
November 16-27-e között 
KÖZALKALMAZOTTI 
TANÁCSVÁLASZTÁSOK 

(Az ÉSZT tagszervezetei a 2. oldalon) 

Támogatás vagy elnyomorítás? 

A differenciálás csapdá!-- 
A TUDOSZ elnökségének álásfoglalása a Kormány közalkalmazotti bérpoliti-
kájáról („a kitudódott információk alapján") 

A Kormány, a sajtót és a közéletet betölt ő  bot-
rányok és ellenbotrányok szélárnyékában céltuda-
tosan, az érintettek minimális bevonásával hozzá-
látott az Antall-kormány idején megalkotott közal-
kalmazotti bérrendszer felszámolásához. 

Ennek lényegét egy bértáblázat alkotta, mely a 
szolgálati idő  és a végzettség függvényében re-
ális bérszínvonalat garantált a közalkalmazottak-
nak. A tábla bevezetése olyan mértékben terhel-
te meg az akkori költségvetést, hogy csak két 
lépésben értük el a kategóriaminimumokat, 8 és 
44 E Ft között. 

Az elkövetkező  évek folyamán egyrészt finomod-
tak a besorolások, másrészt a kategóriaminimu-
mok 1998-ban 19,7 és 69 E Ft közé emelkedtek. 
A foglalkozási ágak sajátosságait pótlékokkal vet-
te figyelembe a rendszer, melybe a kiváló munka 
plusz megfizetése is belefért (legfeljebb ez utóbbi 
nem finanszírozta a kormány). 

Elmondható tehát, hogy a közalkalmazottak egy 
szerény, mindamellett távlatokban kiszámítható és 
önképzésre ösztönző  bérrendszert kaptak, mely 
ha meg nem is szüntette, de minimalizálta az 
önkényes osztogatást miniszteriális szinttő l intéz-
ményigazgatói szintig bezáróan. 

E rendszer lebontásához látott hozzá a Kormány. 
Szakszervezetünk birtokába jutott egy levél, 

melynek tárgya egy kutatóintézet 1999. évi költ-
ségvetésének tervezése, kitű zött határideje pedig 
1998. szeptember 4. Érdeklő désünk nyomán be-
bizonyosodott, hogy a levélben leírt követelmény-
rendszer nem egyedi, tehát mögötte a kormány 
szándékait kell keresnünk. 

A határidő  pedig azt bizonyítja, hogy a kormány-
nak esze ágában sincs a megelő ző  érdekegyez-
tetés - korábban a legkülönböző bb kormányok által 
elfogadott - gyakorlatát folytatni, kész tények elé 
akarja állítani a közalkalmazottakat. 

Holott nem kevésrő l van szó. A levél szerint ugyanis 
„Személyi juttatások tervezése" bekezdésben: 

A központi költségvetési szerveknél az 1 fő re 
jutó személyi juttatások elő irányzata nemzetgaz-
dasági szinten átlagosan 13%-kal - ezen belül 
er ő teljesen differenciáltan - növekedhet a 
következő k szerint: 

A közalkalmazotti illetménytábla és a pótlékalap 
nem változik 

Az első  pont a kormányszint ű  osztogatás dekla-
rálása. Az átlag impozáns homlokzata mögött az 
ágazatok növekedésének számai akármekkorák 

lehetnek, kiszolgáltatva közalkalmazottak százezreit 
a kormányzati kegy szeszélyeinek. 

Mivel - a második pont szerint - az illetménytábla 
nem változik, itt nem bérnövekedésrő l van szó, 
vagyis a juttatás nem épül be, a következő  költség-
vetési alku során el is maradhat, visszasorolva az 
egész „szerencsés" ágazat dolgozóit a „fapados" köz-
alkalmazottak közé. 

A szép új világban munkahelyi szinten a „szeren-
csés" ágazatokban a többletjuttatás jutalmak és egyéb 
kiegészítő  jövedelmek formájában kerül kiosztásra a 
vezetés által arra érdemeseknek találtak között. A 
kiskirályságok olyan reneszánszát kaphatjuk, ami kí-
sértetiesen hasonlít az 1992. elő tti bérrendszerhez 
(kivéve, hogy akkor nem fenyegetett munkanélküli-
ség és tizen-százalékos infláció egyrészrő l, és volt 
valamelyes szakszervezeti kontroll másfelő l), vagyis 
ez a világ nem is olyan új. 

Hogy nem is olyan szép, azt a kutatóintézetekre vonat-
kozó pontok mutatják. Ezek dolgozói sohasem tartoztak, 
és - minden választási programbéli fogadkozás ellenére 
- most sem tartoznak a „szerencsések" közé. Náluk - és 
a többi nem kiemelt intézményben a levél szerint: 

A (...) fejezet 1999. évre tervezhet ő  személyi jutta-
tásának el ő - irányzata az 1998. évhez viszonyítva 
nem változik, a keresetnövekedés forrása a létszám-
csökkentés lehet. 

A fejezet létszám irányszáma (cca.5) %-kal alatta 
marad az 1998. évre jóváhagyott létszámnak. 

Nekünk tehát elbocsátott kollégáink bére képezi az 
alapot, amit aztán jutalmazásunkra és ösztönzésünk-
re használnak. Csak az a kérdés, az elmúlt 10 év 
60%-os vérvesztesége után kiktő l kell már megint 
búcsút vennünk, hogy néhányan zsebre vághassák a 
jutalmat. Túl sokan nem lesznek, az átlagos 5-6%-ból 
túl sokra nem futja. A többiek pedig kutassanak a 
változatlan „fapados" közalkalmazotti bérb ő l, fokozó-
dó elnyomorodásra ítélve ő ket. 

Az ország nyilvánosságához fordulunk: lássanak a 
13%-os homlokzat mögé, és lássák meg (például) a 
kutatóintézeti dolgozókat, akiknek infláció alatti, 6%-
át elbocsátásokból kell finanszírozni. Közalkalmazott 
társainkhoz fordulunk: lássanak át az „erő s differen-
ciálás" csapdáján, és ideiglenes elő nyökért ne hagy-
ják a kiszámítható bérrendszer eljelentéktelenítését. 

Végül a Kormányhoz fordulunk: lássák be, az álta-
luk verbálisan gyakorta preferált tudományos kutatást 
hús-vér kutatók végzik, és a tudomány fennhangon 
történő  támogatása és a tudomány m ű velő inek egy-
idejű  elnyomorítása nem fér össze. 

1998. Xl. ÉVFOLYAM 

tzlim mi, 

FILLÓ PÁL (MSZP): Igen tisztelt 
Ház! Kedves képviselő társaim! 
Tisztelt elnök úr! Tisztelt államtit-
kár úr! A kormány megalakulásról 
kezdve azt hangoztatja, hogy fo-
lyamatos párbeszédre törekszik a 
társadalom különböző  csoportjai-
val, és ennek biztosítani kívánja in-
tézményes kereteit is. Felelő s kor-
mányzati tisztségviselő k szájából 
komoly ígéretek hangzanak el 
béremelésekrő l, nyugdíjemelések-
rő l. Ennyit az ígéretekrő l. De néz-
zük a tetteket. A Munkaügyi Mi-
nisztérium megszüntetése, beol-
vasztása több minisztériumba egy-
fajta leértékelését jelenti a munka 
világával kapcsolatos kérdések ke-
zelésének. A társadalombiztosítá-
si önkormányzatok felszámolása, 
az ott lévő , ellátást segítő  vagyon 
államosítása, a Közmunkatanács 
megszüntetése puccsszer ű en, a 
szociális partnerek megkérdezése 
nélkül, minden elő zetes konzultá-
ciót mellő zve történt. Mindez rossz 
üzenet az érdekvéd ő k számára. 
Arról szól, hogy egy új, a centrali- 

zációra és etatizmusra épülő  gya-
korlat körvonalazódik a párbeszéd 
helyett. Úgy t ű nik, a párbeszéd 
helyett a kormány diktálni akar, és 
ez érezhető en elbizonytalanította a 
szociális partnereket. Hiszen nem 
követhet ő  a mai napig sem nyilvá-
nosan jogszabályokban, hogy az 
újonnan létrehozott minisztériumok 
milyen feladat- és hatáskörrel ren-
delkeznek. A társadalmi szereplő k 
nem tudják, hogy kik lehetnek part-
nereik a kormány részérő l. Ezért 
kérdezem a tisztelt államtitkár urat: 
a kormányzati munkamegosztáson 
belül mely tárcához tartozik az ér-
dekegyeztetés intézményes kere-
teinek biztosítása, a több tárcát is 
érintő  tárgykörök esetén melyik mi-
nisztérium látja majd el a koordi-
nációs feladatokat? Másodszor: a 
korábban több oldal közös szán-
dékát kifejez ő  megállapodásokat a 
jelenlegi kormány magára nézve 
jogfolytonosnak tartja-e? Harmad-
szor: milyen szerepet szán a kor-
mány a szociális párbeszéd intéz-
ményes formájának, azaz az Ér- 
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dekegyeztet ő  Tanácsnak, továbbá 
nem veszélyezteti-e az érdek-
egyeztetés kialakult mechanizmu-
sait az, ha a kormány képviselő i 
az Érdekegyeztető  Tanács struk-
túrájából kilépve, az egyes szerep-
l ő kkel külön megállapodásokat köt-
nek? Végül: a társadalom jelentő s 
rétegeit és csoportjait érintő  adó-
zási, költségvetési és járulékfize-
tési törvénytervezetek vajon a kellő  
idő ben eljutnak-e majd a szociális 
partnerekhez azért, hogy az érdek-
egyeztetési fórumokon ezeket ér-
demben meg tudják vitatni. Várom 
az államtitkár úr válaszát. (Taps.) 
ELNÖK: Megadom a szót dr. 
Fónagy János gazdasági minisz-
tériumi államtitkár úrnak. 
DR. FÓNAGY JÁNOS gazdasági 
minisztériumi politikai államtitkár: 
Köszönöm a szót elnök úr! Tisz-
telt elnök úr, tisztelt képvisel ő  úr! 
Tisztelt Országgy ű lés! Az Ország-
gy ű lés által elfogadott kormány-
programban megfogalmazott el-
veknek megfelelő en megalakult a 

(Folytatás a 2. oldalon) 

1998. június 9-i ülés, az AKT 4/98. állásfoglalásai 

Az Akadémiai Kutatóhelyek 
Tanácsa állásfoglalásai 

Napirend: 
1. El ő terjesztés a Támogatott Kutatóhelyi pályázatokról; 
2. Fiatal kutatói álláshelyek 1998. évi tudományterületi arányainak 

eldöntése; 
3. Tájékoztató az AKT hatásköri és ügyrendi kérdéseirő l; 
4. Igazgatói pályázatok kiírásával összefüggő  kérdések; 
5. Egyebek 

AKT 4/1/98. (VI. 9.) állásfoglalás: 
El ő terjesztés a Támogatott Kutatóhelyi pályázatokról. A testület 

megvitatta a pályázatokkal kapcsolatos el ő terjesztést és annak alap-
ján az alábbi határozatot hozta: 

Az AKT 26 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a matematikai 
tudományok területén döntésre el ő terjesztett pályázatokat. Ugyancsak 
26 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a m ű szaki tudományok 
döntésre el ő terjesztett pályázatait. A kémiai tudományok pályázatai 
esetében a testület úgy hagyta jóvá egyhangúlag 26 igen szavazattal 
a javaslatot, miszerint Braun Tibor pályázatát e táblázattól külön, egyéni 
döntésre terjesztette el ő . A földtudományok területén el ő terjesztett 
pályázatokat a testület egyhangúlag megszavazta. Jóváhagyta a fizi-
kai tudományokhoz tartozó el ő terjesztett pályázatokat, de azok közül 
egyhangú döntéssel nem támogatta Lovas István pályázatát, viszont 
ennek összegével megnövelte Szépfalusy Péter (+0,4 M Ft) és Jánossy 
András (+1,4 M Ft) támogatását. Az el ő terjesztett agrártudományi 
pályázatokat a testület egyhangúlag elfogadta, azzal a módosítással, 
hogy Sass Pál pályázatának támogatási összegét 0,5 M Ft-tal meg-
növelte Orosz László pályázatának terhére. Az el ő terjesztett orvos-
tudományi pályázatokat Sétáló György pályázata kivételével a testü-
let 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Ezt követ ő en 17 igen, 
8 nem szavazattal döntött három támogatás (Sétáló György 5 M Ft, 
deChatel Rudolf 2 M Ft és Knoll Berta 2 M Ft) odaítélésér ő l. Az 
el ő terjesztett biológiai pályázatokat a testület egyhangúlag elfogadta 
azzal, hogy Gráf László és a vele összevont Juhász Gábor pályáza-
tát külön témacsoportonként kezelik (2,5, illetve 4 M Ft támogatás-
sal). A nyelv- és irodalomtudományok területén el ő terjesztett pá-
lyázatokat az AKT egyhangúlag, a filozófiai és történettudományi 
pályázatokat 22 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, míg a gaz-
daság- és jogtudományi pályázatokat 18 igen, 4 nem és 1 tartózko-
dással elfogadta. Végezetül az AKT elnöke négy témában függ ő ben 
lév ő  támogatások fontossági sorrendjének megállapítására kért sza-
vazást. A testület els ő  helyen a Nagyszótár támogatását javasolta, 
második helyen Braun Tibor pályázatának támogatását, továbbá el-
utasította Kecskés Mihály támogatását, illetve Bor Zsolt többlet lét-
szám iránti igényét. A testület továbbá felhatalmazta elnökét, hogy 
bizonyos el ő re nem látható támogatási problémákat saját hatáskör-
ében rendezzen és err ő l az AKT-nak tájékoztatást adjon. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntés teljes és részleges anyagát az 
MTA hivatalos formában közzéteszi. 

AKT 4/2/98. (VI. 9.) állásfoglalás: 
A testület megtárgyalta a fiatal kutatói álláshelyekkel kapcsolatos 

el ő terjesztést. A vita során állást foglalt abban, hogy külföldi állampol-
gár továbbra sem lehessen ilyen státuson. Megtárgyalták a tudomány-
területi arányokat, szervezetei kérdéseket, illetve a PhD-ösztöndíjak 
és a Bolyai-pályázatok, valamint a fiatal kutatói álláshelyek kapcsola-
tát. Utóbbi kérdésekben állásfoglalás nem született. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Az Országgy ű lés ő szi ülésszakának 1. ülésnapja, 1998. szeptember 8-án 

Dialogus az E 



hogy amennyiben a gazdasági vi-
szonyok változása a megállapo-
dások valamelyikének felülvizsgá-
latát igényelné, arra a szociális 
partnerek bevonásával, az intéz-
mény kialakult eljárási rendjének 
megfelel ő en kerülne sor. Az ülé-
sen elfogadtuk az Érdekegyezte-
tő  Tanács második féléves mun-
katervét, amely szerint az adózá-
si, járulékfizetési kötelezettségek 
változására vonatkozó törvénymó-
dosítási javaslatok, valamint a 
Magyar Köztársaság 1999. évi 
költségvetési tervezete az Erdek-
egyeztető  Tanács napirendjére ke-
rül. A kormány vállalja, hogy a ter-
vezeteket kellő  idő ben eljuttatja a 
szociális partnerekhez. A folyama-
tos érdekegyeztetés, a társadalmi 
párbeszéd fontos eleme a gazda-
sági stratégia megvalósulásának. 
A kormánynak érdeke a társadal-
mi párbeszéd folyamatos fenntar-
tása, amely szükségszer ű en 
együtt van a meglévő  intézmények 
keretei között folytatott érdek-
egyeztetés, és a két- vagy többol-
dalú megbeszélések sorozata, mi-
vel az abban fel ... mivel a 
felvető dő  témák és az abban érin-
tettek köre eltérhet az említett fó-
rumok hatáskörét ő l és résztvev ő -
itő l. Megítélésünk szerint ez nem 
veszélyezteti a formalizált struk- 

túrák mű ködését. Kérem tisztelt 
képviselő  urat és az Országgy ű -
lést, hogy válaszomat elfogadni 
szíveskedjenek. 	Köszönöm. 
(Taps.) 
ELNÖK: megkérdezem a képvise-
lő  urat, elfogadja-e a választ? Ké-
rem a képviselő  úr gépét... 
FILLÓ PÁL (MSZP): Igen... igen, 
tisztelt államtitkár úr! En remélni 
tudom csak, hogy a munkahelyte-
remtő  támogatások is eligazodnak 
majd ebben a nem egyszerű  hely-
zetben, amelye itt vázolt számunk-
ra. Ugyanakkor az a véleményem, 
hogy a béke a munka világában 
mindnyájunk érdeke, és ez csak úgy 
valósulhat meg, ha a szereplő k —
mind a három oldal — betartják a 
játékszabályokat. A kormány eze-
ket a játékszabályokat megszegte. 
Megszegte, mert nem egyeztetett 
senkivel a nyugdíjemelés mértéké-
nek csökkentésérő l. Úgy tudom, 
nincs kormánykezdeményezés ar-
ról, hogy a nyugdíjasok érdekkép-
viseleteivel a kapcsolatot felvették 
volna, ugyancsak nem tárgyal az 
ÉT, és nem kapott semmilyen anya-
got a járulékok tervezett változtatá-
sairól, és sorolhatnám a kormány-
rendeleteket is, amelyeket anélkül 
alkottak meg, hogy elő zetes egyez-
tetés ezekrő l nem volt. Ezért a vá-
laszát nem tudom elfogadni. (Taps.) 
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TITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

A TUDOSZ irodában a közal-
kalmazotti és üzemi tanács vá,  
lasztások lebonyolításához tá-
jékoztató anyag (irat mintákkal 
együtt) e-mai!-n keresztül vagy 
floppyn a helyi választási bi-
zottságok rendelkezésére áll. 

A TUDOSZ 
telefonszáma: 

349-07-93 

TUDOSZ e-mail: 
ludosz@mailinterware.hu  
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ján a szakembert díjazásra javasolják 
— a felterjesztő  szervezet neve, 

címe, képviselő jének neve, beosztá-
sa, aláírása. 

A pályázathoz csatolni kell két, az 
adott szakmában elismert tekintélyes 
szakembernek a felterjesztett személy 
kitüntetését támogató ajánlólevelet, 
továbbá a felterjesztő  nevére megcím-
zett és felbélyegzett 2 darab válasz-
borítékot is! A felterjesztéseket a 
NOVOFER Alapítvány címére (1112 
Budapest, Hegyalja út 86.) kérjük 
megküldeni 1 eredeti és 2 másolati 
példányban. 

Beküldési határidő : 
1998. október 10. 
Díjátadás december 15. 
Az elbírálás eredményérő l a felter-

jesztő k, a kitüntetést elnyerő k esetén 
a felterjesztő k, az ajánlók és a díja-
zottak közvetlen értesítést is kapnak. 
A kitüntetettek személyét, a kitünte-
tés indokát a díjátadást követő en, a 
szaksajtó segítségével is nyilvános-
ságra hozzuk. 

Felvilágosítást ad: Kosztolányi Ta-
más titkár ( Telefon/telefax: 319-8916 
telefon: 319-8913)   
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Az Országgy ű lés ő szi ülésszakának 1. ülésnapja, 1998. szeptember 8-án, kedden 

Dialógus az ÉT-rő l 
(Folytatás az 1. oldalról) 
gazdasági stratégia kialakítását 
egységes szervezeti rendben 
összefogó tárca, a Gazdasági Mi-
nisztérium. A gazdasági stratégia 
sikeres megvalósítása feltételezi, 
hogy a kormány: az arra szolgáló 
intézményrendszereken keresztül 
megszerezze a társadalmi támo-
gatást, biztosítsa a legszélesebb 
nyilvánosságot, tegye lehető vé a 
civil kontrollt. Ennek az intézmény-
rendszernek az egyik fontos ele-
me a munka világához köt ő dő  
érdekegyeztető  intézmények mű -
ködtetése. Az új feladatmegosz-
tásnak megfelelő en a Gazdasági 
Minisztériumhoz került — többek 
között — a makroszint ű  érdek-
egyeztetés két legfontosabb intéz-
ményének, az Érdekegyeztető  Ta-
nácsnak, valamint a Költségveté-
si Intézmények Érdekegyeztető  
Tanácsának a m ű ködtetése. Ezek 
a fórumok elé kerülő  témákban a 
Gazdasági Minisztérium értelem-
szer ű en ellátja a többi tárcát érintő  
koordinációs feladatot is. Az 1998. 
augusztus 18-i Érdekegyeztető  
Tanács ülésén jómagam mint a 
kormányzati oldal vezető je jelen-
tettem be, hogy a kormány jog-
folytonosnak ismeri el az Erdek-
egyeztet ő  Tanácsban korábban 
létrejött megállapodásokat azzal, 

Pályázati felhívás 

Gábor Dénes-díj 1998 
A NOVOFER ALAPÍTVÁNY a Mű szaki-Szellemi Alkotásért Kuratóriu-
ma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, szervezetek, 
a kutatással, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a mű szaki 
egyesületek és érdekvédelmi szervezetek vezető it, hogy az évente 
átadásra kerülő  belföldi GÁBOR DÉNES-DÍJ-ra terjesszék fel azokat az 
általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív szellemű  szakembereket, 
akik az alapítvány alapító okiratában foglaltakkal összhangban, az 
alábbiakban megfogalmazott feltételeknek megfelelnek. 

Díjazásban részesülhetnek 
azok a kreatív, innovatív 
szellemű  szakemberek, 
akik 

— személyes tevékenységükkel 
közvetlenül segítik az innovatív 
munkát - 

— kiemelkedő  m ű szak!-szellemi 
tevékenységet folytatnak 

— jelentő s szellemi alkotást hoz-
tak létre 

— a környezet védelme területén 
kimagasló eredményt értek el 

— példamutató munkájukkal kör-
nyezetükben élesztik a kreatív ked-
vet, alkotó szellemet 

— a vezetésük alatt álló szerve-
zetnél megteremtették az alkotó-
munka infrastrukturális feltételeit" 

A felterjesztés megkívánt 
tartalma: 

— a felterjesztett személy neve 
(asszonyoknál leánykori név is) 

— a felterjesztett születési adatai 
(hely, év, hó, nap) 

— a felterjesztett pontos lakcíme (irá-
nyítószámmal) és telefonszáma 

— a felterjesztett munkahelyének 
neve, címe, telefonszáma 

— a felterjesztett szakmai munkás-
ságának rövid ismertetése 

— a felterjesztés indoka: az 
alkotás(ok) és szakmai eredmények 
leírása, a jelentő s újítások, találmá-
nyek, projektek vagy nemzetközileg 
is elismert tanulmányok, szakmai tu-
dományos cikkek, szakmai elő adások 
felsorolása (cím, rövid tartalmi ismer-
tető , megjelenés éve, melyik folyóirat-
ban és melyik számában, melyik ha-
zai és/vagy külföldi-szakmai rendez-
vényen hangzott el), amelynek alap- 

A közalkalmazotti 
tanácsról — avagy: 
minden rosszban van valami jó 

Közelednek az üzemi és közalkalmazotti tanácsválasztások, de a 
választások eredményeinek összeszámítása nem lehet a makroszintű  
reprezentativitás kritériuma, mivel a számokban a szakszervezeteknek 
nem sikerült megegyezniük, így a kormány nem tudja kiadni az erre 
vonatkozó rendeletet - jöttek a hírek. Mit is jelent ez a közalkalmazotti 
tanácsra nézve? 

Ha az intézményeken belüli viszonyokat vizsgáljuk, úgy t ű nik, semmi 
újat, hiszen a közalkalmazotti tanácsokat azért meg kell választani, azok 
mit sem veszítenek jogaikból és kötelességeikbő l - változatlanul a rész-
vétel intézményei, bizonyos esetekben együttdöntési, bizonyos esetek-
ben véleményezési joggal és azzal az általános kötelezettséggel, hogy 
a munkabéke szolgálatában segítsenek a munkahelyeken mindenkit 
kielégítő  döntéseket hozni. 

A választásokon ugyanúgy fel kell készülni szakszervezeteknek és 
egyéni jelölteknek, mint eddig, hiszen a kollektív szerző déskötésre való 
jogosultság kritériumait a munkahelyeken az Mt. és a Kjt. tartalmazza. A 
jelenlegi helyzetben, amikor bérekrő l, illetményekrő l, rendszerek megvál-
toztatásáról, élező dő  bérharcról van szó, a szakszervezetek számára az 
így szerzett támogatottság fontos. 

A közalkalmazotti tanács intézményének rövid magyarországi történe-
te alatt a tanácsválasztáshoz ötféle, egymásnak reszben ellentmondó 
érdek kötő dött. A választásoknak csak egyik tétje volt a tanács létreho-
zása, hozzá kapcsolódott a szakszervezeti vagyon elosztása, a tó-ön-
kormányzatokban való részvétel, a kollektív szerző déskötési jog a mun-
kahelyeken, és az érdekegyeztető  fórumokban való részvétel joga is. 

Úgy tű nik napjainkra lekopnak ezek a „rárakódott" funkciók, és a kt-
választás egyre inkább az, aminek lennie kell: a participáció szervének 
megválasztására szolgáló aktus. 

Milyen el ő ny származhat ebbő l? Mindenekel ő tt a jelöltek kiválasztásánál 
arra kell figyelni, hogy a munkahelyi szakszervezeti hovatartozás mit jelent 
a helyi kollektív szerző déskötés szempontjából. Emellett érvényesíteni lehet 
azt az alapszempontot, hogy míg szakszervezeti vezető nek a tagság 
harcos-agilis, érdekvédő  személyiséget lát szívesen, addig a közalkalma-
zotti tanácsok tagjainak és fő ként elnökének alapvető en konszenzusos 
személyiségnek kell lennie, aki képes a sokoldalú és adott esetben sok-
féle stílusú kommunikációra, aki eligazodik a személyi és a gazdálkodási 
kérdésekben is, akinek vannak költségvetési és munkajogi ismeretei is, és 
ezek alapján képes kompromisszumos megoldások képviseletére. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy reprezentativitási kritéri-
umban nem is kell megegyezni és ne lenne szükség arra, hogy rendes 
mederben folyjon az érdekegyeztetés, megállapodások, ső t kollektív 
szerző dések szülessenek. 

Már három évvel ezelő tt, az. üt-kt választások elő tt felmerült egy sor 
olyan kérdés, amely a közalkalmazotti tanácsok jövő je szempontjából döntő  
valtozásokat vetített elő re. Ilyen volt például az, hogy az érdekegyeztetés 
makrostruktúrájának az átalakulása hogyan hat majd a közalkalmazotti 
taftácsok helyzetére, lesznek-e, lehetnek-e ágazati kollektív szerző dések 
klAzszférábahAKérdés volt az is, hogy a közalkalmazottakat foglalkoztató 
intézmények munkáltatói szerepmegosztása hogyan alakul, melyek lesz-
nek a jövő ben azok a döntések, amelyek munkahelyi hatáskörbe kerül-
nek, ez milyen hatással lehet a kollektív szerző déskötésre, a kollektív 
szerző dés ás a közalkalmazotti szabályzat viszonyára. 

Az elmúlt idő szakban nem születtek válaszok ezekre a kérdésekre. A 
mai helyzet alkalmat ad arra, hogy a reprezentativitás, a kollektív 
szerző déskötés, a közalkalmazotti tanács jogai és kötelességei, a kol-
lektív tárgyalások rendszere, a munkáltató jogai és kötelezettségei, az 
érdekegyeztetési és a finanszírozási szerkezet kérdése egy rendszer-
ként kerüljön napirendre és konzisztens válaszokat adjunk rájuk. 

Berki Erzsébet 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa állásfoglalásai 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Az AKT a fiatal kutatói álláshelyekkel kapcsolatosan az alábbi dön-

téseket hozta: 
1. A létszám és az átlagbér esetében egyhangúlag döntött az 

55 400 Ft-os átlagbér és ennek függvényében a 120 f ő s létszám 
finanszírozása mellett. 

2. 19 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 
javasolt tudományterületi arányokat; matematika és természettudo-
mányok 62 f ő , élettudományok 26 f ő , társadalomtudományok 32 f ő . 

AKT 4/3/98. (VI. 9.) állásfoglalás: 
Az AKT megtárgyalta az igazgatói pályázatokkal kapcsolatos el ő -

terjesztést. Az AKT ennek alapján a következő  állásfoglalást hozta: 
AZ AKT támogatólag jóváhagyta a Politikai Tudományok Intézete, a 

Szociológiai Kutatóintézet és a Zenetudományi Intézet folyamatban 
lévő  igazgatói pályázati eljárásait. Határozatot hozott öt intézetben: a 
Jogtudományi Intézetben, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben, a 
KKK Izotóp- és Felületkémiai Intézetében, a KKK Kémiai Kutatóinté-
zetében, valamint a Világgazdasági Kutatóintézetben igazgatói pályá-
zat kiírására. Egyúttal felkérte a KKK vezetését, hogy terjesszen ja-
vaslatot az AKT elé a f ő igazgatói állás betöltésével kapcsolatos el-
képzeléseirő l. 

Uj telefonszámaink 
közvetlen + fax ós 

üzenetrögzítő : 
3 4 9 - 0 7 9 3 

központi telefonszámok 
(az 551, vagy az 552-es 

melléket kérve): 

350-0555, 350-0666 
350-0777, 350-0888 

Bemutatjuk: 

Az ÉSZT 
tagszervezetei 

Agrároktatás) és Kutatási Dolgo-

zók Szakszervezete (AOKDSZ) 
1066 Budapest, Jókai utca 2. 
Egészségügyi Dolgozók Szakszer-

vezeteinek önálló területi szövetsé-
ge (EDSZ) 
. 6000 Kecskemét, Vacsi köz 40. 

Erdészeti és Faipari Dolgozók 
Szakszervezete (EFDSZ) 

1066 Budapest, Jókai tár 9. 
Felső oktatási Dolgozók Szakszer-

vezete (FDSZ) 
10E8 Budapest, Városliget fasor 10. 

Független Rendő r Szakszervezet 
(FRSZ) 

1077 Budapest, Király utca 71. 
Hírlapírók Szakszervezete (HISZ) 
1147 Budapest, Thököly utca 127. 
Mérnökök és Technikusok Szabad 

Szakszervezete (MTSZSZ) 
1087 Budapest, Kerepesi utca 3. 
Orvosegyetemek Szakszervezeti 

Szövetsége (OSZSZ) 
4012 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 
Társadalombiztosítási Dolgozók 

Szakszervezete (TBDSZ) 
1129 Budapest, Váci Út 73. 
Tudományos és Innovációs Dol- 

gozók szakszervezete (TUDOSZ) 

1132 Budapest, Victor Hugó utca 
18-22.. 

Vasas Intézeti Tagozat (VIT) 
1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. 

Megfigyelő  státuszban: 
Vízügyi Országos Szakszervezet 

(VIOSZ) 	• 	• 
1088 Budapest, Rákóczi üt 41. 



Végre, van ismét mirő l tudósí-
tanom kedves olvasóim, ugyanis 
augusztus 18-án ismét volt ple-
náris ülése az Érdekegyeztető  
Tanácsnak. Igaz, hogy csak mu-
tatóban, mert azóta egyszer sem 
ültünk össze, pedig volna mirő l 
tárgyalnunk. Úgy tű nik, hogy a 
kormány nem akarja nehéz és 
bonyolult tárgyalásokkal fárasz-
tani a szociális partnereket. In-
kább külön-külön tárgyal a külön-
böző  munkáltatói érdekképvise-
letekkel. A szakszervezetekkel 
pedig egyáltalán nem. Természe-
tesen mi már levélben jeleztük 
az érdekegyeztetésért felelő s 
miniszternek, hogy nem szoru-
lunk rá e kíméletre. Inkább az 
tesz nekünk jót, ha folyamatosan 
dolgozhatunk, s jeleztük is, hogy 
mely témákban tartanánk ha-
laszthatatlanul sürgő snek az ér-
demi tárgyalások elkezdését, il-
letve folytatását. Ezt egyébként 
könnyen megtehettük, mivel már 
van közösen elfogadott második 
féléves programunk, amely au-
gusztustól decemberig tartalmaz-
za a már most ismert tárgyalási 
témákat. 

1998. augusztus 18-án (ismét) 
eltérő en a szokásostól, egy ked-
di napon ült össze az Erdek-
egyeztető  Tanács (ÉT) plenáris 
ülése, hogy elő zetesen konzul-
táljon „az 1999. évi gazdaságpo-
litikáról és a költségvetés irány-
elveir ő l", valamint megtárgyalja 
az ÉT második félévi munkaprog-
ramját. (Azt már a témák címeibő l 
is lehetett sejteni, hogy nem kell 
éjszakába nyúló programra szá-
mítanunk, de azért megpróbáltam 
bizonyosságot is szerezni. Ezért 
megkérdeztem az oldal titkárát, 
hogy rendeltek-e ebédet. Nem, 
hangzott a válasz, csak szendvi-
cseket kértünk. Ebbő l már bizto-
san lehetett tudni, hogy tizenket-
tő , legkéső bb fél egyre befejez-
zük az ülést.) 

A szokásos tárgyalóterembe 
összehívott tárgyalás — mint min-
den „cikluskezdő " ülés — nagy 
érdeklő dést váltott ki mind a há-
rom oldal és a sajtó részérő l is. 
Ilyenkor boldog-boldogtalan eljön, 
hogy megmutassa magát. De 
azért elfértünk a teremben. 

A kormányoldal tárgyalócsoport-
ját az érdekegyeztetésért felelő s 
Chikán Attila gazdasági miniszter 
vezette, s ott volt a tárgyalócso-
portban a Gazdasági, a Családvé-
delmi, valamint a Pénzügyminisz-
térium politikai államtitkára is. 

Az ülés mint oly sokszor, most is 
napirenden kívüli hozzászólással 
kezdő dött, amit oldalunk részértl 
Borsik János, az Autonómok 
képviselő je vezetett elő . Hiszünk 
abban, hogy folytatódik az a társa-
dalmi párbeszéd, ami jól jellemez-
te a három partner viszonyát. Ed-
dig sok eredményünk volt. A ma-
gyar érdekegyeztetés Kelet Euró-
pában egyedülálló, de az Európai 
Közösség is tisztelettel tekint ránk. 
Az a tény, hogy az átalakulás rob-
banásmentesen ment végbe, a 
magyar szakszervezeteknek is 
köszönhető . Már vártuk a párbe-
széd megkezdését, hogy megis-
merhessük a kormány érdekvédel-
mi koncepcióját. A tárgyalások to-
vábbi halasztása nem hordoz tár-
sadalmi érdeket. A tárgyalásoknak 
nincs alternatívája. Az ET folyama-
tosan mű ködik, függetlenül a kor-
mányváltástól. Végül fölszólította a 
kormányt, hogy ismerje el az eddi-
gi megállapodásokat. 

A Gazdasági Minisztérium politi-
kai államtitkára válaszában kifejtet-
te, hogy a kormány kiemelt jelen-
tő séget tulajdonít az érdekegyez-
tetésnek: kölcsönös érdek, hogy az 
ÉT hatása érvényesüljön, s az ér-
dekegyeztetésre a jövő ben is szük-
ség van. Nem kívánják megtagad-
ni az eddig elfogadott megállapo-
dásokat, de a társadalmi folyama-
tokat nem tekintik statikusnak. 
Végül kimentette a miniszterelnö-
köt — akinek a részvételét mi kér-
tük —, nem tudott részt venni az 
ÉT nyitó plenáris ülésén más prog-
ramja miatt (aznap volt az atlétikai 
Európa-bajnokság megnyitója!). 

Oldalunk képviselő je viszontvála-
szában megjegyezte, hogy szükség 
volt a kormány e nyilatkozatára. A 
munkáltatók képviselő je ugyanezt 
erő sítette meg: a kormány a nyilat-
kozatával elismeri az a tényt, hogy 
az ÉT-re szükség van. 

Az első  napirendi pont, „az 1999. 
évi gazdaságpolitikáról és a költ-
ségvetés irányelveirő l" szóló kon- 

zultáció „fölvezetését" a gazdasá-
gi miniszter azzal kezdte, hogy örül 
az ülés létrejöttének (ez kizárólag 
csak a kormányon múlott!). Beszélt 
arról — reagálva az aznapi sajtóhí-
rekre —, hogy nem szeretne bér-
harcot folytatni, ső t ő  dolgozni és 
nem harcolni akar. Első sorban 
szakfeladatok megbeszélésérő l le-
gyen szó, illetve azok társadalmi 
hatását kell elemezni. A vitát vi-
szont természetesnek tartja. Ezek 
után megjegyezte: még nem jutot-
tak el odáig, hogy számokat mond-
janak ki. Majd kifejtette, hogy a 
gazdasági minisztérium létrehozá-
sa új helyzetet teremtett, s elő  fog-
nak állni egy olyan új gazdaság 
politikai koncepcióval, amely 
„hosszabb távra rak le cövekeket". 

A gazdasági stratégia fő  elemei 
a folyamatosság jegyében fogalma-
zódtak meg. Fontosnak tartja, hogy 
ne legyenek nagy ugrások. A nö-
vekedés és az egyensúly valós tö-
rekvés. A kormány a gazdasági 
növekedést a foglalkoztatás 
bő vítése mellett kívánja megvaló-
sítani. Kijelentette, hogy a kor-
mánynak nagyobb a mozgástere, 
mint a két elő ző é volt, ezzel viszont 
nagyobb a döntési súly. Ehhez kéri 
a partnerek segítségét. (Végezetül 
elnézést kért, hogy 11 órakor el 
kell mennie.) 

A Pénzügyminisztérium államtit-
kára arról beszélt, hogy most fo-
lyik a költségvetés összeállítása, 
miszerint az államháztartás kiadá-
sainak csökkentésével próbálják a 
gazdasági fellendülést megterem-
teni. A hiánynak 4 százalék alatt 
kell maradnia. Fontosnak tartják az 
él ő munka terheinek csökkentését, 
és központi elemnek tekintik az 
általános adóterhek csökkentését, 
ami természetesen együtt jár a 
kivételek csökkentésével, s a be-
szedés hatékonyságával. Partner-
nek kéri az ET oldalait az infláció 
csökkentéséhez. 

A munkáltatók szóvivő je kifejtet-
te, hogy elfogadják a jelenlegi hely-
zetértékelést, de szeretnének a 
konkrétabb elképzelésekkel is 
megismerkedni. Folyamatosan kell 
együttmű ködnünk, s bizottságokat 
is foglalkoztatni kell, nem elég a 
plenáris ülésekre koncentrálni. Az 
elő terjesztést általánosságban jó-
nak minő sítette, de megkérdezte: 
„nem túl rózsaszínű  elképzelése-
ket terjesztettek elő ? Mit tervez a 
kormány? Beszélt még a nagyvál-
lalat-kisvállalat közti dilemmáról, s 
fontosnak minő sítette az agrárgaz-
daság rendbetételét. Végül megje-
gyezte: a gazdasági struktú-
rapolitikáról, valamint az árfolyam- 

politikáról nem kapott az ÉT infor-
mációkat. Elmondta azokat a kér-
déseket is, ahol a munkáltatói ol-
dal képviselő i elő rejelzést várnak, 
majd rákérdezett a további „menet-
rendre", hogy legalább abban meg 
tudjunk állapodni (másra a téma 
jellege miatt nem is volt lehető ség). 

A munkavállalói oldal szóvivő je 
elő ször kifejtette: oldalunk azt vizs-
gálta, a költségvetési elképzelések 
milyen hatással vannak a munka-
vállalókra (bér, foglalkoztatás, nyug-
díjak). ezután egy technikai javas-
latot tett a téma továbbtárgyalásá-
nak ügyrendjére: ma elő zetes kon-
zultációt tartunk, s állapodjunk meg 
az érdemi vita további idő pontjairól. 
A következő  ülés akkor legyen, 
amikor még befolyásolni tudjuk az 
eredmény kialakulását. Ezután el-
mondta, hogy miket szeretnénk még 
látni a javaslatban, ezek: 

Mit tervez a kormány a fekete-
gazdaság ellen? 

Mi a kormány konkrét törekvése 
a fizetési mérleg és a külkereske-
delmi egyensúlya érdekében? 

Melyek az állami pénzalapokkal 
kapcsolatos konkrét elképzelések? 

Mit terveznek az adósságállo-
mány kezelésével kapcsolatban? 

Milyen lesz a privatizáció folyta-
tása és az állami vagyonkezelés? 

Hogyan változik az állam feladat-
vállalása, a lakáspolitika, a család-
támogatás? 

Végezetül arról beszélt, hogy a 
tb-önkormányzatok megszünteté-
sével új helyzet teremtő dött, s a 
társadalombiztosítási költségvetést, 
az állami költségv_etéshez hason-
lóan, szintén az ET plenáris ülé-
sén kell megtárgyalni (természete-
sen megfelelő  bizottsági elő készí-
tés után). Ezután leszögezte: vé-
leményünk szerint szeptember kö-
zepén lefolytatható a következő  
tárgyalás (mára sajnos már bizo-
nyossá vált, hogy ez csak a mi 
véleményünk volt). 

A tervezettekkel kapcsolatban 
szóvivő nk megjegyezte, hogy „túl 
sok benne a prioritás", s az nem 
derül ki, hogy melyik közülük a „fő -
prioritás? Az 5-5,5 százalékos gaz-
dasági növekedésnek megvannak 
az alapjai. Fontosnak tartotta a mun-
kahelyteremtést: készüljön a foglal-
koztatáspolitikára is javaslat. Majd 
arról szólt, hogy az oldal szintén 
érdekelt az infláció csökkentésében. 

A „várakozásaink között" felsorol-
ta az alábbiakat: első sorban azok 
helyzetén kell változtatni, akik a 
stabilizáció forrásait megteremtet-
ték; az oldal egyöntetű en legalább 
5 százalékos reálbér-növekedést 
tart elfogadhatónak, amely részben 

az adóterhek csökkentésébő l, 
részben járulékcsökkentésbő l is 
származhat; nemcsak a vállalko-
zások jövedelempozícióit kell 
erő síteni, hanem a munkaválla-
lók irányába is lépni kell; a nyug-
díjakkal összefüggésben, ra-
gaszkodunk a korábbi ÉT-meg-
állapodáshoz, miszerint 1999-
ben még nem lehet az úgyneve-
zett svájci indexálást bevezetni; 
a bérek alakulása nem veszé-
lyezteti a magyarországi ver-
senyképességet, a magasabb 
bérek a versenyképesség 
elő készítését szolgálják; az 5 
százalékos reálbér-növekedés 
nem inflatorikus hatású. Végeze-
tül arról szólt, hogy az oldal nem 
támogatja az atipikus formák be-
vezetését a munkahelyek szá-
mának növeléséhez. 

Ezek után másik szóvivő nk (e 
témában hagyományosan két 
szóvivő nk van) a közszféra prob-
lémáiról beszélt. Kifejtette: defi-
niáljuk a fogalmakat, az állam-
polgár számára a jó minő ségben 
dolgozó közszféra munkája ré-
sze az életminő ségnek. Fontos-
nak tartotta, hogy az állam nem 
vonulhat ki a közszférából, s 
végül a közszféra elfogadhatat-
lanul nagy bérelmaradásáról 
szólt, bár megjegyezte, e prob-
léma megoldására nincs átfogó 
javaslat. Rákérdezett arra, hogy 
az államháztartás és a közszfé-
ra reformjáról, a közszféra fog-
lalkoztatáspolitikai problémáiról 
mit gondol a kormány? Fontos-
nak tartotta, hogy legyen felzár-
kóztatási (az Európai Unióhoz 
való felzárkóztatás) elgondolás. 
Kiemelte, hogy a közszféra egé-
szére nézve ragaszkodunk az 5 
százalékos reálbér-növekedés-
hez. Legyen bértárgyalás, de a 
bértábla befagyasztását nem 
tudjuk elfogadni. 

Ezek után még egy körben vi-
szontválaszok következtek, me-
lyek során megállapodtunk a 
szeptemberi további tárgyalások 
fontosságában, majd lezártuk a 
vitát. Még 11 óra elő tt, s így a 
miniszter úr is nyugodtan elme-
hetett, nem kellett félidő ben ott-
hagyni a tárgyalást... 

A második napirendi pont vi-
tája során viszonylag gyorsan 
megállapodtunk a második fél-
évi programról, kölcsönösen el-
fogadva egymás javaslatait, 
majd berekesztettük az ülést. 

A titkárság megint jól döntött, 
valóban nem volt szükség az 
ebéd rendelésre. 

Q-ti 

Haditudósítás 
Kuti László 1990 óta vesz részt — az Értelmiségi Szakszer-„ 
vezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető  TEI:?i 
nács (ET) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szöszólóbanol 
rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harc-' 
mezejérő l". 
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Újabb és újabb furcsaságok 

Kommunikációs folyamatok 
Még találgatni sem érdemes, hogy mikorra várható a Simicska + 
lehallgatási botrány lezárulta és azt sem, hogy egyáltalán tisztáb-
ban fogunk-e látni valaha is ebben az újabb z ű rzavaros ügyben, 
amely sokak szerint csak egyetlen megjósolható következménnyel 
járhat: a politika újabb leértékelő désével a közvélemény elő tt. Ha 
viszont valaki sem részvev ő jeként, sem áldozataként nem érintett a 
történéseknek, és egyelő re még nem is fordított teljesen hátat a 
közélet eseményeinek, akkor - kívülállóként - akár némi érdeklő dés-
sel is szemlélheti a kommunikációs folyamatok újabb és újabb 
furcsaságait. 

A titok „természetrajza" 

A titok természet- (társadalom?) 
rajzának megértéséhez - a szak-
tudományos értelmezések helyett 
- célszer ű  elő ször Kafkához for-
dulni. Szerinte ugyanis „törvénye-
ink nem ismertek, a rajtunk ural-
kodó kis nemesi csoport titkát 
képezik... Hagyomány, hogy fenn-
állnak, s titokként a nemességre 
szállnak, ám régi, és épp e régi-
ségnél fogva hitelt érdemlő  hagyo-
mánynál nem több ez, és nem is 
lehet több, hiszen a törvények 
jellege megköveteli a titokban tar- 

tásukat is." Ha a nyolcvanas évek 
közepének, a rendszerváltást elő -
készít ő  nagy társadalmi disz-
kusszióinak egyikére a nyilvános-
ságvitára gondolunk vissza, akkor 
ma már jobbára csak az a lelke-
sedés és a naivitás szembet ű nő , 
amivel a monolit politikai struktúra 
megbuktatásához kapcsolva min-
denütt a kapcsolatok és viszonyok 
áttekinthető ségét, elő reláthatósá-
gát, kiszámíthatóságát és ellen-
ő rizhető ségét vizionálta. 

Ma már - bármennyire is fájó ez 
- tudjuk, hogy a felszámolni vá-
gyott társadalmi negatívumok csak  

részben kapcsolódtak „rendszer-
specifikus" módon a bolsevik tí-
pusú hatalomgyakorlás hagyomá-
nyaihoz; rá kellett jönni, hogy a 
politika önmagában véve is folya-
matosan megkérdő jelezhet ő  a 
mindennapok normális moralitása 
irányából. Igy lehet a politika lé-
nyege az a titokban tartott Kafka-
i törvény, amelynek csak egyetlen 
maximája ismert, miszerint tekint-
sük ő t magát hitelt érdemlő  ha-
gyománynak. 

Az információ eleve hierarchikus 
viszonyt teremt. Van, aki ismerő je 
a titoknák és azért ő rzi ezt, mert 
ezzel van fölényben a titkot nem 
ismer ő vel szemben, akit ezért 
célszerű  a tudatlanság állapotában 
tartani. 

A politikus hallgatása 
A titok mitológiai gyökerei (ter-

mészetesen) a görögökig nyúlnak 
vissza. Az Apollón istennel szem-
beszálló Midász király büntetése 
az lett, hogy szamárfülei nő ttek,  

amelyet süvegével próbált elrejte-
ni. Amikor a király borbélya mégis 
birtokába jutott a titoknak, nem 
bírta el a titok terhét: kiment a 
mező re és egy kiásott lukba sut-
togta: „A királynak szamárfüle 
van." A nádas azonban, amely 
meghallotta e szavakat, ahányszor 
csak fúj a szél, szétröpíti a király 
titkáról szóló hírt. Akár a titok alap-
ismérve is megfogalmazható en-
nek alapján: titkot tartani pedig 
nem lehet. Éppen úgy, ahogyan a 
hatalmat sem lehet gyakorolni ki-
zárólag egy személyben. Megosz-
tásuk - mindkettő nek - technikai 
alapkövetelmény, csupán a tagolt-
ság mértéke kérdéses. A titkot -
mint információt - lehet korlátozni, 
visszatartani, megmásítani, eltor-
zítani, de egyet nem lehet: semle-
gessé tenni. Ha a gyanakvás, hi-
teltelenség, bizalmatlanság, hazu-
dozás, félrevezetés taktikái veze-
tik a politikai-társadalmi kapcsola-
tok résztvev ő it, akkor mindenki 
számára átláthatatlanná válnak a 
szociális viszonyok. Lehetetlenné 
válik annak megállapítása, hogy 
ki, mit akar, ahogyan az is, hogy 
mit nem akar. Mivel nem válik el 
egyértelmű en a szövetséges sem 

az ellenféltő l, így voltaképpen sen-
ki sem bízhat meg a másikban. A 
koalíciókat a pillanatnyi erő vi-
szonyok szabják meg, de a titkok 
változásával gyorsan módosul a 
szövetségesek köre is. És mivel 
lehetetlenné válik a sikerek és a 
kudarcok okainak a megkülönböz-
tetése is, áttekinthetetlenné válik 
a stratégiai cselekvés iránya is. Ez 
pedig nyilvánvalóan azok érdekeit 
sem szolgálja, akik korábban rej-
t ő zésük, titkolózásuk, egyoldalú 
információcsöpögtetési taktikájuk 
folytán sokak rovására elő nyt él-
veztek. Az ilyen zavaros helyzet 
pedig nyilván ugyanúgy árt a tu-
datlanoknak, mint a titok ismerő i-
nek. 

A politikus hallgatása természe-
tesen többféle lehetséges válasz-
adási stratégiát is rejthet. Ő szin-
tébb esetben egyszer ű en nem 
kíván olyan nézetek kinyilvánítá-
sába bocsátkozni, amely meggyő -
ző désével ellentétes. Van olyan 
eset - számos példa felhozható 
erre is -, amikor az érintett politi-
kus a figyelmen kívül hagyás 
mellett dönt. Ezt természetesen 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Újabb és újabb furcsaságok 

Kommunikációs folyamatok 
Tíz évvel ezel ő tt írta a SZÓSZÓLÓ 
Első  évfolyam, els ő  lapszám, 1988. október 

magatartást nem megfigyelhet ő  
okokkal kapcsolja össze". A ma-
nipuláció lehet ő sége éppen ezen 
a pontban jut nagy lehet ő séghez, 
amikor ezeknek a nem megfigyel-
het ő  okoknak az összekapcsolá-
sa partikuláris érdekekt ő l vezérel-
ve kívülr ő l történik. 

A szakirodalom ezért a bizony-
talanságérzet és az információhi-
ány együttes megjelenését tekin-
ti olyannak, amely a társadalom 
tudati állapotát a labilitás felé 
sodorhatja. Ha az emberek nem 
kapják meg kell ő  mennyiségben, 
min ő ségben és hitelességben 
azokat az eseményekre, össze-
függésekre és döntésekre vonat-
kozó információkat, amelyekre 
elengedhetetlenül szükségük van 
ahhoz, hogy tájékozott és feln ő tt 
emberekként - vagy ahogyan 
mostanában divatos: „polgárok-
ként" - önállóan mérlegelhessék 
saját maguk és országuk helyze-
tét, akkor nem képesek 
felel ő sségteljesen beleszólni kö-
zösségük jöv ő jének alakításába 
sem. 

Amikor felbuzog 
a képzel ő erő  

Amikor az említett nyilvánosság-
vitában Hankiss Elemér is kifejtet-
te véleményét, nem kevés iróniá-
val arra is felhívta a figyelmet, 
hogy az információkkal való taka-
rékosságnak van egy fontos el ő -
nye is. Az ugyanis, hogy fokozza 
a lakosság kreativitását. Hatásá-
ra ugyanis „dúsan felbuzog az 
emberekben az alkotó- vagy leg-
alábbis a képzel ő er ő  - mert ha 
nem tudom, hogy mi van, ki kell 
találnom, hogy mi lehet -, s virág-
ba borul az els ő  és legels ő  kéz-
b ő l, a megbízható és legmegbíz-
hatóbb forrásból származó m ű hí-
rek, álhírek, rémhírek, mondák, 
mondakörök és mítoszok gazdag 
és színes folklórja." Akinek pedig 
kedves az öntevékeny, alkotó nép 
gondolata - tette hozzá Hankiss 
közel két évtizede - „az jóles ő  
érzéssel tekinthet e gazdag ter-
mésre". Ha Simicska Lajoséknak 
esetleg mást nem is fogunk kö-
szönni, ezt a jó érzés már garan-
tálták. 

R. B. 

Pomogáts Béla:  

Arcunk legyen! 
...„Nemcsak a dolgozók érdekeit kívánjuk szolgálni, hanem a tudo-

mányos szakma érdekeit is. Magyarországon ma gazdasági és poli-
tikai reformok lázában ég, s nyilvánvaló, hogy a tudomány, egyáltalán 
az emberi szellem hatékony közrem ű ködése nélkül ezeknek a refor-
moknak vajmi kevés lehet a sikerük.(...) 

Támogatni kívánjuk a politikai nyilvánosság radikális átalakítását is, 
minthogy jól tudjuk, hogy a minél szélesebb és minél jobban m ű ködő  
politikai nyilvánosság jelentheti a reformok megvalósulásának egyik 
fontos zálogát(...) 

A TUDOSZ felépítése, munkájának kialakítása a magyar szakszer-
vezeti mozgalom újjászületésének körülményei között történik: vélemé-
nyünk szerint szakszervezetünk maga is ennek az újjászületésnek az 
egyik alkotó mozzanata. Éppen ezért együtt kívánunk mű ködni a többi 
újonnan alakuló, a dolgozó rétegek érdekeit és akaratát képviselő  szer-
vező déssel: az írók, a m ű vészek, a felső oktatási dolgozók szakszerve-
zeteivel, de mindenekelő tt a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezetével (TDDSZ), amely éppúgy a reformok lázában égő  ma-
gyar tudóstársadalom szülötte, mint a mi szervezetünk. 

Azt kívánjuk, hogy mind a két tudósszakszervezet alakítsa ki és 
ő rizze meg a saját arculatát, kettő nk viszonyát azonban ne a vetél-
kedés szabja meg, hanem az a szolgálat, amelyet a tudományos 
dolgozók érdekvédelmében, a tudomány társadalmi szerepének nö-
velésében és a magyar reform minél eredményesebb kibontakozásá-
ban végzünk. Ebben a szolgálatban keressük saját hivatásunkat és 
arcunkat, ebben keressük a tevékeny együttm ű ködés lehető ségét és 
eredményeit."... 

(1988. október) 

Tóth Attila 

Autonómiát, szövetséget! 
...„1987 ő szén az ország sok tízezer tudományos dolgozója számára 
nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági és a társadalmi problémák nem 
állnak meg az intézetek kapujánál, hanem oly mértékben rontják 
munkafeltételeinket, hogy hosszú távon már a tudományos kutatás 
ellehetetlenüléséhez vezetnek. Az Akadémia intézeteit sújtó 15 szá-
zalékos költségvetési elvonás megérlelte az elhatározást, hogy ér-
dekképviseletünk eddigi rendszerén változtatnunk kell, mert az vál-
ságos helyzetünkben nem megfelel ő . A változtatás módját illet ő en 
eltértek a vélemények. Vannak, akik a létrehozandó érdekvédelmi 
szervezet függetlenségében vélik meglelni a siker zálogát. Mi a 
szakszervezeti jogosítványok következetes érvényesítésében, és 
sokoldalú szövetségi kapcsolatrendszerben látjuk a megújulás útját. 

Mit értsünk ez alatt? 	 jogszabályok nem tiltanak. Két 
— SZÉLES KÖR Ű  TAGSÁGI példa: m ű ködési szabályzatunk ki- 

VISZONYT (...) 	 mondja, hogy a TUDOSZ testüle- 
- Autonómiát (...) 	 tei, amennyiben egy határozat vég- 
- Demokráciát (...) 	 rehajtása a tagok érdekeit sérti, és 
ÉRDEKVÉDELMET 	 kompromisszum nem érhet ő  el, a 
Érdekvédelmi téren igyekszünk politikai nyilvánosság törvényes 

kihasználni az összes létező  tör- fórumain továbbra is képviselik 
vényes szakszervezeti jogosít- saját eltér ő  álláspontjukat, és így 
ványt, és minden olyan lehet ő sé- nem vesznek részt a határozat 
get, melyet az Alkotmány, illetve a végrehajtásában. A TUDOSZ rend- 

szerezte a létező  szakszervezeti 
jogosítványokat az egyetértés jo-
gától a sztrájk jogáig, beleértve a 
kiélez ő d ő  konfliktusok kezeléséhez 
szükséges tárgyalási rendszert is. 
Az alapszervezetek autonómiája 
pedig biztosítja, hogy ne lehessen 
akciókat „felülr ő l lefújni", vagy ő ket 
fels ő bb tárgyalásokból „kifelejteni". 

SZÖVETSÉGET 
Szövetségi rendszerünk kett ő s. 

Egyrészt a TUDOSZ maga is az 
autonóm alapszervezetek szövet-
sége. Másrészrő l horizontális kap-
csolatokat keresünk a többi, a tu-
dományos dolgozók érdekképvise-
letét ellátó szervezethez. Így — saját 
érdekeinket megtartva és jogosít-
ványaink felhasználásával követke-
zetesen érvényesítve — a tudo-
mány, illetve a benne dolgozók 
általános érdekeinek védelmében 
távlatilag több ágazat 60-80.000 
emberét tömörítő  szövetséget moz-
gathatjuk meg. 

Es a TDDSZ? A TDDSZ alakuló 
küldöttgy ű lésünkhöz írt levélben 
fejezte ki együttm ű ködési kézsé-
gét. Véleményünk szerint az alap-
szervezetekben az együttm ű ködés 
evidencia, hiszen nem nevezheti hiteles információ - mert esetleg a 
magát szakszervezetnek az, politikai vezetés ezt éppen így véli 
amely széthúzással rontja a dol- helyesnek -, akkor könnyen a re-
gozók érdekvédelmének esélyeit. alitástól teljesen elszakadó magya-
A választott testületek együttm ű - rázatok is születhetnek. 
ködését illet ő en pedig a TUDOSZ 
nyitott minden szakszervezeti tö-
rekvésre, mely a tudományos dol-
gozók érdekvédelmének és kép-
viseletének javítására irányul. 

Mik a terveink? 
Fenntartani és kiszélesíteni azt 

az él ő , közvetlen kapcsolatrend-
szert, amit az elmúlt fél év együtt-
gondolkodásakor, de még inkább emlékekre, feltételezésekre épül ő  
a küldöttgy ű lésen tapasztalhattak, 
akik ott voltak. Ereznünk kell, hogy 
problémáinkkal nem vagyunk egye-
dül, társaink vannak. Alapszerve-
zeteinkben és választott testülete-
inkben teret és lehet ő séget bizto-
sítani a tettre kész embereknek, 
hogy jogosítványaink puszta lehe-
t ő ségekb ő l valódi vívmányokká 
váljanak. A TUDOSZ feladata tag-
jainak érdekvédelme, de az a kép-
viselet, amit a magyar kutatók egé-
sze számára magára vállal. Köz-
vetve egész tudományos életünk 
védelmezését is jelenti."... 

(1988. október) 

(Folytatás a 3. oldalról) 
célszer ű  úgy beállítani, mintha a 
politika iránt érdekl ő d ő  közvéle-
mény egésze számára is nyilván-
való képtelenségr ő l, hamis állítás-
ról lenne szó. Azt viszont nem 
szabad elfelejteni, hogy a képte-
lenség sokszor csak a politikus 
számára evidencia, a közvéle-
mény számára nem. 

A pszichológia a szükségletet 
általában hiányállapotként határoz-
za meg, amelynek eredményeként 
motiváltság jön létre a hiány által 
felborított egyensúlyi állapot 
visszaállítására. A titok és a titko-
lózás ebbő l a szempontból az in-
stabilitás forrása. A megmagya-
rázhatatlanság, az érthetetlenség 
mindenkor kellemetlen, zavaró és 
bizonytalansághoz vezet. 

Az „oktulajdonítás"-nak (attri-
búció-nak) éppen akkor n ő  meg a 
jelent ő sége, ha a mindennapok 
megszokott folytonossága meg-
szakad és ez valamiképpen értel-
mezést igényel. Az emberek 
ugyanis mindenáron meg akarják 
tudni, hogy mi is történik velük. 
Ha ehhez nem áll rendelkezésre 

Manipuláció 
Minthogy nem rendelkeznek 

megbízható s ellen ő rizhet ő  infor-
mációkkal, maguknak kell meg-
teremteni a helyzetismeretet, de 
tulajdonképpen csak annak illúzi-
óját. Ilyenkor megindul a hírtöre-
dékekre, sejtésekre, analógiákra, 

tálálgatás, a helyzetre leginkább 
ráill ő  magyarázatok konstruálása, 
és megindulhat a híresztelések, 
s ezen belül a félhírek, álhírek és 
- súlyosabb konfliktus esetén - a 
rémhírek terjedésének lavinája. 
Még veszélyesebb az a helyzet, 
ha az ilyen információs hézago-
kat olcsó, populista ideológiák 
terjeszt ő i igyekeznek betömni, 
akár szélső séges törekvéseik el ő -
mozdítása érdekében is. Egy 
amerikai szociálpszichológus 
(Heider) az embert naiv tudósnak 
nevezte, aki „a megfigyelhet ő  

NÉZŐ PONT 

„AZ ELNÖK MINDEN ÍGÉRE-
TET BETARTOTTA, AMIT 
SZÁNDÉKÁBAN ÁLLT BETAR-
TANI" 

(George Stephanopolous. 
Clinton elnök egyik munkatársa 
a „Larry King Live" CNN TV-
showban) 

„A REND Ő RSÉG NEM 
AZÉRT VAN ITT, HOGY ZA-
VART KELTSEN, HANEM 
AZÉRT, HOGY FENNTARTSA 
A ZAVART" 

(Daley, Chicago volt polgár-
mestere az 1986-os hírhedt vá-
lasztási gy ű lésen) 

„AUSZTRÁLIA IMPORTJÁ-
NAK LEGNAGYOBB RÉSZE 
HAGYOMÁNYOSAN A TENGE-
RENTÚLRÓL SZÁRMAZIK" 

(Keppel Enderbery, volt auszt-
rál kereskedelmi miniszter) 

„CSODÁLATOS ITT LENNI 
EBBEN A NAGYSZER Ű  CHI-
CAGO ÁLLAMBAN" 

(Dan Quayle, volt USA-alelnök) 
,,PHILADELPHIÁBAN AZ UT-

‘ CAK TELJESEN BIZTONSÁ- 

GOSAK, CSUPÁN AZ EMBEREK SA, ÉS ÉN LESZEK AZ, AKI 
MIATT NEM AZOK" 	 MAJD EZT MEGTESZI." 

(Frank Rizzo, Philadelphia volt 	(Egy texasi képvisel ő jelölt a vá- 
rend ő rf ő nöke és polgármestere) 	lasztási kampánya során) 

„NAGY BALSZERENCSE BA- „A DOLGOK MOST SOKKAL 
BONÁSNAK LENNI" 	 INKÁBB OLYANOK, MINT VALA- 

(Andrew Mathis) 	 HA IS VOLTAK" 
„NEMRÉG VOLTAM EGY LA- 	(Dwight D. Eisenhower, volt 

TIN-AMERIKAI KÖRÚTON, ÉS USA-elnök) 
CSAK AZT SAJNÁLOM, HOGY „EGY MILLIÁRD ITT, EGY MIL-
AZ ISKOLÁBAN NEM TANUL- LIÁRD OTT — EL Ő BB-UTÓBB 
TAM A LATINT SZORGALMA- KOMOLY PÉNZ GY Ű LIK ÖSSZE." 
SABBAN, HOGY EL TUDJAK 	(Everett Dirksen) 
AZOKKAL AZ EMBEREKKEL „NEM ÉRZEM, HOGY HELYTE- 
BESZÉLGETNI" 	 LENÜL CSELEKEDTÜNK, AMI- 

(Dan Quayle, volt USA-alelnök) KOR EZT A NAGYSZER Ű  OR-
„EZ A CSAPAT 360 FOKOS SZÁGOT ELVETTÜK T Ő LUK. 

FORDULATOT FOG TENNI” 	SOK EMBER VOLT, AKINEK 
(Jason Kidd, a Dallas Mavericks FÖLDRE VOLT SZÜKSÉGE, AZ 

baseballcsapat vezet ő je, új játé- INDIÁNOK PEDIG ÖNZŐ  MÓ- 
kosok igazolása után) 	 DON MAGUKNAK AKARTÁK 

„KÍNA EGY NAGY ORSZÁG, MEGTARTANI." 
AMELYBEN SOK KÍNAI LAKIK" 	(John Wayne) 

(Charles de Gaulle, volt francia 	„EZ A JÁTÉK FELE RÉSZBEN 
köztársasági elnök) 	 KILENCVEN SZÁZALÉKIG AGY- 

„AZ A MOCSKOS GAZEMBER MUNKA” 
MEGÉRDEMLI, HOGY VALAMI 	(Danny Ozark, a Philadelphia 
SEGGFEJ HALÁLRA RUGDOS- Phillies baseballcsapat menedzsere) 

„NEM A SZENNYEZÉS AZ, AMI 
ÁRT A KORNYEZETNEK, HA-
NEM AZ A SOK PISZOK A LE-
VEG Ő BEN ÉS A VÍZBEN." 

(Dan Quayle, volt USA-alelnök) 
„WITHOUT CENSORSHIP, 

THINGS CAN GET TERRIBLY 
CONFUSED IN THE PUBLIC 
MIND." 

(General William Westmoreland, 
during the war in Viet Nam) 

„MICSODA VESZTESÉG, HA 
AZ EMBER ELVESZTI AZ 
AGYÁT, VAGY PEDIG VALÓBAN 
MICSODA PAZARLÁS, HA AZ 
EMBERNEK NINCS AGYA." 

(Dan Quayle, volt USA-alelnök 
egy, a néger diákok egyetemi ta-
nulmányait segít ő  alapítvány jóté-
konysági rendezvényén, amikor 
azt akarta idézni: „az agyakat el-
veszíteni óriási pazarlás") 

„HA AZ EMBER HAGYJA EZE-
KET A DOLGOKAT, MÉG A KE-
NYERÉT IS KIHÚZZÁK A LÁBA 
ALÓL." 

(Ernest Bevin, volt brit külügy-
miniszter) 

Követend ő  
vagy 
elítélend ő ? 

Már elkészült a kormányvál-
tás miatt kifízetett végkielégí-
tések vizsgálata a Kormány-
zati Irodánál (KEK) — olvastuk 
szeptember 8-án az országos 
napilapokban. A nem éppen 
sz ű kszavú tájékoztatóból 
idézzük fel az alábbi napvilá-
got látott mondatot: a KEK el-
nöke szerint elő fordult olyan 
eset, hogy a hivatalban lévő , 
de távozását sejt ő  kormány-
hivatalnok átszervezés címén 
mondott fel sof ő rjének, hogy 
nagy összegű  végkielégítést 
lehessen neki adni. Magyarán 
szólva: egy f ő nök gondosko-
dott egy melósról, arról a 
munkatársról ráadásul, aki a 
beosztottja volt. Hátborzonga-
tó történet... 

A hivatalban lévő  kormány-
hivatalnokok vajon miként 
ítélkeznek az ilyen f ő nöki 
mentalitásról? Ez követendő  
példa, vagy elítélend ő  gyalá-
zatosság? 

a szerkesztő  rovata 

NAGY EMBEREK NAGY MONDÁSAI 
Bencze Gyula gy ű jtéséb ő l 
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