
Tudománypolitikai Kollégium Titkársága hogyan 
erő sítheti a tudományos kutatást, illetve a f ő tevé-
kenység ű  (MTA és tárcafelügyelet alá tartozó) 
tudományos kutatóintézeteket érint ő  jogszabályi 
koordinációs tevékenységét 

2) egyetértenek abban, hogy a tudományos ku-
tatás és annak támogatása első dlegesen állami 
feladat 

3) egyetértenek abban, hogy át kell tekinteni a 
teljesítményt és min ő ségi szempontokat fokoza-
tosan érvényesít ő , a kutatást támogató pályázati 
rendszer továbbfejlesztésének lehet ő ségét 

4) egyetértenek abban, hogy a tudományos ku-
tatás intézményrendszerének korszer ű sítését jö-
v ő be tekintő en, a hazai intézményrendszerben 
meglév ő  tudásbázis megő rzésével, a szakmai 
szempontok és a pénzügyi lehet ő ségek alapján, a 
társadalom és a gazdaság hosszú távú igényeivel 
összhangban kell megvalósítani. 

Mit vállalt a TUDOSZ? 

Bértarifa-javaslat 
A vállalkozói szférában m ű köd ő  kutató-fejleszt ő  
intézetek figyelmébe 
Az Innovációs Ágazati Kollektív Szerző dést a versenyszféra 
kutató-fejleszt ő  intézetei nek munkavállalói érdekében 1993 
szeptemberében írta alá a munkáltatói érdekképviselet nevében 
a Magyar Innovációs Kamara és az Agrárkutató Intézmények 
Országos Szövetsége, a munkavállalói érdekképviseletek nevé-
ben pedig az ÉSZT és tagszervezetei. Az Innovációs Ágazati 
Kollektív Szerző dés azon munkáltatókra és munkavállalókra 
terjed ki, akik a Kollektív Szerző déshez aláírásukkal csatlakoz-
tak. A Kollektív Szerző désben az aláírók vállalták, hogy a bér-
táblát évente módosítják, az inflációt és a munkáltatók lehet ő -
ségeit figyelembe véve. 

Ez évre az aláírás elő tt álló javaslat szerint a versenyszféra K+F 
intézeteiben az ágazati minimálbér február 1-jei hatallyal 16.900 
forint, összhangban azzal, hogy ezen munkahelyeken az ágazati 
minimálbér a mindenkori orszagos minimálbér 1,165-szöröse. A 
bértáblázat szorzószámokkal állapítja meg az egyes szakmai be-
sorolási kategóriák minimális bértételeit. A javasolt bértételek mellett 
feltüntettük a KSH-tól kapott 1995 májusi országos átlagokat. Ehhez 
képest a versenyszféra kutatóintézeteiben szembet ű nő  az elmara-
dás, de a közalkalmazotti kutatóintézetekéhez képest kedvező . 
Sajnos, ehhez az Innovációs Agazati Kollektív Szerz ő déshez az 
MTA vállalkozói intézetei közül eddig egyetlen sem csatlakozott. 

ÉSZT-jav. min. 
bér 1996. 
febr.-651 

Váll. szféra 
alapbérátlaga 
1995. május 

11. Vezet ő  I. (fő osztályvezet ő  és helyettese) 84 500 97 532 

12. Vezet ő  11. (osztályvezető  és helyettese) 59 150 73 853 

Szellemi foglalkozásúak 

31. Gyakornok I. (középfokú, 0-1 év gyakorlat) 20 300 24 185 

32. Munkatárs I. (középfokú 0-1 év gyakorlat) 25 350 35 730 

33. Gyakornok II. (ff. szaktanf 	0-1 év gyakorlat) 25 350 42 413 

34. Munkatárs II. (ff. szaktanf. 1 év feletti gyakorlat) 28 750 43 209 

35. Fő munkatárs II (ff. szaktanf. 1 év feletti gyakorlat) 33 800 53 312 

36. Gyakomok III. ( ff., 0-1 év gyakorlat.) 30 400 41 281 

37 Munkatárs III. (ff, 1 év feletti gyakorlat) 35 500 56 096 

38. Fő munkatárs III. 	(ff., I év feletti gyakorlat) 42 250 72 344 

Fizikai foglalkozásúak 

51. Segédmunkás 16 900 18 695 

53. Betanított munkás 18 600 21 128 

55. Szakmunkás 26 200 24 964 

57. Mester 33 800 35 969 

Gratulálunk! 

Akadémiai Ifjúsági Díjak '96 
Az Akadémiai Ifjúsági Díjat tő bb mint két évtizede — mindig 
március 15-e alkalmából — adják át azoknak a kutatóknak, akik 
az MTA-hoz tartozó intézményeknél, illető leg az Akadémia által 
támogatott kutatóhelyeken dolgoznak és pályázatukkal kiérde-
melték. Az Idén huszonhét fiatal kutató vehette át az Akadémiai 
Ifjúsági Díjat. Az okleveleket Keviczky László, az MTA fő titkára 
adta át az MTA Tudósklubjában. 

Az Akadémiai Ifjúsági Díjban 
részesült az élettudományok területén: 

Acsády László, 
Garay József, 
Tokaji Zsolt, 
Vida Gyula, 

Zádori Zoltán. 
A matematikai és a természettudományok területén: 

Oszlányi Gábor és Bortel Gábor megosztva, 
Szabó László, 

Domokos Péter, 
Pápai Imre, 

Bozoki Zoltán, 
Keser ű  György Miklós, 

Klivényi Gábor. 
A társadalomtudományok területén: 

Gángó Gábor, 
Balogh Margit, 
Melegh Attila, 
Rebus Péter. 

A Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársai közül 
megosztva kapták sikeres pályamunkájukért a díjat: 

Bánki Judit, 
Gyenese Ilina, 
Kóródi Bence, 

Ónodiné Szabó Márta, 
Pirityi Mária. 

f 	  A Föld Napja 
A Magyar Állami Földtani Intézet április 22-én a „Föld 
Napja" tiszteletére érdekes programot állított össze a 
szakmai és a nagyközönség részére. 

Nyilvános elő adásokat tartanak: Gaál Gábor igazgató 
bevezet ő  gondolatai után Tardy János: Földtani természet-
védelem Magyarországon, Juhász Árpád: Évmilliók emlékei 
— Magyarország földtörténete, Gábris Gyula: A Föld felszí-
nének csodálatos formakincse, Kordos László: A Föld globá-
lis változásai és az emberré válás. 

A Föld Napján az Országos Földtani Múzeum (Budapest 
XIV., Stefánia út 14.) egész nap fogadja a látogatókat, az 
Országos Földtani Szakkönyvtár (ugyanott) könyvkiállítással 
és kiadványok árusításával várja az érdeklő dő ket. 

A Felek 
1) egyetértenek abban, hogy a magyar tudo-

mánynak másra át nem hárítható feladata és fe-
lel ő ssége van az emberi élet minő ségének növe-
lésében, a gazdaság fejl ő désében és a környezet 
védelmében 

2) szükségesnek tartják egy koordináló, érdek-
érvényesít ő  tárcafüggetlen tudománypolitikai intéz-
mény létrehozását, melynek feladata a Tudomány-
politikai Kollégium mellett 

• a tudománypolitika kialakítása 
• a tudománypolitikai célok megvalósítása érde-

kében a tudomány és a kutatás képviselete 
• a tudományos kutatást és a f ő hivatású (MTA, 

állami és tárcaszint ű ) tudományos kutatóintézete-
ket érint ő  törvénykezési koordináció 

3) egyetértenek abban, hogy a tudományos ku-
tatás finanszírozása első dlegesen állami feladat, 
ezért az elvárható eredmények érdekében átte-
kinthet ő bbé kell tenni a tudományos kutatást biz-
tosító költségvetési támogatások, alapok rendsze-
rét és megvizsgálandónak tartják annak lehet ő sé-
gét, hogy a nemzeti jövedelemnek kutatásra és 
kísérleti fejlesztésre fordított hányada a jelenlegi-
nél magasabb szintre emelkedjen 

három éven belül el kell érni, hogy a költség-
vetési kutatóintézetek m ű ködését 70-90 százalék-
ban a költségvetés biztosítsa (az intézetek tá-
mogatásának mértékér ő l az éves költségvetési 
tárgyalások során kell megállapodni) 

lehet ő vé kell tenni, hogy a személyi jövede- 	— a kutatóintézeti dolgozókat érint ő  valamennyi 
lemadó 1 százaléka az adózó választása alapján kérdés tárgyalásában az érdekegyeztetés minden 
az általa megjelölt kutatási alapra is fordítható szintjén részt vesz. 
legyen 	 Mir ő l mondott le a TUDOSZ? biztosítani kell a kutatási alapok reálértékének 
megtartását 	 A tárgyalások ideje alatt a törvényben foglalt 

növelni kell az OMFB és az OTKA szerepét idő keretek között a TUDOSZ tartózkodik a sztrájk, 
4) egyetértenek abban, hogy a költségvetési mint a (kutatóintézetekben eddig se s ű rű n alkal-

kutatóintézetek, illetve az ott dolgozó közalkal- mazott) nyomásgyakorlás eszközének alkalmazá-
mazottak létszámát központi intézkedéssel nem sától. 
indokolt tovább csökkenteni. 	 összeállította: Révész Márta 



Magyarországi elit 
Hogyan írhatók le egy átalakuló társadalom változó vezet ő i 
csoportjának sajátosságai; egyáltalán stabilizálódtak-e Ma-
gyarország (Közép-Kelet-Európa) viszonyai annyira, hogy 
vizsgálható állapotban lennének strukturái? Legutóbb az 
Oktatáskutató Intézet folyóirata, az Educatio vállalkozott arra, 
hogy a különböző  szempontok figyelembevételével próbál-
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Napjainkban az oktatási rendszer 
egyik alapkonfliktusa, hogy miköz-
ben általános tendencia figyelhető  
meg a szélesebb rétegek tömeges 
képzési formáinak kialakítására, 
ezzel párhuzamosan erő södik a 
törekvés a „ beavatottak" szakmai 
képzését biztosító 

exkluzív m ű helyek 
kialakítására. Ezek közül — egy-egy 
hallgatói interjún keresztül — a Ma-
gyar Építészek Kamarája és Szö-
vetsége Mesteriskolájával, a buda-
pesti International Business School-
lal, illetve az Oxford Brookes Uni-
versity magyarországi iskolájával, 
valamint a budapesti Láthatatlan 
Kollégiummal lehet közelebbr ő l 
megismerkedni. (Külön érdeklő -
désre tarthat számot, hogy ez utób-
bi szervezeti és m ű ködési szabály-
zatát, kuratóriumi tagságát és tuto-
rátusának összetételét részletekbe 
menő en is dokumentálják.) 

Az eddigi publikációk fényében 
úgy tű nik, hogy a rendszerváltás elit-
jének kutatására vonatkozóan —
talán Szelényi Iván mellett — a leg-
alaposabb vizsgálatokat Szalai Er- 

zsébet végezte. Valószínű leg még 
további vitákat fog kiváltani az a —
most az Educatioban is — kifejtett 
álláspontja, amely szerint a tartó-
san elhúzódó válság leglényege-
sebb oka abban keresendő , hogy 
„a rendszerváltó elit, közelebbr ő l a 
Békesi-, majd a Bokros-csomag 
mögött álló közgazdászelit nem 
tudott kreatív módon reagálni arra 
a történelmileg egyedülálló kihívás-
ra, amelyet az államszocializmus 
hirtelen összeomlása jelentett". 

De milyen is ez a bizonyos köz-
gazdászelit, amely a fenti, súlyos 
elmarasztalásban részesül? Erre a 
fölöttébb érdekes problémára kere-
si a folyóirat (túlzás nélkül) legfonto-
sabb tanulmánya a választ. A kilenc,  
venes évek gazdasági elitjének 
képzettségér ő l és karriermintáiról 
tesznek közzé adatokat és fogalmaz-
nak meg ezek alapján eddig még 
csak sejtett, de tényekkel alá nem 
támasztott összefüggéseket a köz-
gazdaságtudományi egyetem szoci-
ológusai: Lengyel György és Bartha 
Attila. Egy korábban megkezdett 
program folytatásának is tekinthető  
ez a munka, hiszen elő bbi szerző  

tollából 1989-ben már megjelent egy 
olyan monográfia, amely akkor át-
törést jelentett a hazai gazdasági elit-
kutatás területén, „ Vállalkozók, ban-
károk, keresked ő k. A magyar gaz-
dasági elit a 19. században és a 20. 
század els ő  felében"címmel. A most 
ismertetett néhány érdekesebb kö-
vetkeztetés egy olyan, 1993-ban 
végzett felmérés tényeire támaszko-
dik, amélynek mintája egyaránt tar-
talmazta a nagy állami és magán-
vállalatok, a nagybankok fels ő  
vezető it, továbbá a gazdasági mi-
nisztériumok és kormányhivatalok 
első  embereit, valamint az Ország-
gy ű lés gazdasági bizottságának tag-
jait. A vizsgálat során megválaszol-
ni kívánt kérdés így hangzott: mi 
jellemzi a 

gazdasági elit képzettségét, 
annak tartalma, szintje és jellege 
szerint, és mutat-e a képzettség 
összefüggést a gazdasági elit tár-
sadalmi differenciálódásával, vala-
mint karriermintáival. Ami a kérdés 
első  felét illeti, arra az összefüg-
gésre már a gazdasági elit törté-
netszociológiai vizsgálatai is felhív-
ták a figyelmet, hogy az elit „ rek-
rutációs kritériumai" közt a moder-
nizáció során jelentő sen megnöve-
kedett a képzettség szerepe. A 
huszadik század derekára a fejlett 
ipari országokban nem csupán a 
fizetett menedzserek, de a tulajdo-
nosok, a bankárok és a gazdaság-
politikusok körében is dominánssá 
vált a felső fokú végzettség. Az vi-
szont már meglepő nek tű nik — bár 
furcsa módon az iparosodás meg-
késettségével magyarázható —, 
hogy a magyar gazdasági elit kép- 

zettségi szintje történetileg tekintve 
általában magasabb volt, mint a 
fejlett országok gazdasági elitjeié. 

Ami pedig már a mai helyzetre 
vonatkozik, az 1993-as gazdasági 
elitben nem érte el az 5 százalékot 
azoknak a vezetöknek az aránya, 
akik nem rendelkeztek felső fokú vég-
zettséggel. Érdekes, de jellemző  

átstrukturálódás 
tapasztalható az utóbbi években a 
diplomák típusainak körében. A köz-
gazdasági és mérnöki diplomával ko-
rábban versenyhelyzetben lévő  jogi 
végzettség fokozatosan kiszorult az 
ekvivalens tudástípusok körébő l, és 
mára mintegy 5 százalékra csökkent 

„High society 

a jogi végzettségű ek aránya a gaz-
dasági vezetök körében. Ugyanak-
kor az átlagoshoz képest is felülrep-
rezentáltak a (f ő ként a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen 
végzett) közgazdászok a banki szfé-
rában, valamint a gazdasági jellegű  
minisztériumok vezetésében. A mér-
nökök csupán az egyre szű külő  álla-
mi nagyvállalati szegmensben tud-
ták megő rizni többségi arányukat, mi-
közben a parlamenti- és a magán-
vállalati területeken az egyéb — így 
a jogi — végzettség ű ek számára na-
gyobb esély mutatkozott a gazdasá-
gi elitbe kerülésre. Ső t, szembetű nő , 
hogy ez utóbbi területeken jelentő s 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Könnyen hihetnénk, hogy mintha azóta létezne az „elit", amióta erre a 
politikaelméletek felhívták a figyelmünket. Pedig az a felfogás, amely a 
„tömeg" és az „elit" elkülönülésébő l vezeti le a társadalom alapstrukturá-
jának milyenségét, sokkal régebbi múltra tekint vissza. Bár a politika, mint 
techné, az antikvitás óta valóban a legkiválóbbak "mű vészete", mégis 
érthető , hogy az „elit" igazában a modern társadalmak, illetve politikai 
rendszerek egyik alapkérdésévé vált. 

A politikai akaratnyilvánításnak a szabadságjogok kiszélesítése nyomán 
bekövetkező  általánossá válása egy nyilvánvalóan antidemokratikus jelen-
séget is a felszínre hozott. A korábban egyértelmű en pozitív tartalmú 
„kiválóság"-jelentés mellett az elit ettő l kezdve sokkal inkább bizonyos 
„kasztosodás"-ra kezdett utalni. Jól kifejezi ezt a változást, hogy az elit 
szó szinonímájaként kezdték használni a „zárt kör", a „ bels ő  kör", a - high 
society" kifejezéseket. Nyilvánvaló lett, hogy a társadalmi egyenlő tlensé-
gek egy sajátos újratermel(ő d)ésérő l van szó, amely folyamatban a szo-
cializáció, ezen belül is az intézményes oktatás, a nevelés meghatározó 
szerepű . Joggal állapította meg Mills — bár az amerikai elitrő l, de általános 
érvénnyel —, hogy a politikai rendszerben, a katonai szférában és a 
gazdasági életben a legmagasabb pozíciókat elfoglaló emberek hasonló 
társadalmi környezetbő l kerülnek ki. Közismert leírása szerint, az amerikai 

• társadalomban domináns csoport fő ként gazdag, fehér, angolszász, pro-
, testáns férfiakból áll (WASP), akik közül sokan ugyanazokba a klubokba 

járnak, egymás mellett ülnek a kormányzati bizottságokban, de mindenek- 
elő tt ugyanazokon az elitegyetemeken tanultak. 

TUDOSZ NEWS * TUDOSZ VILÁG 

OSZT küldöttértekezlet 
Az ÉSZT 1995 decemberi küldött-
értekezlete úgy döntött, hogy ez 
év márciusában alapszabály-mó-
dosító küldöttértekezletet kell 
összehívni. A TUDOSZ véleménye 
az volt, hogy nincs szükség az 
alapszabály átdolgozására, a 
meglév ő  alapszabályt jónak tart-
juk, azt az igényt, hogy valamennyi 
tagszervezet alelnököt delegál-
hasson, támogatandónak tartjuk. 

Az elmúlt három hónapban az el ő ké-
szítések során nyilvánvalóvá vált, hogy 
a tagszervezetek egy része ennél lé-
nyegesen tágabb módosítást tart szük-
ségesnek, és ennek megfelel ő  elő ter-
jesztés került a küldöttgy ű lés elé. 

Az új alapszabály szerint az ÉSZT-
nek eddig soros elnökei voltak, akiket 
a tagszervezetek delegáltak, és akik 
évente váltották egymást. Az elfoga-
dott alapszabály a küldöttértekezlet 
döntésévé tette az ÉSZT-elnök, és a 
három alelnök, valamint a titkár szemé-
lyének megválasztását. 

Az új alapszabályt, amint rendelke-
zésünkre áll, természetesen eljuttatjuk 
a TUDOSZ-titkárokhoz tanulmányozás-
ra. A küldöttértekezlet az alapszabályt 
a TUDOSZ-küldöttek 10 nem szavaza-
ta mellett fogadta el. 

„Lobbylista" 
a Magyar Közlönyben 
Kett ő százhetvenegy jegyzékbe 
vett érdekképviseleti és társadal-
mi szervezet névsora olvasható 
a Magyar Közlöny március 20-án 
megjelent 20. számában. Az Or-
szággy ű lés elnöke a házszabály 
el ő írásainak megfelelő en hozta 
nyilvánosságra idén is az úgyne-
vezett parlamenti lobbylistát. 

Ezzel kapcsolatban a Civil Ke-
rekasztal soros elnöke elmondta: az 
érdekközösségek, civil szervezetek 
maguk kérték, hogy a listára felkerülje-
nek. Azt várták az elmúlt évben, hogy 
a lobbylista révén lehet ő ségük lesz 
bekapcsolódni a parlamenti munkába. 
Szerettek volna téma, érdeklő dés sze-
rint részt venni a bizottság ülésein, azt 
remélték, hogy a képviselő k maguk ke-
resik meg a civil szervezeteket, ám az 
elő z ő  év azt mutatja, hogy a parlamenti 
nyílt napokon kívül más lehet ő ség nem 
adódott számukra a parlamenti bizott-
ságokkal való találkozásra. Bizonyos 
szempontból azonban a kapcsolatte-
remtést szolgálhatná a parlamenti Civil 
Iroda, amely jó kezdeményezésnek 
bizonyult, mivel ott hozzá lehet jutni a 
parlamenti dokumentumokhoz, törvény-
elő készít ő  anyagokhoz. 

A lobbyzók változatlanul azt remélik, 
hogy az úgynevezett lobbylista elő bb- 

utóbb betölti azt a szerepet, amelyre 
született: kapcsolatot alakít ki a pártok 
és a társadalmi szervezetek közt. 

Török út — 1996. 
Az elmúlt év tavaszán a Történet-
tudományi Intézet lelkes, Törökor-
szágot szerető  és ismerő  gazda-
sági igazgatónő je felajánlotta, 
hogy törökországi körutat szervez 
ő szre. Csodálatos helyeken jár-
tak kollégáink, most az újabb út-
ról adunk tájékoztatót. 

Indulás: 1996. szeptember 5-én reg-
gel 6 órakor a Déli pályaudvarról. 

Útvonal: Jugoszlávia - Görögország 
(rövid pihenő  Theszalonikénél, majd 
Kavalán a bizánci vár megtekintésével) 

Határátkelés: Ipsalánál. 
Első  állomás IZMIT, érkezés kb. du. 

5 óra. Izmit egy ipari város, így ez a 
hely csak pihenésként szolgál, de itt élt 
Thököly Imre 1705-ig (emlékút). 

Másnap a kora reggeli órákban foly-
tatjuk utunkat a vadregényes hegye-
ken át, rövid pihenő k tartásával Anka-
rán keresztül BOGAZKALE, vagy YAZI-
LIKAYA-ba érkezünk (sziklatemplom, 
vár és a bronzkori nagy templom meg-
tekintése). 

Egy éjszakai tartózkodás után elin-
dulunk — programunk egyik legjelentő -
sebb állomásához — GÖREME, KAPA-
DÓKIA megtekintésére, itt 2 éjszakát 
töltünk (program: kolostortemplom, fel-
legvár, Szt. János templom, sziklapira-
mis és a földalatti város). 

Reggel korán indulunk tovább NEM-
RUT DAG (hegy) felfedezésére. 

Az út hossza a Nemrut hegyig kb. 
450 km. A római hídon áthaladva Krisz-
tus el ő tti századból származó sok-sok 
látnivalóban lesz részünk. A hajnali 
órákban a Nemrut hegyen (2100 m ma-
gas) a királyi sírok és hatalmas szob-
rok K-Ny irányban, valamint a napkelte 
csodálatos látványában gyönyörködve 
fejezzük be, alvás nélkül a programot. 

Reggel folytatjuk utunkat, a buszon 
pihenve. Menetközben megtekintjük az 
Eufrátesz folyót és Diyarbakirt rövid 
kitérő vel. 

A következ ő  állomás 520 km megté-
tele után BITLIS és a VAN tó valamint 
a Tigris folyó. 

Itt két éjszakát töltünk, rengeteg lát-
nivalóval együtt: örményházak-szel-
dzsuk sírmez ő k, fellegvár, a magas 
hegyek övezte VAN tó (Aktamar sziget 
az örmény királyok székhelye volt) stb. 

Visszafelé tartva a következő  állomá-
sunk SANLIURFA és HARRAN — ez a 
szír határ közelében levő  hely —, ahol 
a kereszténymúzeum és templom, 3 ezer 
éves bazár, agyagtáblák — amelyen a 
Gilgames eposz töredékei láthatók. 
Harran — Ábrahám tartózkodási helye 
volt — itt láthatók még a teveháton ván-
dorló nomádok is. Ha a fentieket túléltük 
és kibírtuk, akkor elérjük a Földközi ten- 

gert — ISKENDERUM-ban 2 éjszakát 
töltünk fürdéssel, pihenéssel. 

A tengerparton haladva csodálatos 
környezetben érjük el KÓNYA városát, 
melynek nagy történelmi múltja van 
(Nagy Sándor idejében már virágzó 
város volt). 

Látnivalók: kolostorok, szerzetes-
rendek, várhegy dombján lévő  híres 
Alaeddin dzsámi, dervisek. 

Hazafelé tartva még egyszer megpi-
henünk IZMIT-ben, vagy a környékén. 

Utolsó nap délutánján EDIRNÉ-be ér-
kezünk, ahol szabadprogrammal zá-
runk. 

Másnap a reggeli órákban átjövünk a 
határon, hogy Bulgáriát a törvényessé-
gi idő n belül el tudjuk hagyni. 

Érkezés haza kb. az éjféli órákban. 
Az út hossza: kb. 7000 km 
Idő pontja: szeptember 5-tő l-szeptem- 

ber 21. vagy 22-ig (17 vagy 18 nap). 
Költségei: autóbusz kb. 18.000 Ft. 
Szállás: 350 DM + vízum. 

Jelentkezni lehet: 
MTA Történettudományi Intézet 

1014 Budapest, Úri u. 53. 
Szickné Tóth Kornélia 

Guruczl Imréné 
Tel.: 214-1781 

Tel./fax :156-6373 

Megjegyzés: amennyiben a hosszabb 
vízum megszerzésére lehető ségünk 
lesz, akkor a kinti tartózkodásunk 2-3 
nappal meghosszabbítható minimális 
költségkülönbözettel. 

Üdülési lehető ségek 
TUDOSZ-tagok 
és családtagjaik számára 

Balatonfüreden, középiskolai kollé-
giumban ajánlunk 2 és 4 ágyas szobá-
kat (A Balatontól 1,5 km-re van) 

Szállásdíj 625 Ft, háromszori étke-
zés 952 Ft-értjeggeli-vacsora 545 Ft-
ért igényelhető . 

Egerben 2-3-több ágyas szobák igé-
nyelhet ő k a fő iskola kollégiumában. 
Szállásdíjak 2 ágyas szobában 500 Ft, 
3 ágyasban 450 Ft, többágyasban 
400 Ft. Az idegenforgalmi adó 70 Ft 
fejenként, naponta. Július 9-tő l, keddi 
váltónapokkal lehet helyet igényelni. 

Sopronban a közkedvelt kollégium-
ban felnő tteknek 560 Ft, diákoknak 
325 Ft a szállásdíj, ehhez 120 Ft ide- 
genforgalmi adó járul. 2x2 ágyas apart-
manokat lehet igényelni, minden szo- 
bához hű tő szekrényrész tartozik, fő -
zési lehető ség is van. A határátkelő  
továbbra is vonzó közelségben. 

Baján a fő iskola kollégiumában július 
1. és augusztus 25. között háromágyas 
szobákban heti 3360 Ft-ért lehet sze- 
mélyenként szobát kapni. Az idegenfor-
galmi adó 40 Ft. Baja csendes, kelle- 
mes kisváros, népszer ű ségét az elmúlt 
években olcsósága is növelte. Olcsósá-
ga elmúlt, de ez évben a határ közelsé-
ge már nem hat riasztóan. 

Pécsett a JPTE kollégiumában fel-
nő tteknek 400 Ft-ért, gyerekeknek  

280 Ft-ért lehet szállást kapni. Ide-
genforgalmi adó 30 Ft. A kollégiumban 
étkezési lehető ség van, 240-250 Ft-ért 
a la carte ebéd kapható. 

A turnusok a TUDOSZ üdülési fe-
lel ő söeinél megtekinthet ő k. Jelentkezni 
május 15-éig lehet az üdülési felelő sök-
nél. 

(Az árak az ÁFÁ-t is tartalmazzák, 
minden ár személyenként értendő .) 

Mit tartalmaza KjL 
módosítása? . 
Politikai döntésként a KIÉT-en alá-
írt megállapodás szerint új illet-
ményrendszer lépett életbe feb-
ruár 1-jétő l, amelynek minden osz-
tályában és sorában szereplő  mi-
nimumról külön állapodtak meg. 
Ez az elő z ő  szorzós táblázathoz 
viszonyítva február 1-jétő l átlago-
san 10 százalékos, szeptember 1-
jétő l az 1995-öshöz viszonyítva 15 
százalékos tarifaemelkedést tar-
talmaz. A pótlékok alapja ez év-
ben nem a bértábla Al értéke, ha-
nem 9.350 február 1-jétő l, Illetve 
9.800 szeptember 1-Jétő l. 

Herczog László, a MUM államtitkár-
helyettese az Országgy ű lés Oktatási 
Bizottsága elő tti vitán az érvényes táb-
lát alulfinanszírozottnak minő sítette, és 
mint mondta, az illetmények elmarad-
nak a méltányostól. Ezért a kormánnyal 
kötött 3 éves megállapodás legfonto-
sabb pontjának a bérrendszer áttekin-
tését nevezte 

Az új bértáblában még a költségve-
tési vita megkezdése elött meg kellene 
állapodni, mert rossz eredményre ve-
zet az a gyakorlat, miszerint a költ-
ségvetési törvényben megállapított ke-
retösszeghez kell igazítani a bértétele-
ket. (Érdekes volt hallani, a parlamenti 
képviselő k kevesellték az új béreket, 
holott az emelésre fordítható összege-
ket ő k szavazták meg.) 

A Kjt.-módosítások jelentő s része a 
magasabb vezet ő i megbízásokra, illet-
ve a megbízás megszüntetésére vo-
natkozik. A jöv ő ben a magasabb veze-
t ő i megbízás a közalkalmazott elfoga-
dó aláírásával jöhet csak létre. Lehető -
vé válik a magasabb vezető i megbí-
zásról való lemondásra is. 

A Kollektív Szerző dések kötésének 
elő segítésére lehető vé teszik, hogy több 
munkáltatóra kiterjedő  kollektív szer-
ző dést is lehessen kötni. 

Történelmi ficari 
„kiigazítása" 
a  KFKI-ban 

A KFKI Üzemeltető  Kft-jének dolgozóit 
munkaértekezleten tájékoztatták a kft. 
átalakulásáról. Szlávik Ferenc igazgató 
bejelentette, hogy az INNOV Rt. a 1992-
ben létrehozott Uzemeltetö Kft-t a KFKI 
területén mű ködő  hat kutatóintézetnek  

ajándékozta, „ezzel történelmi ficam iga-
zodott ki". Az új társasági szerző dés 
értelmében az Üzemeltető  Kft. tevékeny-
ségi köre kibő vült a bérbeadással, és 
ezzel megsz ű nt az az anomália, misze-
rint a bevételek az Innovációs Rt.-nél, a 
kiadások az Üzemeltető  Kft.-nél jelent-
keztek. (Egyúttal a kft.-ben tevékenyke-
dik az Innov Rt. néhány vezető je is.) A 
hat kutatóintézet igazgatói alkotják az 
egyszemélyes kft. közgy ű lését. A meg-
jelent igazgatók arról beszéltek, hogy a 
munkavállalók munkaviszonya nem vál-
tozott az átalakulással, de a kft. dolgo-
zóinak nem tudnak jobb körülményeket 
biztosítani, mint a kutatóintézetekben 
dolgozóknak. 1995-re 10%-os béreme-
lést, 13. havi garantált bérkifizetést ter-
veznek. A tulajdonosok bejelentették, 
hogy a kft. dolgozóinak biztosítják a köz-
alkalmazotti bérminimumokat (A sajtóból 
értesültünk, hogy az Innov Rt. felszá-
molás alatt áll.) A kft. vezető i és a szak-
szervezet vezető i rövidesen megkezdik 
a Kollektív Szerző dés megkötésére vo-
natkozó tárgyalásokat. 

enes 
adótanácsadást  • 

és jogsegélyszolgála 
tart 

a TUDOSZ-ir 
(VIII. ker., Pusk 

II. em. 83.) 
minden szerdán 

16 és 19 óra között 
dr. Komjáthy Miklós 
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Szegénység-szemantika (Folytatás a 2. oldalról) 
a fő iskolai alapképzés utáni 
kiegészítő  képzésben részt vev ő k és 
egyáltalán a mindenféle „képzési 
vargabet ű k" után a gazdasági elitbe 
kerülök aránya is. 

A karrier alakulásának vizsgálata 
azt bizonyítja, hogy az első  beosz-
tástól az elitig történő  lépések —
szinte teljesen függetlenül a vég-
zettség milyenségétő l — általában 
négy-öt lépcső ben történnek. Ez a 
folyamat egészében mintegy hu-
szonegy évet vesz igénybe, de itt 
már jóval differenciáltabb a kép. A 
közgazdász végzettség ű ek eseté-
ben ugyanis ez ennél rövidebb, 19 
és fél év, míg a m ű szaki és egyéb 
végzettség ű ek körében eléri a 22-
23 évet. Az külön is felt ű nő , hogy 
míg a bankvezet ő ket átlag öt be-
osztásváltás jellemzi, addig a par-
lamenti gazdasági bizottsági tagok 
karrierlépéseinek száma nem ha-
ladja meg a hármat. Lényegében 

nincs eltérés 
a nő k és a férfiak karrierjének átla-
gos hosszát illető en. A vizsgálat 
azonban felhívja a figyelmet arra, 
miszerint a nő k esetében mintegy 
öt évvel hosszabb várakozási idő  
elő zi meg az első  vezető i pozíció-
ba való bejutást. Az viszont, hogy 
ez a különbség késő bb, a karrier 
egészét figyelembe véve mégis 
eltű nik, azt bizonyítja, hogy az egy-
szer már kiválasztott nöi vezető k a 
férfiaknál gyorsabban jutnak elő re 
az eliten belül. (Ugyanakkor azt 
sem szabad elfelejteni, hogy a nő k 
aránya az egész eliten belül nem 
éri el a 16 százalékot.) 

Jelentő s különbség mutatkozik a 
fiatal és az idő s vezető k karrierjé-
ben is. A negyvenöt év alatti fiatalok 
átlagosan három és fél, míg az 
idő sebbek mintegy öt lépéssel jutot-
tak el az elitet jelentő  pozíciójukig. 
Ennek magyarázatául szolgál az az 
adat is, hogy míg a fiatalok átlago-
san csupán hat évet vártak az első  
pozíciótól az els ő  vezető  beosztás 
eléréséig, addig a 45 év fölöttiek 
esetében ez az „ akkumulációs  

idő szak" elérte a kilenc évet is. 
Végül, ha a vizsgált (és itt csak fe-
lületesen érintett) dimenziók 
mindegyikébő l kiválasztjuk a 

domináns paramétereket 
(mintegy ideáltípust képezve), ak-
kor a gazdasági elit tipikus repre-
zentánsa a következ ő képp írható le: 
értelmiségi apától származó, a 
Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem nappali tagozatán diplo-
mát szerzett, majd posztgraduális 
képzésben is részesül ő , 45 év fö-
lötti, budapesti vállalatvezet ő , aki-
nek felesége szintén fels ő fokú vég-
zettség ű  (nem feltétlenül közgaz-
dász), gyermekük pedig — az átla-
gost meghaladó valószín ű séggel —
külföldi iskolában tanul. 

Korábbi vizsgálatok azt bizo-
nyíják, hogy a szocialista korszak-
ban az elit különösképpen sz ű k volt 
— ahogyan ez a diktatúrákban (ke-
ménységükt ő l-puhaságuktól függet-
lenül) általában lenni szokott. Kü-
lönböző  kutatások 10- és 50 000 
közötti elittel számolnak, amely el-
s ő sorban a politikai hatalommal 
rendelkez ő kb ő l, kiváltképpen a párt-
vezető kb ő l állt. Ekkor a gazdasági 
vezet ő k egyrészt függtek a politikai 
vezet ő ktő l, másrészt ő k maguk is 
leginkább közülök kerültek ki. A 
rendszerváltás után 

látványosan kiszélesedett 
az elit („fel is higult!” — hangzott a 
kritika), megn ő tt a gazdasági és a 
kulturális elit szerepe a politikai rová-
sára. De hogy kinek is a kezében sta-
bilizálódik a posztkommunista magyar 
társadalomban a hatalom, ki lesz a 
jövő ben domináns pozícióban: a poli-
tikai bürokrácia, a vagyonos polgár-
ság és a menedzserek, vagy az értel-
miség, valamint a kulturális elit, arra 
többnyire érdekeltségétő l függő en 
mindenki más választ ad. Mindenestre 
ő k alkotják azt a csoportot, amelynek 
a véleményére „ ad a köz". És talán 
éppen ebbő l következik, hogy minden 
országnak olyan elitje (kormánya stb.-
je) van, amilyet éppen megérdemel. 

R. B. 

Közismert, hogy a Központi Sta-
tisztikai Hivatal — egyes vélemények 
szerint politikai okokból — 1995 január-
jában beszüntette a létminimummal kap-
csolatos számításait. Ennek hivatalos 
indoklása az volt, hogy Európában is-
meretlen az olyan gyakorlat, hogy ha- 

vonta publikáljanak erre vonatkozó 
adatokat. A KSH most úgy döntött, hogy 
a jöv ő ben közzétesz ugyan bizonyos 
küszöbértékeket, anélkül azonban, 
hogy használná a létminimum kifejezést. 
Külön számitaná ki a hivatal az ala-
csony jövedelm ű  csoport jövedelemha-
tárait, s ezt negyedévenként tenné 
közzé. A másik két határértéket, a re-
latív szegénységi küszöböt (amelybe 
az átlagos jövedelem 40-50 %-a felel-
het meg), illetve a normativ minimum 
értékét (amely az 1991-es létminimum 
számítási módszerrel kalkulált öszeg 
lenne) évente közölnék. A három elne-
vezés tulajdonképpen a sz ű kös, átla-
gos és a nagyon sz ű kös megélhetést 
nyújtó jövedelmi kategóriákat lesz hi-
vatva kifejezni. 

Játék a szavakkal! — hangzott el 
szakszervezeti oldalról az Érdekegyez-
tető  Tanács informatikai bizottságában 
az elképzelés megismerése után. Véle-
ményük szerint ugyanis csak megne-
hezíti az érdekegyeztető  munkát, ha 
megfoghatatlanná válik a legszerényebb 
megélhetést nyújtó jövedelem határa —
a létminimum. 

A közelmúlt társadalompolitikája évti-
zedekig nem tudott mit kezdeni a sze- 

génység jelenségével (a szocializmus-
ban?!) ezért — orwelliánus módon — a 
fogalom ellen vette fel a harcot. Közis-
mert, ha nem beszélünk a szegény-
ségrő l — akkor az nincs is! (A SZETA, 
mint Szegényeket Támogató Alap nem 
is annyira ellenzéki volta miatt volt a 

hatalomnak kínos, ha-
nem azért, mivel meg-
nevezte a megnevez-
hetetlent.) Másfelő l vi-
szont a szegénypoliti-
ka már elnevezésében 
is a két világháború kö-
zötti szociálpolitika hi-
vatalosan is felvállalt 
terméke volt, amelyet 
csak heves elutasítás 
illethetett, nem pedig 
tárgyilagos megmére-
tés, horribile dictu elis- 
merés. 

[Egyébként az egész kérdés általá-
nos, morális hátterét, genezisét ponto-
san irja le egy francia szociológus 
(Mollat): „A szegénység (mint sz ű kös-
ség) az egész középkorban állandó volt. 
Soha senki nem gondolt a megszünte-
tésére... Egészen addig, amig nem je-
lenik meg a reneszánsz és reformáció 
kortársainál a szégyenérzet az ember-
hez méltatlan helyzet láttán.") 

Az 1929-ben megjelent Közigazgatá-
si Kislexikon szerint amennyiben a jó-
tékony intézetek segélye és egyesek 
könyöradománya a község szegénye-
inek ellátására elegendő  nem volna: a 
község a helyi viszonyokhoz képest 
gondoskodni tartozik a községben ille-
tékes mindazon szegények ellátásáról, 
kik magukat közsegély nélkül fenntar-
tani nem képesek. Minden nosztalgia 
ellenére szembetű nő  az állam vissza-
fogott szerepvállalása, ódzkodása at-
tól, hogy véletlenül is alapvető  funkció-
inak körébe soroltassék a szegények 
szociális problémáinak költségvetési 
úton való megoldása. Elő bb tegye meg 
a civil szféra a magáét, a saját intéz-
ményes és egyéni caritasával! Az pe-
dig már a kritikus szakirodalomból de-
rül ki, hogy a „küszöb alatt él ő  egyé- 

nek és családok" alkalmankénti, vagy 
tartós segítségére első sorban azért volt 
— rejtve vagy bevallottan — szükség, 
hogy jogalapot teremtsen a koldulás 
adminisztratív korlátozására, vissza-
szorítására. Az elesettség tüneti keze-
lése tehát első sorban olyan (nem raci-
onalitás nélküli) szándékú segélyezés, 
hogy ezzel visszatartsák az, egyént a 
kéregetéstő l. 

A magyar jogtörténetben korábban a 
községi törvény (1871) és a fő városi 
törvény (1872) írta el ő  a helyhatóság-
oknak, hogy kötelesek eltartani azokat 
a szegényeket, akik ha lakhely szerint 
nem is, de illetékességük (tényleges-
ségük) szerint hozzájuk tartoznak. Az 
úgynevezett kihágási törvény (1879) 
pedig úgy rendelkezett, hogy a nyilvá-
nos kéregetésen kapott egyén nyolc-
napi, visszaesés esetén egyhavi elzá-
rással büntethető . Hasonló szankciók 
vonatkoztak a csavargásra is. Az 1885-
ben kibocsátott toloncszabályzat a te-
lepülésrő l kiutasítandónak minő sítette az 
engedély nélküli prostituáltat, a csavar-
gót és a koldust is. Egyébként az en-
gedéllyel rendelkező  koldusok száma a 
'20-as évek végén Budapesten 200-
400 között mozgott. 

A szegénygondozás alapvető en ka-
ritatív tevékenységként honosodott meg 
a világon mindenhol. Nálunk a század 
elején mintegy 3-400 egylet foglalkozott 
segélyezéssel. A legemlékezetesebbek 
ezek közül az 1908-ban alakult katoli-
kus Szociális Missziótársulat, az 1891-
ben létesített református Lorántffy Zsu-
zsanna Egyesület és számos Izraelita 
N ő egylet. Fontosak voltak a világi, ben-
ne a szabadkő m ű ves hátter ű  egyesü-
letek is.A '30-as években már több mint 
800 társadalmi egyesület folytatott ka-
ritatív tevékenységet. 

A fogalmak tisztázása szempontjából 
érdekes lehet egy 1938-as rendelet is. 
Korábban a rászorultságot nem hatá-
rozták meg, ez megmaradt egy, a 19. 
századból örökölt liberális fogantatású 
és morális töltésű  szegénységfogalom-
nak. 1938-tól viszont már különbséget 
tettek munkaképtelenek, munkanélküli-
ek, valamint munkakerül ő k között. Az 
ez utóbbi kategóriába tartozók, mint 
érdemtelenek, semmilyen közsegélyben 
nem részesülhettek. Legméltányosabb 
elbírálásban az első  kategóriába sorolt 
szegények részesültek. Végül a mun-
kanélküli, de munkaképes szegényt, 
mint ínségest tartották számon, akinek 
csak ellenszolgáltatás fejében járt se-
gítség, vagyis ínségmunka (az értelmi-
ségit szükségmunka) végzésére köte-
lezhették. Ez tulajdonképpen közmun-
ka volt, amelyért a szokásos napszám-
bért fizette a község. 

Ma a költséges jóléti politika, vagy a 
fejletlen és hézagosan kiépitett, de mi-
nimálisan fenntartható szociális ellátó 
rendszerek dilemmája jellemez szinte 
minden országot. A szociális válságke-
zelést nem viszi ugyan elő bbre a pusz-
tán elnevezéseken folyó hadakozás, de 
a fogalmak tisztázására mégis szük-
ség van. Ehhez nem csak a tő kés ál-
lam szegénypolitikája iránti baloldali-an-
tikapitalista ellenszenv leküzdésére van 
szükség, de a korábbi technikák eta-
tista mindenhatóságának mítoszával is 
szakítani kellene. A korábbi szociális 
megoldások ideológiamentes felhaszná-
lása és egy korszerű  társadalomszem-
lélet alapján kidolgozott modern ellátó 
rendszer ugyanazon válságkezelési fo-
lyamatot hivatottak szolgálni — az 
egyes fogalmak különböző  szemantikai 
megjelölesétő l függetlenül. 

Ki ne emlékezne 
Ki ne emlékezne az anti világból arra, 

hogy miként lépett be a szervezett 
dolgozók milliós táborába: a munkahely-
re frissen jelentkező kkel nyomban alá-
íratták a Szakszervezeti belépési nyi-
latkozatot is. Ez nem hagyott jó szájízt 
senkiben sem, de a szakszervezeti 
tagdíj lerovásához olyan anyagi jellegű  
„szolgáltatások" és „támogatások" 
kötő dtek, amelyek többnyire elfogadha-
tóvá tették ezt a szisztémát. (A fizikai 
dolgozók 3-5 százaléka az értelmiségi 
munkavállalók 8-12 százaléka soha 
sem volt szakszervezeti tag!) 

Ha valakinek intézni valója volt a 
szakszervezetnél az „felment" a szak-
szervezeti irodába és egy-két nyom-
tatvány kitöltése után várta az illetékes 
szakszervezeti korifens (jobb esetben 
bizottság) döntését. Segélyt lehetett 
kapni születés, elhalálozás beiskolázás 
stb. címén, de jelképes összegért egy-
egy üdülési beutaló sem volt elérhetet-
len álom. A szakszervezet támogató 
véleménye nélkül viszont a bürokrácia 
tengerén könnyen megfeneklethetett az 
építési kölcsön, a munka melletti to-
vábbtanulás, vagy például a korked-
vezményes nyugdíjba vonulás. 

(Evldencla? című  írásunk 
a 4. oldalon) 

d. 

Nyelvében él... 
Hogy nem csak a nemzet, de a politika is 

nyelvében él, arra jó példa a szociális kérdések 
kapcsán kialakult terminológiai vita. Ellenzéki ol-
dalról erő södik a törekvés a szegénypolitika fo-
galmának rehabilitálására, bevallottan azzal a 
szándékkal, hogy ezzel lezárul a szociálpolitiká-
nak nevezett megtévesztés korszaka. Bár az 
Országgy ű lés szociálpolitikai vitanapján koalíci-
ós oldalról kellő  visszautasításban részesült ez 
a kísérlet, mégis mintha a szemantika területén 
is meg kívánná vívni ezt a harcot a kormány. 

             

             

   

Haditudósítás 

      

     

megkötése miatt. Tapasztalataink szerint, az elmúlt idő ben csökkent 
a megkötött kollektív szerz ő dések száma, és romlottak a megkötések 
feltételei. Kérte, hogy közösen tegyünk meg mindent a kollektív szer-
z ő dések megkötése, illetve a feltételek javítása érdekében, hogy 
kiszámítható garantált körülmények között folyhasson a munkavég-
zés. A kormányoldal egyetértett a felvetéssel. Javasolta, hogy a 
kollektív szerző désre vonatkozó tárgyalások és megállapodások elő -
segítése érdekében, illetve a szükséges jogi szabályozások végig-
gondolására kezdjünk háromoldalú szakértő i tárgyalásokat. A mun-
káltatók jelezték, hogy tanulmányozni fogják a felvetett kérdést és 
erre majd késő bb térnek vissza. Nem zárkóztak el attól, hogy a 
szakért ő i tárgyalásokon részt vegyenek. Végül is megállapodtunk 
abban, hogy egy hét múlva visszatérünk e témára. 

Ezek után oldalunk soros elnöke szólt — még mindig napirend 
elő tt —, az ózdi térség problémájára hívta fel a figyelmet. Ozdon 
ugyanis — a közhasznú munka keretei között — a munkavállalók 
mindenféle védettség nélkül, emberhez nem méltó körülmények kö-
zött kénytelenek dolgozni. Kérte, hogy az ÉT illetékes bizottságai 
foglakozzanak ezzel, s a tapasztalatok alapján sürgös kormányzati 
intézkedés történjen. 

A munkáltatók képviselő je — a Gyáriparosok Országos Szövetsége 
részérő l — szintén fontosnak találta e problémakör felvetését, meg-
köszönte azt, majd egy olyan érvelési sorba kezdett bele, amelyet 
mindenki döbbent mosollyal hallgatott. Hozzászólásának végeztével 
a kormányoldal elnöke föl is hívta a figyelmet, hogy miután az ÉT 
nem pártpolitikai fórum, ennek figyelembevételével próbáljuk meg a 
problémákat megvitatni. Egyébként szintén fontosnak tartotta a felve-
tő dött probléma kivizsgálását, s a szükséges intézkedések megtéte-
lét. Erre mindjárt ígéretet is tett. 

Ezek után kezdhettük meg a hivatalos első  napirendi pont tárgya-
lását az egységes foglalkoztatási nyilvántartás bevezetésérő l, mint-
egy az elő z ő  ÉT folytatásaként. Újabb érveket azonban már egyik 
oldal sem tudott produkálni, így végül is a további tárgyalások alap-
jaként elfogadtuk a már korábban megbeszélt 12 alapelvet. Ezzel 
kapcsolatban a munkáltatói oldalon a Magyar Munkaadói Szövetség 
különvéleményt fogalmazott meg, miszerint nem ért egyet a foglakoz-
tatási könyv bevezetésével, de elfogadja egy egységes nyilvántartási 
rendszer kialakítását, melynek bevezetési költségeit azonban csak 
közös teherviseléssel tudja támogatni. 

A napirendi pont másik résztémájában kompromisszumos megol-
dásra jutottunk a munkanélküli ellátás megállapításához szükséges 
igazolólapról, valamint a rendbírságról szóló tervezetrő l is, miután 
elfogadtuk azt a munkáltatói javaslatot, hogy az új tervezet egyelő re 
csak a rendbírság bevezetésével foglalkozzon. Ez azt jelenti, hogy 5-
30 millió forintig bírságolhatók azok a munkáltatók, akik illegálisan 
alkalmaznak munkavállalókat. Az igazolólapok bevezetésének rész-
leteirő l azonban még további tárgyalások várhatók. 

Mivel túl gyorsan végeztünk az első  napirendi pont megtárgyalá-
sával, és a második napirendi pont kit ű zött kezdési ideje még nem 
érkezett el — nem kevés vita után —, abban maradtunk, hogy elő -
veszzük az ahhoz csatolt alpont témáját, a Munka törvénykönyve 
módosítását. Ez sem volt új és ismeretlen számunkra, hiszen már 
korábban többször tárgyaltunk errő l, csak abban nem tudtunk eddig 
megegyezni, hogy mikor aktuális e kérdéskör napirendre t ű zése. 
Most túljutottunk ezen is, s egyetértettünk a háromnapos orvosi iga-
zolás nélküli távollét eltörlésében, illetve nem kifogásoltuk azt, hogy 
a 15 napnál rövidebb idejű  távollét esetén a munkavállalót rövidebb 
idejű  felmondási védelem illesse meg. 

Ezek után lassan elérkezett végre a másodiknak szánt napirendi 
pont tárgyalásának az ideje is. Meghallgattuk az elő terjesztő  kor-
mányzati képviselő  tájékoztatását az elő ző  napi kormányülés dönté-
sérő l, valamint arról, hogy miért is nem aktuális elő terjeszteni a 
kit ű zött témát. Megegyeztünk a további tárgyalási menetben, és be-
rekesztettük az ülést. 

   

Kuti László négy esztendeje vesz részt az — Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés képviseletében — az Érdek-
egyeztet ő  Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a 
Szószólóban rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyez-
tetés „harcmezejér ő l". 

   

         

  

Viszonylag rövid idő  telt el az elő z ő  lapszám megjelenése óta, s 
ezen rövid idő n belül mindössze egy ÉT plenáris ülést tartottunk, s 
azt is egy már megkezdett téma folytatásaként. Bár az igaz, nem ez 
volt az eredeti szándék, de végül is a nyugdíjkorhatár meghosszab-
bításával kapcsolatos kérdéskör lekerült a napirendrő l, mivel gy ő zött 
az az elképzelés, hogy ezt is az amúgy is esedékes nyugdíjreform 
keretében kell tárgyalnunk. 

A plenáris ülés elő tt azonban volt még egy esemény, ami össze-
függött az érdekegyeztetéssel. A munkaügyi miniszter ugyanis egy 
beszélgetésre hívta meg a munkavállalói oldal képviselő it, hogy 
közösen elmélkedjünk az Érdekegyeztet ő  Tanács (ÉT) jöv ő jérő l. 
Megkönnyítendő  a dolgunkat, a minisztérium egy írásos javaslatot is 
küldött a számunkra, s így a vita behatárolt keretek között folyhatott. 
Sajnos, oldalunk nem a szokott módon készült fel e fontos találko-
zóra. Nem tartottunk elő zetes oldalegyeztetést, s így nem tudtunk 
egységes álláspontot képviselni. Ez hiba volt — annak ellenére, 
hogy az összejövetel nem az oldal, hanem az egyes konföderációk 
véleményének megismerését célozta —, s nemcsak azért, mert elő -
zetes felkészülés nélkül a konzultáció lehetetlenül hosszú ideig tar-
tott. Egyébként másnapra a munkáltatók is egy hasonló megbeszé-
lésre voltak hivatalosak, de ő k ott közölték, hogy csak elő zetes egyez-
tetés után tudnak tárgyalni a témáról. Nekik volt igazuk. 

A március 22-i ÉT-ülés mindenekelő tt azzal kezdő dött, hogy olda-
lunk kérte a napirendek felcserélését, ugyanis az eredetileg első  
napirendi pontnak számító téma (Elő terjesztés az öregségi nyugdíj-
korhatár emelésérő l és az ezzel összefüggő  törvénymódosításokról. 
Beleértve az Mt. egyéb módosításait is) oldal-szóviv ő jéül az MSZOSZ 
alelnökét választottuk meg, aki egyben a Nyugdíjbiztosítási Önkor-
mányzat elnöke is (mint késő bb kiderült a munkáltatóknál az alelnök 
„vitte a szót"), s neki délelő ttre más fontos elfoglaltsága volt még, 
mivel a konföderációjának vezető  testülete akkor találkozott a minisz-
terelnökkel. Szerencsére a másik két oldal nagyvonalúan beleegye-
zett a cserébe. Tehették ezt azért is, mert a kormány elő ző  napi 
ülésén úgy döntött, hogy a korhatáremelés kérdéskörét kiemeli a 
sürgő s ügyek tárgyalása közül, majd a nyugdíjreform megvitatásának 
keretei között hozza ismét elő . 

Ezek után már semmi akadálya nem volt annak, hogy a plenáris 
ülés elkezdő djék a megszokott módon a napirend elő tti hozzászólá-
sokkal. Elő ször a munkáltatói oldal képviselő je szólalt meg. Ékes 
szavakkal kifogásolta, hogy 'a parlament módosította a Munka tör-
vénykönyvét, anélkül, hogy errő l elő zetesen konzultáció történt volna 
a szociális partnerekkel. Nem az elfogadott módosítást támadta, ami 
arról szólt, hogy a véradás idejére a dolgozóknak távolléti díj jár, 
hanem azt a gyakorlatot, amely kihagyja a szociális partnereket az 
elő zetes tárgyalási folyamatból. 

A kormányoldal képviselő je — miután nagyra értékelte az elő ter-
jeszt ő  retorikáját — kifejtette: csak egy technikai hiba korrigálására 
került sor. A munkáltatók képviselő je ezt elismerve megjegyezte, 
hogy akkor is az ÉT elé kellett volna kerülni az ügynek. Ezek után 
a két oldal képviselő je még hosszasan elpolemizált azon, hogy a 
kormány helyesen, vagy helytelenül járt-e el, s korábban miben is 
állapodtak meg az oldalak. 

Ezután sor kerülhetett a következő  napirend elő tti hozzászólásra, 
ami már a miénk volt. Oldalunk nevében az MSZOSZ képviselő je 

\ felhívással fordult a szociális partnerekhez a kollektív szerző dések 

  

  

      

      

             



NÉZOPONT 
( Az alábbi Írást a FIZINFO-olvasói már ismerik. Szerző nk ifj. Lévai 

Géza. „Opuszát" a szerző  hozzájárulásával közöljük, amit ezúton is 
köszönünk. 

4 	 ILYÁ 	 1996. ÁPRILIS 
Kimúlt egy szakszervezeti 
jogosítvány 

Evidencia? 
Minden vihar nélkül, észrevétlenül, csendben 

kimúlt egy szakszervezeti jogosítvány. Szenzáci-
ót talán csak az jelent, hogy történt ez olyan 
helyzetben, amikor egyébként is zaklatott közéle-
tünkben 'az érdekképviseletek különösen érzéke-
nyek a kompetenciájuk határait a legkülönböz ő bb 
okokból és szándékokkal módosítani kívánó poli-
tikai és nem-politikai törekvésekkel szemben. Az, 
hogy a sajtó, a közvélemény is különösebb meg-
rendültség nélkül vette tudomásul a történteket, 
többirányú találgatásra is alkalmat nyújt. 

Elképzelhet ő  ugyanis, hogy 
1. vannak olyan szakszervezeti jogosítványok, 

amelyekr ő l az érdekelteknek nincs tudomásuk; 
2. tud ugyan ezekr ő l, de szándékosan vagy 

hallgatólagosan a non-jus területére sorolandónak 
tekinti ő ket, azaz: hatályosak ugyan az ilyen 
jogok, de praktikusan nem kerülnek alkalmazásra; 

3. tulajdonképpen alkalmazzák az érdekképvi-
seletek ezeket a jogosítványaikat, de anélkül, hogy 

3.1. részvételük érdemi lenne ezekben az ügyek-
ben, akár 

3.1.1.a külső  körülmények, akár 
3.1.2. saját szándékuk folytán, vagy pedig anél-

kül, hogy 
3.2. jogaik érvényesítését „jó lelkiismerettel" 

tennék. De mi is történt valójában? A korkedvez-
ményes nyugdíjazásról szóló 5/1990. (1.18.) MT 
rendelet 1.§-ának (1) bekezdése szerint „a mun-
káltató legfeljebb öt évvel az öregségi nyugdíjkor-
határ (figyelembe véve a korkedvezményes élet-
kort is) elő tt álló munkavállalóval (ideértve a 
munkaviszonyban, szövetkezeti tagsági viszony-
ban, bedolgozói jogviszonyban foglalkoztatottakat  

is) megállapodhat — a munkavállalók helyi érdek-
képviseleti szervének az egyetértésével — a dol-
gozó korkedvezményes nyugdijazásáról". 

Két alkotmányos kérdés merülhet fel ezzel kap-
csolatban: szinte jogbölcseleti mélység ű  a problé-
ma, hogy vajon mi történik abban az esetben, ha 
— és ennek adottak az esélyei — a helyi érdek-
képviseleti szerv ezen jogának gyakorlása során 
nem a munkavállaló érdekeinek érvényesülését 
segíti elő . A jogforrási hierarchia szempontjából 
viszont az a kérdés merül fel, hogy egy rendelet-
ben, erre vonatkozó felhatalmazas nélkül kerül 
sorra egy olyan jogosítvány megállapítása, amely 
a Munka törvénykönyvének a szakszervezetek 
jogaira vonatkozo rendelkezéseiben is ismeretlen. 
A Munka törvénykönyve ugyanis a szakszervezet 
egyetértésének szükségességét csupán a válasz-
tott szakszervezeti tisztséget betölt ő  munkaválla-
lónak a munkáltató által kezdeményezett más mun-
kahelyre való beosztása, továbbá munkaviszonyá-
nak a munkáltató által rendes felmondással törté-
nő  megszüntetése tekintetében írja elő .Ugyanakkor 
az Alkotmánybíróság 1990-ben, els ő  döntései 
között hozott a Munka törvénykönyve vonatkozá-
sában egy megsemmisít ő  határozatot, azon tör-
vényi rendelkezéssel kapcsolatban, miszerint a 
szakszervezet „a munkaviszonyt érint ő  kérdések-
ben a dolgozó érdekében — nevében és helyette 
— külön meghatalmazás nélkül is" eljárhat. Akkor 
az Alkotmánybíróság azzal indokolta ezt a dönté-
sét, hogy a szakszervezet meghatalmazás nélküli 
képviseleti joga sértheti a dolgozó — végs ő fokon 
alkotmányos — rendelkezési jogát. Ennek az 1990-
ben hozott döntésnek az indoklására utalt vissza 
az Alkotmánybiróság az említett kormányrende-
lettel kapcsolatban most márciusban meghozott 
határozata során is. Alkotmányellenes tehát, hogy 
a szakszervezet a dolgozó kifejezett akarata elle-
nére is éljen egyetértési jogával. 

rb. 

\lernZetközi Könyvfesztivál 
Immár harmadszor rendez nemzetközi könyvfesztivált a Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt ő k Egyesülése (MKKE). A 
Budapest Kongresszusi Központban április 27-30. között 25 
ország 400 könyvkiadója és 100 magyar cég mutatja be kiadvá-
nyait a szakmának és a nagyközönségnek. 

A rendezvényen kelet-, közép- és nyugat-európai kiállítók mellett 
japán kiadók és amerikai cégek magyar képviselő i is részt vesz-
nek. A fesztivál iránt idén viszont kisebb az érdekl ő dés, mint az 
elmúlt években. A szervez ő k szerint ennek az az oka, hogy az 
utóbbi években az ország iránt üzleti szempontból csökkent az 
érdeklő dés, illetve a gazdasági recesszió hatására a külföldi cégek 
is takarékoskodnak. 

Zentai Péter Lászlótól, az egyesülés elnökét ő l megtudtuk: mivel 
pénzhiány miatt 1996-ban mégsem rendezték meg a könyvtárak 
helyzetével, a szolgáltatásokkal, bemutatják a számítógépes könyv-
tári rendszereket. A tanácskozásokon hazai és külföldi szakembe-
rek a könyvkiadás szervezettségér ő l, a tisztességes piaci maga-
tartásról és a szervező i jogokról konzultálnak. Bemutatkozik több 
határon túli magyar kiadó is. A program során Konrád György író, 
Lengyel László politológus és Magyar Bálint mű velő dési és közok-
tatási miniszter pódiumbeszélgetésen a magyar kultúra helyzetét 
elemzi. A fesztiválra több külföldi szakember és szerz ő  érkezik: az 
Európa Tanács két szakért ő je, Giuseppe Vitiello és Ingd Eric 
Schmidt-Braul; Paul Davies ausztrál filozófus-író; Benoit Peeters 
és Francois Schniten belga képregényszerző k; Ephraim Kishon 
budapesti születés ű  izraeli humorista, Olivier Todd francia és 
Rüdiger Safranski német író, valamint brit, lengyel, cseh, német és 
ukrán kiadói egyesülések vezet ő i. Várják a fesztiválra Joseph Heller 
amerikai szerz ő t is, aki végleges választ még nem adott a meghí-
vásra. 

A M ű velő dési és Közoktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális 
Alap, a M ű vészeti és Szabadm ű velő dési Alapítvány, valamint a 
könyvtárak szakmai összefogásával létrejött fesztivál önfinanszíro-
zó lesz, hiszen a költségeknek csupán 10 százalékát fedezi az 
állami támogatás. 

Szereplő k: 
Elő d, a leleményes (Eb) 
Ond, a precíz (Ond) 
Kond, az óvatos (Kon) 
Tas, a furmányos (Tas) 
Huba, a jámbor (Hub) 
Töhötöm, a temperamentumos (Tö) 

ELSŐ  SZÍN 
Helyszín: Etelköz 18/c (hátul az 

udvarban) 
Idő : Pénz (+15% rezsi) 
Hírnök j ő , egy kopjafára hirdet-

ményt szögez ki, majd elüget. A 
szerepl ő k lassan köré gyülekez-
nek és böngészni kezdik. 

Tas: Hmmmm... 
Hub: Hüm-hüm... 
Kon: Ajajajaj... 
Ond: No, mit szóltok ehhez? Azt 

mondja, hogy „Az Onogur Tálto-
sok Kincses Atyja, a fényességes 
OTKA pályázatot hirdet kimagas-
ló színvonalú kutatások támoga-
tására.." satöbbi, satöbbi... „Pá-
lyázni lehet pénzt, paripát, fegy-
vert..." et cetera, „A pályázatok 
beadhatók, mire Hold háromszor 
megújul." 

Kon: Elég kumisz dolognak néz 
ki... 

Elo: Talán beadhatnánk egy 
pályázatot új szállásterület felku-
tatására. A mostanit már eléggé 
lestrapáltuk, arról nem is szólva, 
hogy a keleti végek felő l be-be-
csap az ellen és pusztítja a bar-
mainkat. 

Hub: Marad azokból elég így 
is... 

Ond: A beseny ő  vendégkuta-
tókra gondolsz? 

Elo: Ja. Szóval pont ideje, hogy 
odébbálljunk. Éppen kapóra jött 
ez a pályázat. 

Kon: De hát amúgy is 
odébbvándoroltunk volna, nem? 

Elo: Persze-persze, de majd 
most a pályázat keretében csi-
náljuk ugyanazt. Így talán keres-
hetünk is a bolton. 

Tő : Úgy van! Ne is gatyázzunk 
itt tovább! Nyerget fel, alá a 
tatárbifszteket és nyomás! 

Tas: Állítsd le magad Töhikém! 
Ezt jól át kell gondolni. Nem le-
het csak úgy lóhalálában csinál-
ni! 

Ond: Ki tud valami jó helyet aho-
vá mehetnénk? 

Elo: Én tudok egyet, ahol sely-
mes a f ű , bő víz ű ek a folyók, gaz-
dag a föld és ötnapos a munkahét. 

Mind: És hol van ez a csodás 
ország? 

Elo: Valami folyó völgye napnyu- 
gaton... a folyó neve... valami 	- 
ná', vagy mi a fene... Megvan! A 
Rajna völgye! 

Hub: Legyen a pályázat címe 
mondjuk „A magyarok bejövetelé'! 

Tas: Nem jó, erre senki nem fi-
gyel fel. Legyen inkább „Paradig-
maváltás a sztyeppei populáció 
urbanizációs 	koncepciójában: 
Komplex környezettanulmány és a 
realizáció praktikus aspektusai". 

He??? Miféle paradicsom-
mártás? 

Kon: Hát ez olyan, mint a Huba 
kancája: se füle, se farka! 

Tas: De jól hangzik, nem? Sze-
rintem imádni fogják... 

Ond: Na jó... „A téma rövid is-
mertetése, lehető leg a nem speci-
alisták számára is érthető en". 

Tő : Odanyargalunk, a harcosokat 
kardélre hányjuk, az ifjakat rab-
szíjra fű zzük, a fehérnépet meg... 

Tas: Állj le, Töhikém! Nem kell 
ilyen durván fogalmazni. Finomab-
ban is el lehet mondani ugyanezt. 
Nem biztos, hogy javítja az esélye-
inket, ha mindent ilyen nyíltan be-
leírunk a munkatervbe. Jobb, ha 
egy kicsit árnyaljuk a dolgot. 

Kon: Árnyaljuk? Hogyan? 
Tas: Mondjuk írhatjuk azt, hogy a 

jelenlegi lakókkal kölcsönösen elő -
nyös módon, a közös érdekek szem 
elő tt tartásával lépéseket teszünk a 
magyarság letelepedése irányába... 

Hub: De hát ez nem igaz! 
Tas: Fogalmazzunk úgy, hogy 

van benne némi igazság is és aki 
olvassa majd, az úgyis tudja, hogy 
mir ő l van szó. 

Kon: És hogyan szerzünk új föl-
deket? KÁRPATIási jegyért? 

Elo: Csinálhatnánk mondjuk egy 
barterüzletet. Például cseréljük el a 
földet valamire. Legyen mondjuk 
valami, amire biztos sokszor 
hívatkoznak majd... egy elefánt? 

Tő : Miért pont elefánt? 
Elo: Olvastam az Int. J. of 

Carthago-ban, hogy egy pasas 
egyszer elefántokat alkalmazott egy 

hadjáratban. Talán mondhatnánk 
azt, hogy továbbfejlesztjük a mód-
szerét. 

Tas: Jó! Akkor legyen az elefánt 
mondjuk kék, vagy rózsaszín ű . 
Mindegy, írjunk be valamit az esz-
közigényhez. 

Ond: Itt azt kérdik, hogy kapcso-
lódik-e a pályázat nemzetközi 
együttmű ködéshez. 

Elo: Beírhatnánk néhány napnyu-
gati országot... Mit szólnátok példá-
ul Szent Gallenhez? 

Kon: A helvéciai Szent 
Gallenhez? Csak bírjuk CERN-
ával... 

Tő : Aztán ott van az érckapus Bi-
zánc is! Ő k legalább elég sokszor 
hivatkoznak ránk. 

Kon: Azért nem kellene ajtóstul 
rohanni a házba... 

Elo: És mit szóltok Augsburghoz? 
Talán ott is lehetne valami keres-
nivalónk és oda több a napidíj is, 
legalábbis Lehel-Electrolux szerint. 

Tö: Gyerekek! Ne feledkezzünk 
meg a sumér rokonokról se! 

Elo: Jó lesz már, hagyni kellene 
valamit kés ő bbre is. Biztos lesz 
még ilyen pályázat máskor is. Nem 
kellene mindent most lelő ni. 

Tas: Helyes! Beadhatnánk az 
egészet még egyszer más címmel 
és egy kissé áthangszerelve. Sze-
rintem senkinek nem t ű nne fel, hogy 
kettő s honfoglalás történt... 

Ond: Részfvev ő k... 
Elo: Írjuk be mind a 14 vezért! 
Kon: Nem lesz az túl sok? 
Tas: Jó az, ha látják, hogy egy 

ütő képes team van együtt. Irjátok! 
Álmos, Elő d, Ond, Kond, Tas, Huba, 
Töhötöm..., aztán Tudor, Vidor, Szen-
de, Szundi, Morgó, Kuka, Hapci. 

Hub: Egészségedre! 
Kon: És ki legyen a témavezető ? 
Elo: Mondjuk Szende... nem, ő  

nem elég rámenő s... akkor talán 
Szundi? 

Tas: Inkább valaki olyan kellene, 
akit jobban ismernek. Mondjuk 
Szundi helyett Álmos... Ő  jól meg-
alapozta a hírnevét azzal az Eme-
sés mesével. Dörzsölt fiú ő , jól el 
tudja adni magát. Most éppen nincs 
itt... Tényleg, hol van most Álmos? 

Hub: Ledő lt egy kicsit. 
Tő : És amúgy is ő  van a névsor 

elején. 
Tas: Akkor ezt megbeszéltük. ír- 

játok: témavezető : Ügyek fia Ál-
mos. 

Elo: Beosztása... mi is az Ál-
mos beosztása? 

Hub: Ő  a seregek vezére, a gyu-
la! 

Tő : Gyula? Az nem a Tudo-
mánypolitikai Kollégium fő sá-
mánjának a titulusa? 

Tas: Töhikém! Ne keverd össze 
a szezont a fazonnal! 

Elo: Akkor meg is volnánk... 
Küldhetjük is az Onogur Táltosok 
Kincses Atyjának. 

Ond: Persze kell még a szoká-
sos körítés is. írjátok: „ Ő , dicső -
séges Onogur Táltosok bő kez ű  
Kincses Atyja, gyengék gyámolí-
tója, igazak védelmező je, fényes-
séges OTKA, halld esdeklő  sza-
vunk! Satöbbi, satöbbi..." 

MÁSODIK SZÍN 
Helyszín: Ugyanott 
Idő : Ugyanaz (+2 % kezelési 

költség) 
Nyílvessz ő  repül be, rajta le-

véllel és belefúródik egy kopja-
fába. Az egyik vezér kézbe veszi 
a levelet. 

Hub: Expressz ajánlott az Ono-
gur Táltosok Kincses Atyjától! 

Tő : Na, olvasd már! 
Ond: Aszongya, hogy: „Tisztelt 

Pályázó! Értesítjük, hogy az Ono-
gur Táltosok Kincses Atyja M896 
nyilvántartási számú pályázatát 
harmadfél esztendő re fogadta 
el..." 

Tő : Az árgyélusát! Elfogadták! 
Rivalljanak a harci kürtök! 

Hub: Az nem fog menni. Teg-
nap megfújták ő ket. 

Ond: Hagyjátok már abba! Van 
tovább is... Szóval „...harmadfél 
esztendő re fogadta el negyven 
ezüstdénár, három tucat menyét-
prém és öt fabatka összeggel..." 

Tő : Micsoda? Hát az lótúró! 
Ond: „... A mellékelt szerző dést 

4 példányban, eredeti aláírások-
kal 'es billogokkal ellátva ... sa-
többi, satöbbi...Mellékeljük a dön-
tést alátámasztó opponensi, illet-
ve szakzs ű ri véleményeket." Azt 
írja még, hogy „A pályázat témá-
ja kutatásra alkalmas. Az anyagi 
lehető ségek szű kössége miatt a 
Turul Nagytanács csak csökken- 
tett 	költségvetéssel 	tudja 
támogatni". Ennyi. 

Tő : Hát mit mondjak, ettő l nem 
fog rámjönni a kacagány... 

Hub: A hunok persze kapták a 
grantokat orrvérzésig! 

Elo: Még mindig jobban jártunk, 
mint az obi-ugorok. Ő ket teljesen 
kirúgták. 

Tas: És mit írtak az opponensek? 

Hub: Általában nincs kifogásuk, 
de az egyik szerint nem nyugat-
ra, hanem északra, valami 
Karjalába kellene mennünk, rá-
adásul gyalog... 

Kon: ...a másik meg az ujgu-
rokhoz küldene bennünket, 
Hszincsiangba... 

Ond: ...a harmadik meg a Vol-
ga és a Káma összefolyásához. 

Tő : Az meg hol a francban van? 
Ond: De azért támogatták a pá-

lyázatot, csak jól megvágták. 
Elo: Biztos sok volt a pályázó. 

Akkora itt most a jövés-menés 
keletrő l nyugatra... 

Hub: Tiszta brain-drain! 
Kon: Hát ebbő l nem jön ki az, 

amit terveztünk! 
Elo: Azt hiszem, a második kör-

ben alakítanunk kellene a mun-
katerven. A 14 résztvevő  túl sok. 

Hub: Nem probléma! Éppen 
most hallottam Tudoréktól, hogy 
ajánlatot kaptak az iparból. Alkal-
mazott kutatást végeznek majd. 

Kon: Szóval elmennek pénzt 
keresni... És milyen iparba? 

Hub: A bányaiparba! A fiúk a 
bányában dolgoznak majd. 

Ond: Klassz! 50%-ot máris 
megtakarítottunk... Itt azt írja, 
hogy formailag meg kell majd 
kötni a vérszerző dést... 

Tő : Mi az a vérszerző dés? Nem 
BÉRszerz ő désr ő l van szó? A 
franc ezekbe a sajtóhibákba! 

Kon: Vissza kellene venni a 
programból is. Nem lesz pénz ró-
zsaszínű  elefántra. 

Tas: Egy fehér ló talán kijön 
belő le. Kissé kommerszebb, de 
talán az is megteszi majd. 

Kon: És a Rajnáig sem igen 
jutunk el... 

Elo: Oké, legyen akkor a Duna. 
Az közelebb van. 

Tő : Itt azt mondja, hogy kell 
majd írnunk egy kutatási jelen-
tést. 

Elo: Semmi gond! Ismerek va-
lakit, aki profi ebben. Ő  majd segít 
nekünk. 

Ond: Hogy hívják? 
Elo: A neve... most nem ugrik 

be... Azt tudom, hogy az ürge 
kissé ki szokta színezni a dolgo-
kat, de ez talán nem is baj, ha 
kutatási jelentést akarunk vele 
íratni... Megvan! Anonymusnak 
hívják. 

Tas: Jól van fiúk! Lehet, hogy 
sokkal kevesebbet kaptunk a kért-
nél, de több is vész még Mo-
hácsnál. Fő  az, hogy átment a 
pályázatunk. Na, fogjunk bele, 
hátha a végén így is kijön valami 
értelmes dolog ebb ő l a témából... 

VÉGE (?) 

ifj. Lévai Géza 

ELTERELÉS A HADAK ÚTJÁN 
avagy a Honfoglalás egy mai magyar kutató szemével 
(Az alábbiaknak két nevezetes évforduló ad aktualitást. Elő ször a Honfoglalás 1100. évfordulója, 
másodszor pedig az, hogy idén 10 eves az OTKA. Ez nem csipkelő dési szándékkal született, 
hanem csupán azért, hogy kissé formabontó módon idézzen fel a fizikus (és általában a kutatói) 
közösség számára jól ismert helyzeteket.) 
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