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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Tízéves a TUDOSZ, és en-
gem mint alapítót ért a megtisz-
teltetés, hogy virtuális pohárkö-
szöntő t mondjak a jeles alkalom-
ból. 

1987-88 folyamán sokunk szá-
mára nyilvánvalóvá vált, hogy a 
kutatóintézeti dolgozók (melynek 
a kutatók a mainál kevésbé 
meghatározó részei voltak), ál-
talánosabban pedig a kutatás 
külön érdekvédelemre szorul. 
Az együttgondolkodásból két 
szakszervezet jött létre. Ezek 
alapítói más prioritásokkal köze-
lítették meg a feladatot, ami jö-
v ő jüket is meghatározta. 

A TDDSZ-elvek mentén szer-
vező dött (aminek a függetlenség 
volt a védjegye). Elvi megközelí-
tése szinte predesztinálta politi-
kai, párt- és szakszervezet-politi-
kai jövő jét. A szervezet amellett, 
hogy alapítóinak jó része kezdet-
tő l nem vállalt funkciót, több párt, 
majd az FSZDL független konfö-
deráció kezdeti vezető  garnitúrá-
ját termelte ki magából. 

A kutatói lelkesedés csodája, 
hogy e többszöri önzetlen vér-
veszteség után csak most jutot-
tak el a védjegyként vállalt füg-
getlenség feladásának küszöbé-
re. 

A TUDOSZ kezdettő l fogva 
pragmatikusan az érdekek men-
tén szervez ő dött, mindig annyi-
ra függetlenedve, amennyire a 
demokratikus alapszabályának 
betartása mellett a lehető  leg-
hatékonyabb érdekvédelemhez 
szüksége volt. Ezért volt alapí-
tó tagja a közalkalmazotti SZEF 
és az értelmiségi ÉSZT konfö-
derációnak, és mikor erre kény-
szerült, ezért választotta az 
utóbbit a kutatók érdekeinek 
országos megjelenítésére és a 
lehet ő ségek határain belül vé-
delmére és érvényesítésére. 

Ennek ellenére a TUDOSZ -
a szakszervezeti érdekvédelem 
általános válságánál is mélyebb 
- válságba jutott. Ez a válság a 
radikálisan megváltozott körül-
ményekre vezethet ő  vissza. 

Kérdés: van-e kiút 
a válságból, és ha van, 
érdemes-e azt végigjárni? 

Tíz év már egy ember életé-
ben is korszak. Egy szervezet 
életében lehet ennél sokkal több 
és sokkal kevesebb, a körülmé-
nyekt ő l függ ő en. 

Nyugodtabb korokban évszá-
zadokig m ű ködhetnek - általá-
ban sok embert nagy léptékben 
szervez ő  - struktúrák. Példák 
erre az egyiptomi birodalmak, a 
katolikus egyház, vagy a Royal 
Society. 

Változó korokban a legstabi-
labbnak t ű nő  struktúrák is csak 
változtatva maradnak fenn, ami-
re a legjobb példa a császár-
ság bevezetése a Római Biro-
dalom fenntarthatósága érdeké-
ben. 

A változás diktatúrákban 
puccsokkal és forradalmakkal 
megy végbe, míg a demokrati-
kus államokban a politikai vál-
tógazdaság segíti az alkalmaz: 
kodást. 

A változó kor kihívásaira azon-
ban mindenképpen választ kell 
adni, különben a leépülés és de-
zintegráció elkerülhetetlen, a meg-
újulásra képtelen szervezet pedig 
könnyen a maja birodalom és a 
lószerszámkészítő  céh társaságá-
ban találhatja magát. 

Vonatkozik-e ez 
a TUDOSZ-ra? 

Igen, vonatkozott tíz éve, mikor 
létrejöttével válaszolt az akkori 
kihívásokra, és szilárd meggy ő ző -
désem, hogy most még inkább 
vonatkozik, hiszen az elmúlt tíz 
évben körülöttünk szinte minden 
megváltozott. 

Megváltozott a közhangulat (nyílt 
vagy burkolt tudományellenesség, 
az áltudományok terjedése már fel 
sem t ű nik). 

Megváltozott a társadalmi köz-
érzet (a „kaparj kurta" szemlélet-
mód diadala a kollektív túlélési 
stratégiákkal szemben). 

Megváltozott a politikai rendszer 
(az értelmiségi amatő rökkel szem-
ben a „profi" pártpolitizálás javá-
ra). 

Megváltozott a szakszervezetek 
tekintélye (az államhatalom és a 
„civil szervezetek"? javára). 

Megváltozott a szakszervezeti 
érdekérvényesítés módja (gyenge 
alkupozícióban lév ő  csoportok, pl. 
kutatók rovására). 

Megváltozott a szakszervezeti 
érdekvédelem szintje (országos 
tárgyalások az alapszint rovására). 

Megváltozott a tárgyalópartne-
rek, intézetek, MTA, állam tipikus 
hozzáállása (kooperáció helyett 
obstrukció és/vagy cinizmus). 

Megváltozott a tudományos 
munkahelyek létszámösszetétele 
(az adminisztratív és laboráns / 
technikus létszám rovására). 

Megváltozott az intézetek fel-
adatköre (az alkalmazott K+F és 
kísérleti gyártás rovására). 

Megváltozott az országos kuta-
tásfinanszírozás (a kutatóintézetek 
rovására és az egyetemek javá-
ra). 

Megváltozott az intézeti kutatás-
finanszírozás (a központi pénz 
automatikus vagy bürokratikus le-
osztása helyett az egyéni pályá-
zatok javára). 

Megváltozott az intézeti munka 
jellege (az individuális kutatás ja-
vára). 

Megváltozott a létbiztonság 
(megjelent az értelmiségi munka-
nélküliség). 

Nézzük, hogyan 
összegző dik mindez, mit 
láthat az MTA valamely 
intézetében egy TUDOSZ-
tag, akit érdekel 
a társadalom, a tudomány 
és saját helyzete? 

Az eszme újra meg újra gy ő ze-
delmeskedik a józan ész felett. 
Posztmodern országunkban az 
„alternatív vallássá" degradált tu-
domány intézményei elbizonytala-
nodnak. Csillagásznak a csillag-
jóssal kell vitatkoznia, és számí-
tógépes hálózatokon és mobilte-
lefonon kell bizonygatnunk az 
anyagtudomány fontosságát. 

A „zsidó tudomány" (relativi-. \‘\ 
táselmélet) és a „burzsoá áltu-
domány" (kibernetika) után meg-
jelent a „sztálinista" (túlmérete-
zett természet-) tudomány fogal-
ma. Konkurenseink mindent 
megtesznek a független kutató-
intézet-hálózat létének megkér-
dő jelezésére, propagandájukban 
a nyugat-európai kutatóhálóza-
tok létének tagadásától sem ri-
adva vissza. A konszolidáció 
megpróbáltatásai csak tetézik bi-
zonytalanságunkat. 

A szakszervezeti nyomásgya-
korlás eszközei limitáltak. Az el-
múlt évtizedben minden idevá-
gó törvénymódosítás a szak-
szervezeti, munkavállalói jogo-
kat nyirbálta. A megmaradt ér-
dekegyeztet ő  fórumokon meg-
sz ű nő ben van a korábbi koope-
rációs egyeztetési hajlandóság, 
terjed az obstrukció, a törvények 
szellemének, de néha bet ű jének 
is cinikus semmibevétele. 

Az intézetek létszáma felére-
harmadára csökkent, miközben 
a szakszervezet eszközei a vé-
delemre minimálisak. Sok jó ta-
got veszítettünk úgy, hogy meg-
kötött kézzel kellett végignézni 
távozásukat. 

Az intézeti bérek relatív és ab-
szolút skálán (vagyis összeha-
sonlítva az egyetemi oktatók, il-
letve a bankhivatalnokok bérével) 
egyaránt gyalázatosak, elmarad-
va már a lengyel kollégák bérétő l 
is. A korábbi gyakorlat, miszerint 
a dolgozói kollektíva képviselő je 
beleszólhatott, vagy akár csak be-
leláthatott a bérekbe és jutalmak-
ba - mint atavizmus - megszű nt. 

A kutatók sztrájkpozíciója már 
tíz éve is minimális volt, és (amit 
személy szerint nem hittem vol-
na, hogy lehetséges) azóta to-
vább romlott. A termelési tevé-
kenység, ami sztrájkérzékeny 
lehetne, megsz ű nt. A pályázati 
rendszerben ugyanis a kutatás 
fontosabb a kutatónak, mint az 
intézetnek (vagy bárki másnak), 
vagyis egy hagyományos mun-
kabeszüntetés önsorsrontás. 

Az intézetekben a szám ítógé-
pesítés, valamint az adminiszt-
ratív és laboráns/technikus mun-
katársak kikényszerített leépíté-
se után a növekv ő  átlagéletkorú 
kutatógárda marad, melynek 
szubjektív meggy ő ző dése, hogy 
a munkaügyi és megélhetési 
katasztrófák elhárítása, hason-
lóan a munkavégzés feltételei-
nek pályázati megteremtéséhez 
kizárólag egyénileg kivitelezhe-
t ő , összefogásnak, szolidaritás-
nak helye és értelme nincs. 

Nehéz vitatkozni a fenti néze-
tekkel, mert valós jelenségekbő l 
logikusan levont következtetése-
ken alapulnak, és ez a TUDOSZ 
válságának az oka. 

Szétzilálódó intézményhálózat, 
atomizált kutatógárda, egyéni túl-
élési stratégiával. A hagyomá-
nyos szakszervezeti keretek 
mind a kutatás, mind a kutatók 
érdekvédelmének szempontjából 
sorra cs ő döt mondanak, képzett 
és kiábrándult tagságunk pedig 
vagy kilép, vagy az ismétlő dő  át-
szervezések során be sem lép a 
szakszervezetbe. Hiába ér el or-
szágos szinten a szakszervezet 
sikereket, a csökkenő  létszám te- 
kintélyvesztést eredményez, és 
ezzel a kör bezárul. 

(Folytatás a 2. oldalotV 

Tízesztendő s a TUDOSZ 

Virtuális flohárköszöntő  
Tóth Attila, a TUDOSZ szóviv ő je írása 

November 16-27-e között 

KÖZALKALMAZOTTI- 
ÜZEMI TANÁCSI 
VÁLASZTÁSOK 

Kérjük, hogy a közalkalmazotti- 
üzemi tanácsi választásokon 
szavazatával támogassa a 
TIJDOS7 jelöltjeit! 

111.1, 
Pomogáts Béla 

Egy évtized 
Tíz esztendő  a történelemben egyetlen pillanatnak számít, és ahogy 

múlik mögöttünk az idő , bennünk is összezsugorodik a történelem. 
Vannak azután évtizedek, amelyek olyan változásokat hoznak egy 
ember, egy emberi közösség: egy nemzet, egy társadalom életébe, 
hogy szinte egész korszakoknak tetszenek. 

Ilyen évtized áll mögöttünk is: a rendszerváltozás évtizede. 
Egész történelmi korszakok s ű r ű södnek ebbe az egyetlen évtized-

be. Tíz esztendeje Magyarországon még a negyven éven keresztül 
berendezkedett egypárti hatalom igazgatta a gazdasági, a politikai, a 
kulturális életet. Az egypárti hatalom kezében volt a munkavállalók 
érdekvédelmének ügye is: ha rákényszerült, valamit engedett, más-
kor viszont meglehet ő s közönnyel figyelte a dolgozó milliók sorsának 
alakulását, idő nként pedig szorosabbra fogta a gyeplő t, és a politikai 
kulcsfogalommá vált „kézi vezérléssel" próbálta leszerelni a jogos 
követeléseket. Ez az egész szisztéma persze nem igen m ű ködött, a 
múló évek során minduntalan kiütköztek a berendezkedés szervi hi-
bái, s végül magának a szisztémának meg kellett buknia. 

Már a végső  fellazulás és a bukás felé haladt a rendszer, midő n 
kezdtek kiépülni a demokratikus önigazgatás intézményei, közöttük 
az új érdekvédelmi szervezetek, amelyek többé nem a kommunista 
párt politikai akaratának közvetít ő i, ahogy akkoriban mondották: „haj-
tószíjai" akartak maradni, hanem a munkavállalók, a dolgozó társada-
lom akaratának és érdekeinek képviseleti szervei. 

Elégedetten, mi több, büszkén gondolhatunk vissza arra, hogy ezek 
között az új érdek-képviseleti szervezetek között a Tudományos Dol-
gozók Szakszervezete az els ő k egyikeként alakult meg, és emelte fel 
a független szakszervezeti mozgalom 1948 után porba tiport (és csak 
az 1956-os forradalom idején egy rövid idő re ismét felemelt) zászla-
ját. Ez mindenképpen a TUDOSZ érdeme, és errő l az érdemrő l akkor 
sem szabad megfeledkezni, ha közben számot vetünk is az elmúlt tíz 
esztendő  mulasztásaival, a küzdő téren elszenvedett kudarcokkal, 
azzal, hogy a magyar szakszervezeti mozgalomnak végül nem sike-
rült erő s, öntudatos, a mindenkori kormányzat által folyamatosan 
respektált érdekvédelmi intézményrendszerré válnia. 

A tíz esztendeje felemelt lobogót vinnünk kell tovább. Nem lehet azt 
mondani, hogy szakszervezeti érdekvédelemre már nincs szükség, 
mert „itt van már a Kánaán". Ellenkez ő leg: erő sebbé, öntudatosabbá, 
dinamikusabbá kell válnia az érdekvédelmi munkának és ebben a 
keretben a TUDOSZ-nak is. Az el ő ttünk álló esztendő k valószín ű leg 
nagyobb igényeket fognak támasztani a szakszervezetekkel szem-
ben: az új feladatok már kezdenek tolongani az ajtó elő tt. Ma sem 
lehetünk kevésbé céltudatosak, kevésbé eltökéltek és kevésbé hatá-
rozottak, mint tíz esztendő vel ezel ő tt. 



(Folytatás az 1. oldalról) 
Mondjak virtuális 
pohárköszöntő t a jeles 
alkalomból? 

A békétlen Petur szavai jut-
nak eszembe: 
Gondold meg, és igyál! 
Örökké a világ sem áll, 
eloszlik mit a buborék, 
s marad mi volt a puszta lég. 

Ilyen súlyos lenne a helyzet? 
A válasz nem lehet más, mint 
határozott igen. Igen, ilyen sú-
lyos. Ugyanakkor nem találkoz-
tam olyan kutatóintézeti dolgozó-
val, aki azt állította volna, hogy 
érdekvédelmével minden rend-
ben van, nem hiányzik semmi. 

Hogyan fajulhatott idáig 
a helyzet? 

Úgy, hogy az intézetek szer-
vezett munkahelyekbő l tudomá-
nyos parkokká, a kutatók pedig 
„szervezett munkásból" tudomá-
nyos vállalkozókká váltak. A ha-
gyományos szakszervezeti jogo-
sultságok pedig a kutatók szá-
mára lényegtelen, vagy annak 
t ű n ő  érdekeket védenek egy 
özönvíz elő tti kor, egy 
Óperencián túli ország módsze-
reivel, a merev alapszervezeti 
szerkezet pedig egy túlhaladott 
intézményi struktúra néhol már 
nem is létező  kereteit követi. 

Érdekvédelmüknek tehát a körül-
ményekhez kell alkalmazkodnia, öt-
vözve a munkavállalói és vállalkozói 
érdekvédelem sajátosságait. Ha lé-
tezik orvosság a vázolt 
tünetegyüttesre, akkor. az  ny ű gös 
posztmodern korunk csodája - ne-
künk kutatóknak régi ismerő sünk -
az internet. 

A római császárságot Bibó Ist-
ván szerint azért kellett bevezetni, 
mert az antik demokrácia nem is-
merte a képviselet fogalmát, és a 
szabad polgárok nem fértek el a 
Fórum Romanumon. Most fordult 
a kocka! Az elektronikus fórumon 
mindenki elfér, a fenti „panaszlis-
tának" pedig majd minden sora 
pozitívan megválaszolhatóvá válik. 

Átszervezések, 
munkanélküliség? Térben 
és idő ben mobil tagság? 

Most lehető ség van a szétszórt 
tagságot nem csak elérni, de velük 
kommunikálni is. A kutatók ugyanis 
intézettő l függetlenül, egyénileg 
érhető k el, és ő k is hasonlóképpen 
elérhetik a szervezetet. 

Az intézetekben megnő tt 
a kutatók aránya? 

A képzett tagság nagyobb há-
nyada érhető  el az interneten, töb-
ben látnak bennünket. Ha képe-
sek vagyunk mozgósítani, együtt 
komoly nyomást tudunk kifejteni. 

Individualizáció, 
atomizáltság, pályá3pti 
finanszírozás? 

Ha a kutatók úgy érzik,„Bgyéni-
leg tudják érdekeiket érvényesíte-
ni, ebben  kell segíteni ő ket infor-
mációval, jogi, gazdasági taná-
csokkal. Ön line és személyesen. 

Sürgő sen neki kell. tehát állni új-
ragondolni a kutatói érdekvédelem 
helyzetét. A politikai helyzet válto-
zott, de érdekvédelemre nagyobb 
szükségünk van, mint valaha. 

Kiknek? 
Mindannyiunknak, hiszen a 

TUDOSZ és a TDDSZ közös in-
dulásánál a legkülönböző bb inté-
zetek dolgozói m ű ködtek együtt, 
és most a helyzet még bonyolul-
tabb. Az alapszabály-fogalmazás 
annak idején gépíró híján nem 
ment volna, ha nincs egy Apple II. 

Most itt az internet - adjunk 
magunknak egy esélyt! 
Gondolj merészet és nagyot, 
és tedd rá éltedet! 
Nincs veszve bármely sors alatt 
ki el nem csüggedett. 
Gondold meg, és igyál! 
Örökké a világ sem áll, 
de amíg áll és amíg él 
ront vagy javít, de nem henyél. 

És akkor a húszéves évfordulón 
is emelhetjük poharunkat a jövő re. 

(tothal@mfa.kfki.hu) 

Tóth Attila, a TUDOSZ szóviv ő je írása 
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1998. október 2-án 
a Parlamentben 

Érdekegyeztetési vitanapot rendeztek 

Átalakulóban 
a Tudománypolitikai Kollégium 

KT-ÜT választások '98 
Megjelent a 175/1978. 

(10.30.) Kormány rendelet A 
közalkalmazotti üzemi tanácsi 
választással kapcsolatos egyes 
kérdésekröl. 

Ingyenes 
adótanácsadást 

és jogsegélyszolgálatot 
tart 

a TUDOSZ-irodában 
(XIII., Victor Hugo u. 

18-22., fsz. 17.) 
minden szerdán 

16 és 19 óra között 
dr. Komjáthy Miklós 

Köszönjük! 
A Pro Vita Alapítvány —

amelyet a TUDOSZ 10 évvel 
ezelő tt alapított meg — szám-
lájára az 1 százalékos fel-
ajánlásokból az idén 169 602 
forint érkezett. 

Kollégáink árván maradt 
gyermekei nevében köszön-
jük. 

Pro Vita Alapítvány 
Kuratóriuma 

Telefonszámaink 
közvetlen + fax és 

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 

Érdekegyeztetési vitanapot rende-
zetek október 2-án a Parlament-
ben, az alábbiakban közreadunk 
néhány figyelemre méltó hozzá-
szólás-részletet a Országgy ű lés 
szó szerinti jegyz ő könyvéb ő l. 

Kósa Lajos (Fidesz): 

„... a jöv ő  évben már tényleges 
munkáltatói járulékteher-csökke-
nés történik, ami várhatóan rend-
kívül pozitív foglalkoztatási és 
gazdasági hatással jár... 

A Fidesz-Magyar Polgári Párt az 
érdekegyeztetésnél szerencsé-
sebb fordulatnak tartja a szociális 
párbeszéd szót, hiszen arról van 
szó, hogy ahogy korábban is tet-
tük, szeretnénk a polgárok minél 
szélesebb rétegeivel párbeszédet, 
közös gondolkodást kialakítani. 
... a késő  Kádár-korban kialakult 
modell mára tarthatatlan... 
... A polgári kormány mindenkép-
pen párbeszédet folytat azokkal az 
emberekkel, akik segítő  szándék-
kal fordulnak a kormány felé, az 
orszá_g problémái felé, és kritiká-
jukatis szeretnénk befogadni." 

Kiss Péter (MSZP): 

„Összességében tehát a kormány 
eddig is sejtett célja most már 
nyilvánvalóvá vált: több, mint öt-
venmilliárd forintot elvonni a nyug-
díjasoktól. Ezzel mi nem érthetünk 
egyet. 
...fel kell tenni a kérdést, tárgyal-
ni kíván-e a kormány, s ha igen, 
mikor a munkavállalók és mun-
kaadók képviselő ivel a garantált 
minimálbérrő l. Ugyanis tudni kell, 
hogy az Antall-kormány idején el-
fogadott munka törvénykönyve ezt 
elő írja. 
... a munkavállalói járulékok nem 
csökkenek, és nem csökken a 
személyi jövedelemadó átlagos 
szintje sem, ső t, jelenlegi tudá-
sunk szerint az adókulcsokban 
olyan változás következik be, 
amelynek következtében az ala-
csonyabb keresetek terhelése 
növekszik. Ezt a tendenciát a 
gyermekkedvezmények rendsze-
re erő síteni fogja.... tehát a kor-
mány a terhek átcsoportosításá-
ra készül. 
...A munkavállalókat a járulékok 
mérséklése is csak akkor érinti 
kedvező en, ha a munkáltató meg-
osztja velük a megtakarítást. Ez 
pedig csak abban a körben lehet-
séges, ahol a munkaadónak meg 
lehet erre a hajlandósága. 
... A tervek szerint... három adó-
sáv lesz, ez az egyszer ű sítés 
azonban azt jelenti, hogy éppen 
a legalacsonyabb jövedelmű ek 
adóterhelése növekszik meg. Te-
hát mindenki rosszabbul jár, aki-
nek havi keresete kevesebb lesz, 
mint ötvenhatezer forint... Felhí-
vom ezért figyelmüket arra, hogy 
a szegény családok nem tudnak 
élni az adóból leírható gyermek-
kedvezménnyel, mert vagy nincs 
jövedelmük, vagy az olyan ala-
csony, hogy utána csak csekély 
adót igényelhetnek vissza, így 
nagyon kicsi a kedvezmény-
igénybevételi lehető ségük. Javas-
lom a miniszterelnök úrnak, a kor-
mánynak, hogy ebben az irány-
ban is végeztessen számításokat. 
...adómentes munkanélküli-járulék 
után jövő re nekik is 20%-os sze-
mélyi jövedelemadót kellene fizet-
niük..." 

Dr. GógI Árpád, 
egészségügyi miniszter: 

„A képzési központot létrehoztuk, 
egymilliárd forintot betettünk a 
költségvetési tervezetbe tovább-
képzésre, 

...sürgő sségi rendszerre elkülöhí-
tettünk 3,5 milliárdot..." 

„Egyébként minden anyagot el-
juttattunk az EDDSZ-nek és hadd 
mondjam, hogy nagyon sok kü-
lönbség nincs is a céljainkban. Én 
remélem, hogy létre fogjuk tudni 
hozni az ágazati érdekegyeztetést 
is olyan módon, hogy minden sze-
replő vel tudunk tárgyalni." 

Dr. Sándor László 
(MSZP): 

„...tessék mondani, mi az a rejtel-
mes ok, hogyha 5%-kal növekszik 
az elosztható teljesítmények köre, 
nem lehet csak 2-3% reálbér-nö-
vekedés... 
...Tisztelt uraim, hogyha önök az-
zal a tervezett 6-7%-ponttal kisebb 
nyugdíjemelést fognak végrehajta-
ni, ez kényszerű en a nyugdíjak 
minimális értékénél is jelen lesz, 
a nyugdíjak minimális értékéb ő l 
levezethető  szociális juttatásoknál 
is jelen lesz, ebbő l fakadóan a 
normatíve adható szociális ellátá-
sok szintje ennyivel kisebb lesz, 
és ma még talán az alakuló ön-
kormányzatok nem is gondolják, 
hogy az ő  asztalukra fog kerülni 
ennek a differenciának a fedezési 
kötelezettsége. 
...miközben a teljesítmények az 
Európai Unió átlagához képest 
már közel 40%-os mértéket érnek 
el, a multinacionális cégek, akik 
Magyarország legnagyobb teljesít-
ményét adják, a fizikai dolgozók 
az anyaországhoz képest egytized 
bérért dolgoznak." 

Dr. Ő ry Csaba, 
a Szociális és Családügyi .  
Minisztérium politikai 
államtitkára: 

„Na, de kérem szépen! Hát ezért 
nem kell most érdekegyeztetést 
reklamálni, mert most még a mű -
helymunka közepén vagyunk... 
(ami)... még nem indokolja az ér-
dekegyeztetést." 

Horváth Béla (FKGP): 

„...húsfélékbő l 1990-ben még het-
venhárom kilót fogyasztott egy f ő  
évente, ma hatvan kiló körül van. 
Tejbő l és tejtermékekbő l '90-ben 
százhetven kilót, ma százharminc 
kiló körül, tojásból 389 darabot 
fogyasztott egy fő  Magyarorszá-
gon." 

Katona Kálmán, 
közlekedési, hírközlési 
és vízügyi miniszter: 

„Azt hiszem, hogy legalább 
olyan fontos a mozdonyvezető  
részére, hogy megfelelő  munka-
körülmények között vezesse a jár-
mű vét, és felelő sen tudjon gondos-
kodni a mögötte ülő  - esetenként 
nyolcszáz utasról -, tehát legalább 
olyan fontosnak tartjuk az érdek-
egyeztetés folyamán a munkakö-
rülmények javítását, mint a bérek 
emelését. 
...Júliusban találkoztunk a vasutas 
szakszervezetekkel, mindegyikkel, 
akirő l tudomásunk van, augusztus 
hónapban összehívtunk egy ága-
zati érdekegyeztetést, ahol munka-
adók, munkavállalók egy-aránt kép-
viseltették magukat, és itt kívánom 
hangsúlyozni, hogy az ágazati ér-
dekegyeztetést a tárca nagyon fon-
tosnak tartja. Én személy szerint 
azt szeretném, ha minél több vál-
lalatnál lenne kollektív szerző dés, 
kollektív megállapodás, miután az 
egyes dolgozó, az egyes munka-
vállaló nagyon nehezen tudja ér-
dekeit érvényesíteni." 

Pálinkás József, az Oktatási 
Minisztérium államtitkára arról tá-
jékoztatta a Parlament Oktatási és 
Tudományos Bizottságát, hogy a 
kormány átalakítja a Tudomány-
politikai Kollégiumot, és egyúttal 
a döntések elő segítésére elő készí-
tő  bizottságot hoz létre. A meg-
változott feladatokat és a szemlé-
letet is tükrözi, hogy a kollégium 
neve Tudomány és Technológia 
Politikai Kollégiumra változik. 

A kollégium elnöke továbbra is 
a miniszterelnök, tagjai az oktatá-
si miniszter, a nemzeti kulturális 
örökség minisztere, a gazdasági 
miniszter, az MTA elnöke, az 
OMFB elnöke, valamint az OTKA 
elnöke. E kollégium dönti majd el, 

Parlamenti albizottságok 
A Parlament Oktatási és Tudományos Bizottsága október 28-án 

döntött az albizottságairól. A Fideszes alelnök elő terjesztését vitatta 
meg, amely javasolta, hogy a bizottság négy albizottságot hozzon 
létre, úgymint Ellenő rzési Albizottságot, Felső oktatási Albizottságot, 
Tudományos és Innovációs Albizottságot, valamint Európai Uniós In-
tegrációs Albizottságot. 

Lezsák Sándor elnök tudomásul vette az elő terjesztést, és a napi-
rend elnapolását javasolta. A képviselő k ezt nem tartották indokolt-
nak, ezért megkezdték a tárgyalást. 

Az MSZP javasolta, hogy a felsoroltak mellett hozzanak létre önálló 
Szakoktatási Albizottságot is. A kormánypárti képviselő k nem értettek 
egyet azzal, hogy öt albizottságot alakítsanak négy helyett, mert 
úgymond az megnövelte volna a képviselő k „leterheltségét", ezért 
megindult a vita, hogyan lehet a szakoktatást „valamelyik albizottság 
ban elhelyezni". 

A vita lezártával megszavazták a bizottság elnökének javaslatát, 
létrehozzák az Ellen ő rzési Albizottságot (ennek mű ködése kötelező ), 
az Európai Uniós Integrációs Albizottságot, valamint a Fels ő oktatási 
és Tudományos Albizottságot. 

A negyedik, az Innovációs és Szakoktatási Albizottság nevének 
megszavazása elő tt Lezsák Sándor elnök szünetet rendelt el, és ta-
nácskozásra kérte fel a Fidesz-frakciót, mint legnagyobb frakciót, ala-
kítsa ki véleményét a negyedik albizottság nevérő l. 

A szünet után a Fidesz javaslatára módosították a harmadik albi-
zottság nevét, ami Fels ő oktatási, Tudományos és Innovációs Albi-
zottságra változott, majd nagy többséggel megszavazták a negyedik 
albizottság nevét, ez a Szakoktatási Albizottság lesz. 

Az albizottságok tagjaira az Oktatási és Tudományos Bizottság két 
alelnöke készít javaslatot. 

hogy „mekkora összegek jussa-
nak az egyes rendszereknek", s 
a kollégiumra hárul a kiemelt fel-
adatok meghatározása, amely 
maximum csak egy-két terület le-
het. 

Az el ő készít ő  bizottság, amely-
nek vezető je az Oktatási Miniszté-
rium politikai államtitkára, kétszer 
11 fő bő l áll. Ebbő l 11 személyt (az 
államigazgatás képviselő it, első -
sorban helyettes államtitkárokat) 
delegálnak mindazok a minisztéri-
umok, amelyek kutatóintézetekkel 
rendelkeznek, valamint az MTA, az 
OMFB és az OTKA. Az elő készítő  
bizottság többi 11 tagját a minisz-
terelnök személyesen kéri fel a 
részvételre. 



Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének levele 

Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak! 
tárgy: A magyar társadalombiztosítási rendszer 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
A Szabad Szakszervezetek Nemzetkö-

zi Szövetsége (1CFTU), amely a világ 
demokratikus szakszervezeteit tömöríti, 
együtt dolgozik a magyar szakszerve-
zeti mozgalommal is, a demokratizáló-
dás kezdete óta. Ma két magyar tag-
szervezetünk van, a Magyar Szakszer- 
vezetek 	Országos 	Szövetsége 
(MSZOSZ) és a Független Szakszerve-
zetek Demokratikus Ligája (LIGA), és 
jó kapcsolatban vagyunk más nagyobb 
szakszervezeti konföderációkkal is az 
országban. 

Képvisel ő nk részt vett a LIGA kinclött-
gy ű lésén és nagy érdekl ő déssel hallgat-
ta Pokorni Zoltánnak, a Fidesz alelnö-
kének felszólalását. üdvözöltük, hogy 
Pokorni úr felismerte a szakszerveze-
tek társadalomban betöltött fontos sze-
repét és az elkötelezettséget a szociá-
lis partnerségre. Kiemelte az új kormány 
reformtörekvéseit a Nyugdíj- és Egész-
ségbiztosítási Önkormányzatok terüle-
tén, de kijelentette, hogy ezeket a re-
formokat a szociális partnerekkel egyez- 

tetve, egy tripartit mechanizmuson 
keresztül hajtanák végre. 

Éppen ezért nagyon meglep ő dtünk, 
amikor értesültünk arról, hogy a tár-
sadalombiztosítási önkormányzatokat 
anélkül szüntették meg, hogy azt ko-
rábban egyeztették volna az Érdek-
egyeztet ő  Tanáccsal. 

Aggodalmunkat fejezzük ki emiatt az 
önkényes lépés miatt, amely egyér-
telm ű en sérti a szociális párbeszéd 
alapelveit, melyeket a nemzetközileg 
elismert munkaügyi normák támasz-
tanak alá. Azt várjuk az Ön kormá-
nyától, mely a demokrácia meger ő sí-
tésért szállt harcba, hogy tovább er ő -
síti Magyarország tripartit mechaniz-
musát, amelyek kulcsszerepet játsza-
nak a polgári társadalomban és Ön-
t ő l, Miniszterelnök úr pedig azt, hogy 
úgy használja fel tisztségét, hogy biz-
tosítsa ezen kötelezettségek teljesü-
lését. 

Üdvözlettel: 
Bill Jordan 

f ő titkár 

Szinte csak a véletlennek kö-
szönhet ő  Kedves Olvasóim, 
hogy a Szószóló e lapszáma 
nem maradt „Haditudósítás" nél-
kül. Ha ugyanis lenne még né-
hány nap októberbő l, akkor nem 
tudnám megírni ezt a tudósítá-
somat, mivel nagy valószínű ség-
gel nem lett volna plenáris ülés 
az Érdekegyeztető  Tanácsban. 

Ki gondolta volna, hogy ami-
kor augusztusban megállapod-
tunk az adótörvényekrő l, a költ-
ségvetésrő l, s egyéb ilyenkor 
szokásos jogszabályokról lefoly-
tatandó tárgyalásokról, a kor-
mány az „október végéig meg-
kezdjük a tárgyalásokat" ígére-
téb ő l pusztán a hónap végére 
koncentrált, amikor szinte már 
semmit sem lehet érdemben 
tenni, hiszen a jogszabályok elő -
készítése túl van a kormányzati 
szakaszon, s ő t egyik-másik már 
a parlamenti tárgyalássorozat 
végénél tart. Az igazság az: arra 
lehetett számítani, hogy nem 
lesznek tárgyalások. De mégis 
lettek. A múlt héten megkaptuk 
az adótörvények tervezetét, 
majd nem sokkal késő bb a meg-
hívót az ÉT plenáris ülésére, 
október 30-ára. Az elmúlt heti ol-
dalegyeztetésen aztán hossza-
san vitatkozhattunk, hogy ilyen 
el ő készület után leüljünk e 
egyáltalán tárgyalni, vagy sem. 
Végül is a tárgyalás mellett dön-
töttünk, amit az is nyomatékosí-
tott, hogy kaptunk egy hírt, mi-
szerint ellátogat az ET-re a mi-
niszterelnök és a pénzügymi-
niszter is. (Járay Zsigmond rész- 

vétele egyébként teljesen termé-
szetes lett volna.) Nem kételked-
tem e hír igazságalapjában, de 
egyáltalán nem lep ő dtem meg 
azon, amikor kiderült, hogy még-
sem lesznek ilyen magas rangú 
résztvevő i az ET plenáris ülése 
kormányzati oldalának. Miután 
reggel bemondta a rádió, a tár-
gyalás megkezdésekor bizonyo-
sak lehettünk abban, hogy végül 
is miniszterek nélkül indul a ple-
náris ülés. (Itt azonban meg kell 
jegyeznem, hogy 1990. óta, tehát 
amióta az ET mű ködik, még nem 
fordult elő , hogy az adótörvények 
és a költségvetési törvény tárgya-
lásakor ne a témáért felelő s pénz-
ügyminiszterek vezessék a kor-
mányzati tárgyalócsoportot.) 

Mindezek után délelő tt 10 óra-
kor megkezdő dött az Érdekegyez-
tető  Tanács plenáris ülése, mint 
rendesen, most is napirend elő tti 
hozzászólásokkal. Elő ször a mun-
káltatók jelentették be, hogy az 
Ipari és Munkaadói Szövetségek 
Európai Uniója fölvette ő ket a tag-
jai sorába, a STRATOSZ-szal ki-
egészülve (ez még egy ÉT-n kí-
vüli jelentő s munkaadói szerve-
zet). Ezek után mi jelentettük be, 
hogy a SZEF-et és az Autonómo-
kat az Európai Szakszervezeti 
Szövetség vette föl a tagjai közé 
teljes jogú tagnak (e körbő l most 
már csak az ÉSZT hiányzik, no 
de ez már egy másik mese). Ter-
mészetesen kölcsönösen gratulál-
tunk egymásnak. A kormányoldal 
meg mindkettő nknek. Majd elkezd-
tük az érdemi munkát a különbö-
ző  adótörvényekrő l, majd az 1999. 

évi munkaszüneti napok körüli 
munkarend alakulásáról. 

Bevezetésként a kormányzati 
oldal képviseletében a Pénzügy-
minisztérium politikai államtitkára 
adott tájékoztatást — a szociális 
partnerek kérésére — az 1999. évi 
költségvetési törvény tervezeté-
nek sarkalatos pontjairól, valamint 
a társadalombiztosítással össze-
függő , már a parlament elé be-
terjesztett törvények f ő bb össze-
függéseir ő l. Tájékoztatója befe-
jeztével — javaslatunkra — elmond-
ta az adótörvények általános 
felvezető  szövegét is, ismertetve 
azok készítésének vezérelveit. 
Miszerint a fő  cél, a gyermekes 
családok terheinek a csökkenté-
se, az otthonteremtés esélyének, 
a beruházások hatékonyságának 
a növelése, a munkahelyterem-
tés könnyítése, a szabályok egy-
szerű södése. (Nem is lenne sem-
mi baj, ha ezek mind teljesülné-
nek...) Mondanivalójának befeje-
zésekor utalt arra, hogy az ismer-
tetett korlátok között szabad a 
mozgástér, s várja a javaslatokat, 
miután „a kormány teljes érdek-
egyeztetésre készült". 

Oldalunk szóviv ő je válaszában 
elő ször is értékelt, a kormány 
képviselő jére hivatkozott: ha a 
kormány érdemi tárgyalásra kész, 
s a megállapodásra nyitott, akkor 
túl hosszú volt a két és fél hóna-
pos szünet az elő ző  ET-ülés óta, 
mikor is a szociális párbeszédnek 
még a nyomát sem lehetett látni. 
Bár mi többször sürgettük a tár-
gyalások megkezdését, érdemi 
reakciót nem váltott ki a felveté-
sünk. A tárgyalások elmaradásá-
ért és a vita ily késő i szakaszban 
való megkezdéséért egyértelm ű -
en a kormányt tette felelő ssé 
(mást nem is lehetett volna!). Ezen 
meglehető sen keményre sikere-
dett bevezető  után elmondta álta-
lános észrevételeinket az adótör-
vényekrő l, kiemelve, hogy mi dön- 

tő en a személyi jövedelemadóban 
vagyunk érintettek, ezért javasla-
tokat is ahhoz fogunk tenni. Ter-
mészetesen azt is leszögezte, 
hogy a mai tájékoztató nem pótol-
ta a költségvetési törvény (és a 
többi jogszabály) tervezetének a 
vitáját, amihez viszont továbbra is 
ragaszkodnak a munkavállalók 
képviselő i. 

A munkáltatók is a kormány fe-
jére olvasták a érdekegyeztetési 
szünet hosszúságát, majd kifejtet-
ték, hogy a célokkal egyet lehet 
érteni, de a részletekhez volna 
javaslatuk. (Azokat egyébként már 
írásban is átnyújtották a partne-
reknek.) 

Az államtitkár úr megnyugta-
tott, mindenkit, hogy „még van 
id ő  a törvények módosítására". 
Nem igazán nyugodtunk azonban 
meg, mert az évek során már 
megtanultuk, hogy a parlamenti 
szakasz ily kés ő i állásánál már 
korántsem lehet oly mértékben 
törvényt módosítani, mint lehet 
volna azt a kormányzati szakasz-
ban. Tehát mielő tt az Országgy ű -
lés elé kerül egy elő terjesztési 
javaslat. Ezek után azért még 
futottunk egy kört és elkezdtük a 
részletes vitát. Azaz elkezdtük 
volna, de ekkor oldalunk várat-
lanul szünetet kért, s mi vissza-
vonultunk egy külön terembe 
rögtönzött sajtótájékoztatót tarta-
ni, amelyen kifejtettük vélemé-
nyünket a kormány érdekegyez-
tetéshez való hozzáállásának 
tarthatatlanságáról. Arról, hogy 
milyen veszélyeket jelentenek a 
kormányzati elképzelések, és a 
jól idő zített egyeztető  tárgyalá-
sok elmaradása. 

A szünet után (a sajtószünet az 
ebédszünettel is összekötő dött) 
részletesen megtárgyaltuk az adó-
törvényeket. A részletes vita so-
rán oldalunk szóviv ő je tételesen 
bebizonyította, hogy nem olyan 
szép a menyassony, mint ami- 

lyenre azt festik. Például a sze-
mélyi jövedelemadó módosítá-
sa a munkavállalók nagy több-
ségére nézve hátrányos. Még a 
kormány által preferált családo-
sok közül is csak kevesen jár-
nak jobban stb. 

A napirend tárgyalásának a 
végeredménye az lett, hogy a 
kormány egyetlen egy javasla-
tunkat sem fogadta el. A mun-
káltatók jobban jártak, a har-
mincegy javaslatukból hatot el-
fogadott a kormány. (Igaz 
ugyan, hogy ezek közül három 
helyesírási hiba kijavítására 
utalt.) 

A tárgyalás végén megállapí-
tottuk: a munkavállalók 1999. 
évi jövedelempozícióinak szem-
pontjából a mai tárgyalás ered-
ménytelen volt, de kifejeztük 
készségünket a tárgyalások 
folytatására. A munkáltatók is 
bejelentették: készek tovább 
tárgyalni. A végeredmény az 
lett, hogy a kormányzati oldal 
szóviv ő je közölte: készítsünk 
elő  a jöv ő  hét elejére egy mó-
dosító javaslatot (amelyik — a 
kormány által alapvető en fon-
tosnak tartott elemeket — tar-
talmazza: a három adókulcs, a 
bevétel fő  összege nem változ-
hat, a legkisebb bért is terhelje 
adó), s azt másnap egy újabb 
plenáris ülésen tárgyaljuk meg. 
Mind mi, mind a munkáltatók 
elfogadtuk e feltételeket, s ké-
szülünk a következő  ET-ülés-
re. 

A plenáris ülés második na-
pirendi pontját viszont gyorsan, 
hatalmas egyetértéssel megtár-
gyaltuk. Ennek eredményekét 
egyhangúlag elfogadtuk a kor-
mány javaslatát, amely szerint 
1999. december 18-a (szom-
bat) munkanap, december 
24-e (péntek) pedig munkaszü-
neti nap lesz... 

Q-ti 

Haditudósítás 
Kuti László 1990 óta vesz részt — az Értelmiségi Szakszer-
vezeti Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető  Ta-
nács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban 
rendszeresen (hadi)tudósít az érdekegyeztetés „harc-
mezejérő l". 
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Társadalombiztosítás 
	• 

A tb-önkormányzatok meg-
szüntetése ellen két nemzetközi 
érdekvédelmi tömörülés Orbán 
Viktor miniszterelnökhöz, Göncz 
Árpád köztársasági elnökhöz, 
valamint Áder Jánoshoz, az Or-
szággy ű lés elnökéhez írt levél-
ben tiltakozott. A Szabad Szak-
szervezetek Nemzetközi Szövet-
sége (ICFTU) arra hívta fel a fi-
gyelmet (lásd keretes írásunkat), 
hogy a tb-testületek felosztását 
a szociális partnerekkel történő  
érdekegyeztetés nélkül valósítot-
ta meg a kormány. Szerintük a 
lépés sérti a szociális párbe-
széd alapelveit. A FERPA, a 
Nyugdíjasok és Idő sek Európai 
Szövetsége emlékeztetett: el-
lentétes az Európai Unióban 
létező  demokratikus szabályok-
kal az önkormányzatok felszá-
molása, ugyanis az EU-ban a 
tb-felügyel ő testületek a munka-
adók és a munkavállalók vá-
lasztott vagy delegált képvise-
l ő ibő l áll. 

Az unió amszterdami szerz ő -
désében éppen a szociális 
partnerekkel történő  folyama-
tos együttm ű ködésben állapod-
tak meg a tagországok képvi-
selő i — áll a FERPA levelében. 
Georges Debunne elnök rámu-
tatott: az uniós államokban a 
társadalombiztosítás közös irá-
nyítással m ű ködik. Ezért nem 
megfelelő  a jogszabály-módo-
sítás éppen akkor, amikor most 
kezd ő dtek meg a Magyaror-
szág uniós csatlakozásáról 
szóló tárgyalások. A közelmúlt-
ban egyébként a Brüsszelben 
tartott szociálpolitikai fórumon 
minden ilyen lépést helytelení-
tettek az EU-bizottság képvie-
lő i. 

Göncz Árpád válaszában kije-
lentette: első rend ű nek tekinti a 
szociális partnerek felel ő s 
együttmű ködését, amihez alkot-
mányos kötelezettsége érdeké-
ben köztársasági elnökként is 
hozzájárul. 

A társadalombiztosítás államosítása ellentétes 
az európai gyakorlattal 

Nemzetközi 
szakszervezeti tiltakozás 

A tb-önkormányzatok megszüntetése ellen két nemzet-
közi érdekvédelmi tömörülés is tiltakozott. Érveik sze-
rint ez a lépés ellentétes az EU-gyakorlattal. 



Tudományos Dolgozók Szakszervezete '89 

Bérharc 
a nyilvánosság elő tt 
Néhány - többnyire véletlenül 
- elő került dokumentum azt 
bizonyítja, hogy az 1989-ben 
frissen megalakult, új érdek-
védelmi szervezetek sorában 
a Tudományos Dolgozók 
Szakszervezete különösen te-
vékenynek bizonyult az év de-
rekán. Nyílt levélben közölte 
május elsején a parlamenti 
képviselő kkel, hogy különö-
sen hátrányosnak tartja a 
költségvetési rend szerínt 
gazdálkodó tudományos ku-
tatóintézetekben dolgozók 
helyzetét: 

„Tisztelt Képviselő  úr! 
Tudományos dolgozóként 

örömmel értesültünk arról, hogy 
a felső oktatásban dolgozó kol-
légáink 1989. szeptember 1-
jét ő l 17 százalékos központi 
bérpolitikai intézkedésben ré-
szesülnek. Meggy ő z ő désünk, 
hogy a felső oktatási dolgozók 
jelenlegi bér- és kereseti hely-
zetében ez a lépés elkerülhe-
tetlen volt. 

A rövid id ő n belüli második 
bérrendezés (1986., 1989.) egy 
gyorsan romló folyamat enyhí-
tésére elegendő  csak, de úgy 
értékeljük, hogy a legfelső bb 
szint ű  állami és politikai veze-
tés felismerte, hogy az értelmi-
séggel kapcsolatos viszonyát 
újra kell gondolnia.Ezt látszik 
bizonyítani az alsó- éS közép-
fokú oktatás egyidejű , 17 szá-
zalék körüli bérfejlesztése, illet-
ve a közgy ű jteményi és közmű -
velő dési dolgozók 40 százalé-
kos és az egészségügyi dolgo-
zók közel 20 százalékos bérin-
tézkedése, valamint a tudomány 
privilegizált területeként történő  
kezelése az 1988-as és az 
1989-es népgazdasági évben. 

A kutatók és a tudományos 
dolgozók nevében határozottan 
támogatunk egy ilyen irányú for-
dulatot, mert az a véleményünk, 
hogy a szellemi munkások, az 
értelmiség társadalomban betöl-
tött tényleges szerepének és 
súlyának megfelelő  megítélést 
és értékelést kell kapnia, ami-
nek a különböző  foglalkozási 
csoportok közötti bérarányok-
ban is jelentkeznie kell. Ennek 
megfelelő en igényeljük a tudo- 

mányos kutatásban dolgozók 
bér- és kereseti helyzetének át-
gondolását. Fentieket annál is 
inkább indokoltnak tartjuk, mert 
a kutatóintézetekben dolgozók 
utoljára - a két felső oktatási bér-
rendezést megelő ző en - 1985. 
január 1-jén kaptak átlagosan 
8,28 százalékos központi bér-
fejlesztést. 

Úgy érezzük, a tudomány 
gyors ütemű  felértékelő dése -
ami csak a természetes állapot 
helyreállítása - éles ellentétben 
van a tudomány munkásai bé-
rének 1985 óta tartó még gyor-
sabb leértékelő désével. Ebbő l a 
szempontból különösen hátrá-
nyosnak tartjuk a költségvetési 
rend szerint gazdálkodó tudo-
mányos kutatóintézetekben dol-
gozók helyzetét. Ezekben az in-
tézetekben - f ő leg társadalom-
tudományi területeken, de más-
hol is - nincs lényeges lehető -
ség a bér- és kereseti viszonyok 
saját erő bő l történő  javítására. 

Határozott álláspontunk sze-
rint a tudományos kutatóintéze-
ti dolgozóknak is biztosítani kell 
- a képzettségben, tudományos 
min ő sítésben velük azonos 
szinten álló felső oktatási dolgo-
zókhoz hasonlóan - bérük reál-
érték-csökkenésének lassítását, 
megállítását, illetve az eredmé-
nyek szerint növelését. 

A Tudományos Dolgozók 
Szakszervezete (TUDOSZ) 
ezért 1990. január 1-jét ő l 
kezdő dő en a tudományos kuta-
tás területén 35• százalék köz-
ponti bérfejlesztést tart szüksé-
gesnek a költségvetési rend 
szerint gazdálkodó kutatóintéze-
tekben dolgozók részére. 

Tisztában vagyunk azzal, 
hogy még ez a központi bérpo-
litikai intézkedés is csak tüneti 
kezelésre elegendő . A költség-
vetési rend szerint gazdálkodó 
kutatóintézetek bérhelyzetének 
megnyugtató rendezését csak a 
tudományos kutatás már emlí-
tett - a nemzetközi standardnak 
megfelelő  - értékelése és egy 
új típusú költségvetési bérgaz-
dálkodás oldhatja meg. 

Arra kérjük a képvisel ő  urat, 
hogy követelésünket a maga 
eszközeivel támogassa." 

4 	 SZÓSZÓLÓ 	 1998. NOVEMBER 
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Az els ő  országos találkozó 

A Modernizációs Charta állásfoglalása 
A Modernizációs Charta '97 aláírói szeptember 25-
én az első  országos találkozójukra invitálták a 
TUDOSZ-t (mint e charta egyik kezdemé-
nyező jét). A meghívó fülszövegében többek kö-
zött azt írták, hogy „összehangolt társadalmi cse-
lekvésre hívunk mindenkit - egyébirányú politikai 
meggyő ző désétő l függetlenül - a tanulás, tudo-
mány, innováció társadalmi rangjának visszaállí-
tása érdekében, felismervén, hogy ez a jövő ben, 
de már. a mai versenyhelyzetben is létérdekünk". 
Az alábbiakban közreadjuk a charta alapítóinak 
országos találkozóján született állásfoglalást. 

A Modernizációs Charta, amit 1997. elején hoztunk 
nyilvánosságra, élénk visszhangot váltott ki a magyar 
társadalomban. A tudományos, mű szaki, mű vészeti, 
kulturális és gazdasági élet magas szintű  képviselő i 
mellett az egész országból sokan kifejezték egyetér-
tésüket. Különösen kiemelkedő  a pedagógustársada-
lom pozitív visszhangja. E visszhang nem csupán 
aláírásokban mutatkozott meg, hanem levelekben, 
javaslatokban, tanulmányokban is. Ezért gyű lt össze 
a Modernizációs Charta aláíróinak konferenciája, hogy 
megbeszélje és megfogalmazza mindazt a teendő t, 
amit a modernizáció a magyar társadalomtól elvár. 
Nemzetgazdaságunk fellendítése érdekében gyorsab-
bá és hatékonyabbá kell tennünk a szellemi, mű szaki, 
gazdasági erő források mozgósítását. Ezt a feladatot 
az egész társadalomnak magáénak kell éreznie. En-
nek feltételei a humánus célok megvalósulása, a tár-
sadalmi béke megő rzése, végső  soron a társadalmi 
egyetértés megteremtése. Az egészségügy, kultúra, 
oktatás problémáinak megoldása kiemelt figyelmet, 
szakértelmet, gondosságot igényel. 

Mi, a charta aláírói mindezek megvalósíthatósága 
érdekében kiemelt fontosságot tulajdonítunk a tudo-
mányok, a kutatás-mű szaki fejlesztés, a modern szel-
lemű  oktatás fejlesztésének is. 

E területek mérhető , számszerű síthető  hozzájáru-
lást adnak országunk gazdasági-kulturális fejlő -
déséhez. 

- Európai integrációnk, felzárkózásunk egyik kulcsa 
hazánk meglévő  tudományos kapacitása, oktatásunk 
hagyományosan magas színvonala. Hogy a lehető -
ségeket kiaknázhassuk, hogy az Európai Unió ver-
senyképes tagjaivá váljunk, biztosítani kell e lehető -
ségek megő rzését, kiaknázását, mű szaki-gazdasági 
realizálását. 

E sokszorosan összefüggő  problémahálózat hosszú 
távon üzembiztos megoldásának kulcsa az oktatás. A 
modern tudományos alapismeretek, mű szaki lehető -
ségek, környezeti és társadalmi következmények, 
globális változások kapcsolatának ismerete - a racio-
nálisan realista mérlegelés és társadalmi felelő sséggel 
meghozott döntés a demokrácia feltétele, ezt pedig 
az ifjúság széles rétegeinek kor igényeit tükröző  ok-
tatásával lehet legjobban elérni. 

Ennek érdekében az oktatás feltétlen prioritását kí-
vánjuk elérni. 

- A tudásanyag modernizálása, a szakismeret, nyelv-
tudás, tárgyalóképesség, financiális tájékozottság ér-
tékelése mellett - a rövid távú érdekeken túl - hosszabb 
távra is gondolkodó társadalmi magatartásra van szük-
ség. Ezért nem szabad figyelmen kívül hagynunk a 
humán kultúra értékeit, a nemzet és emberiség, a 
jövő  nemzedékek iránt érzett kollektív felelő sségtudat 
kialakítását. 

Javasoljuk, az iskola a szakirányú képzéssel együtt 
a nevelés kérdéseit is kiemelten kezelje. 

- Elismerve a piacgazdaság törvényeit, etikai követel-
ményeknek is meg kell felelnünk, amely a környezet, a 
globális éghajlat instabilitással fenyegető  megváltozá-
sával szemben megnyugtatóan megvéd minket és gyer-
mekeinket. 

Intézményektő l, szervezetektő l, felelő s tisztséget be-
töltő  személyektő l elvárjuk a stratégiai távban való gon-
dolkodást. 

- Az ifjúság nevelésében meghatározó a 10-18 éves 
kor. Ezert a középfokú oktatással szemben a társada-
lomnak minő ségi elvárásokat kell megfogalmaznia. 

Az állami irányításnak eredménytisztelő  megítélést és 
erre alapozott juttatást, a felső oktatásnak, tudomány-
nak és tudományos egyesületeknek erkölcsi és szak-
mai támogatást kell nyujtania a középiskola (gimnázi-
um, szakiskola) számára. 

A társadalomnak és az 'azt képviselő  államnak a tö-
megoktatás kiterjesztése mellett feladatul kell elfogad-
nia a minő ségi középfokú oktatás elfogadhatatlan anyagi 
terhet nem jelentő  biztosítását az arra tehetségükkel 
rászolgáló fiatalok részére. A kiemelt minő ségi oktatást 
a tehetség jogának kell tekinteni. A tehetségeket fölis-
merő  és kibontakoztató tanároknak fokozott támogatást 
és fő leg elismerést kell kapniuk. 

Fontosnak tartjuk a szakkollégiumok mű ködtetését, a 
szociálisan rászoruló tehetséges fiatalok tanulási felté-
teleinek biztosítását. Javasoljuk tehetséggondozó háló-
zat megalakítását. 

Elengedhetetlen az oktató-nevelő  pedagógusok ki-
emelt anyagi megbecsülése. 

- Kezdeményezzük, hogy a nagyvállalatok tapaszta-
lataikkal, lehető ségeikhez mérten anyagilag is segítsék 
a minő ségi oktatás megfelelő  szeletét. 

Váljék ranggá, erkölcsi mércévé az oktatás mecéná-
sának lenni. 

- A média sajátos lehető ségeivel járuljon hozzá igazi 
értékeit elismerő  magyarságtudat kialakításához. Mu-
tassa be a tudós és újat alkotó elő dök példáját, de 
ezen túlmenő en mutassa be a jelenben kimagasló 
eredményeket elérő  (méltóságképpen gyakrah csak 
határainkon túl elismert) sikeres tehetségeket. Hasson 
oda, hogy véleményüket a magyar társadalom és 
annak választott vezető i is meghallgassák életkoruktól 
függetlenül. 

A charta szervező i folyamatosan megkeresik a mé-
diát, tájékoztatják az állásfoglalásban szereplő  célok 
megvalósulásáról és kérik azok hatékony segítségét. 

Felismerve az információs társadalom bekövetkeztét, 
kezdeményezzük, hogy az ország alakítsa ki a felké-
szülés hosszú távú stratégiáját, benne a polgárok, az 
intézmények szerepét. 

A Modernizációs Charta mozgalma az Eötvös Loránd 
által alapított nagy múltú Fizikai Társulat körébő l indult 
el. A Mű szaki és Természettudományi Egyesületek Szö-
vetsége vállalja, hogy a jövő ben - tagegyesületeivel 
együttmű ködve - fokozottan figyelemmel kíséri a charta 
celjainak megvalósítását, aláíroit folyamatosan tájékoz-
tatja, indokolt esetben a jelen találkozóhoz hasonlóan 
mozgósítja. 

E célokat a charta aláírói, a charta-konferencia 
résztvevő i saját munkájukkal, saját területükön tett gya-
korlati lépésekkel kívánják segíteni. 

Mi a magyar társadalom különböző  részeit képvisel-
jük, de fontosnak érezzük és vállaljuk, hogy 
erő feszítéseinket összehangoljuk a fent megfogalma-
zott nemzeti cél érdekében. Kérjük a magyar társada-
lom felelő sséget érző  tagjait, csatlakozzanak célkitű zé-
seinkhez, mozgalmunkhoz, munkánkhoz. 

Andor Mihály 

Iskolapélda 
Miközben az Orbán-kormány 

oktatási miniszterének (is) állan-
dó retorikai eleme a társadalmi 
igazságosság és az esélyek 
egyenlő sége, a konkrét intézkedé-
sek szisztematikusan építik az 
ellenkező jét: a társadalmilag elő -
nyös helyzet ű eknek kedveznek, a 
kevésbé szerencsés sorsúakat 
pedig újabb és újabb hátrányok-
kal sújtják. Valami nagyon erő s —
és talán nem is alaptalan — biza-
lom f ű zi új uralkodóinkat a sza-
vakhoz. Úgy vélik, ha valamit na-
gyon sokSzor mondanak, akkor 
nehezebb észrevenni, hogy mást 
tesznek. 

Kezdő dött az egyetemi és fő is-
kolai tandíj eltörlésével. Mindezt 
azért — szóltak a szavak —, hogy 
a felső fokú tanulmányok ne a csa-
ládok anyagi helyzetétő l, hanem 
az ifjak tehetségétő l függjenek. 
Hallhattunk könnyfacsaró történe-
teket tanulmányaik mellett munkát 
vállalni kényszerülő  egyetemisták-
ról, politikusi mű könnyek áztatta  

feltevéseket azok tömegeirő l, akik 
sanyarú sorsuk miatt meg sem 
kísérelhették a továbbtanulást. 
Ehhez persze jó partnernek bizo-
nyultak a diákszervezetek, hiszen 
— anyagi helyzetétő l függetlenül —
ki akarna fizetni, ha kiharcolható 
a nemfizetés. 

Arról nem esett szó, hogy az 
egyetemeket és a fő iskolákat, —
jellemző  módon, — nem a szegény 
családok gyermekei népesítik be, 
bár vannak pers2e olyan hallga-
tók is, akik rászorulnak a segít-
ségre. Ha viszont univerzális in-
tézkedésrő l van szó, nagyon fon-
tosak az arányok. A fels ő fokú 
hallgatók között még a legnépi-
demokratikusabb id ő kben, a leg-
durvább adminisztratív beavatko-
zások révén sem tudták 50 szá-
zalék fölé vinni az úgynevezett fi-
zikai foglalkozásúak arányát. 
Késő bb ez leszállt 30 százalék-
ra. Ez azt jelenti, hogy a tandíj 
eltörlésével sikerült zsebpénzhez 
juttatni a többnyire jó anyagi hely- 

zetben lép ő  egyetemistákat és 
fő iskolásokat, holott a szegény di-
ákokat kellett volna ösztöndíjak-
kal támogatni. 

Arról sem esett szó, hogy a fel-
s ő fokú továbbtanulás voltakép-
pen már a középiskola megvá-
lasztásakor eldő l. Egy továbbta-
nulókat vizsgáló 1997-es orszá-
gos reprezentatív kutatásból ki-
derült, hogy az egyetemi végzett-
ség ű  apák gyerekeinek 82 szá-
zaléka ment gimnáziumba, a 
szakmunkás apákénak csak 14 
százaléka, a szakképzetleneké-
nek pedig 11 százaléka. S ahogy 
csökken az apák iskolai végzett-
sége, úgy nő  a szakközép- és 
az érettségit nem adó iskolákban 
tanuló gyerekeik aránya. És bi-
zony gimnáziumból tízszer na-
gyobb valószín ű séggel lehet be-
kerülni a felső fokra, mint szak-
középiskolából (az érettségit nem 
adó szakmunkásképz ő b ő l vagy 
szakiskolából pedig, ahol az ál-
talános iskola után a legeleset-
tebbek gyerekeinek 75 százalé-
ka tanult tovább, sehogyan). 

Ezért (is) volt kiemelt jelentő sé-
ge az elő ző  kormány Sulinet-prog- 

ramjának, amelynek első  lépésé-
ben a középiskolák számítógépe-
ket kaptak, és bekötötték ő ket az 
internetbe, második lépését — az 
általános iskolák ellátását és be-
kapcsolását — viszont leállította az 
új kormány, mert az túl sokba ke-
rül. Pedig a jómódú egyetemisták 
elengedett ösztöndíjából, a gazda-
goknak visszaadott családi pótlék-
ból és az anyagilag gondtalanul 
élő  családok tervezett gyermek 
utáni adókedvezményébő l játszva 
kitelne. 

Nem gondolom, hogy a számí-
tógép vagy az internet olyan cso-
daszer, amely eltünteti a társa-
dalmi és esélykülönbségeket. Az 
azonban biztos, hogy minimális 
megismerésünk nélkül mind a 
munka világában, mind a hétköz-
napokban nehéz lesz boldogulni 
a következő  évezredben. Ha va-
laki emlékszik még a Cséplő  
Gyuri cím ű  film megrázó jelene-
tére, hogy milyen félve és idege-
nül vette kézbe a fő h ő s a tele-
font, akkor valószín ű leg megérti 
az általános iskolában szerez-
hető  informatikai ismeretek jelen-
t ő ségét. 

A már említett vizsgálat azt is 
kimutatta, hogy az egyetemet 
végzett apák családjainak 72 
százalékában van személyi szá-
mítógép, a szakmunkáscsaládok 
27 százalékában, a szakképzet-
leneknél pedig csak 14 száza-
léknál (az összes szakképzetlen 
családban bizonnyal ennél is ke-
vesebb, mert a vizsgálatban 
csak azok szerepeltek, akiknek 
a gyerekük elvégezte a nyolc ál-
talánost, és valahol továbbta-
nult). Minél lejjebb megyünk te-
hát a társadalmi létrán, annál 
valószín ű bb, hogy a gyerek in-
formatikai ismeretszerzésének 
egyetlen lehet ő ségét az iskola 
teremthetné meg. A létra alján 
pedig csak és kizárólag az álta-
lános iskola. 

Szavakban esélyegyenlő tlenség-
re törekvő  új kormányunk jóvoltá-
ból tehát most azok a gyerekek 
fognak ingyen internetezni és jól 
felkészülni a következő  évezred-
re mindenki adóforintjaiból, akik 
ezt otthon is megtehetnék, és azok 
elő tt zárul be a kapu, akiknek az 
iskola adná az egyetlen lehető -
séget. 
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Tíz évvel ezelő tt írta a SZÓSZÓLÓ 
Első  évfolyam, második lapszám, 1988. november 

Interjú Csorba Lászlóval 

Az MTA Filozófiai Intézetében konfliktusokat is vállalták az állami 
két tudományos szakszervezet és a felső bb szakszervezeti veze-
m ű ködik. Mind a két szervezet tő kkel szemben. Eredményeik kö-
első  embere (azaz primus inter zül csak egyet említek: állandóan 
pares-e) Csorba László. Tulaj- újrakezdeményezett törekvésük, 
donképpen milyen szakszerve- egy akadémiai szakszervezeti kö- 
zeti megbízásaid vannak? 	zépszerv létrehozása volt az a 

— Jelenleg két feladatkörrel bíz- mag, amelybő l a Közalkalmazottak 
tak meg munkatársaim. Egyfelő l Szakszeorvezetének, közelebbrő l á 
a TDDSZ csoportbizalmiját helyet- kutatói érdekvédelemmel kapcso-
tesítem, az eredetileg erre a,tiszt- latos tevékenységének az a kriti-
ségre megválasztott Erdélyi Agnes kája kinő tt, amely azután végül a 
külföldi vendégprofesszúrája ide- TDDSZ és TUDOSZ létrehozásá-
jére, s e minő ségemben részt hoz vezetett. Intézetünk közvéle-
veszek a TDDSZ akadémiai vá- ménye elismeréssel és bizalommal 
lasztmányának tevékenységében fogadta az szb törekvéseit, és azt 
is. Másfelő l a TUDOSZ-alapszer- gondolom, ez nyilvánult meg most 
vezet titkára vagyok, kibő vítve te- irányomban. Én ugyanis 1980 óta 
endő imet itt a jóléti feladatok ellá- ennek az szb-nek a tagja voltam, 
tásával. 	 noha „fiatalabb évjáratú" lévén, az 

— Két hónappal ezelő tt tanúja eredmények elérésében társaim-
voltam, hogy — egyhangúlag — hoz képest szükségképpen szeré-
megválasztottak ez utóbbi funk- nyebb szerepet játszottam. Ez te-
cióra, a TUDOSZ alapszervezeti hát az egyik ok. A másik egyfajta 
titkárának. Miért éppen Rád sza- sajátos „káderhiány". A mi szb-nk 
vaztak? 	 első k között csatlakozott az MTA 

— Azt hiszem, több oka is van. Történettudományi Intézetének a 
Nálunk az 1980-as évek eleje óta kutatói érdekvédelem alulról törté-
a szokásosnál jóval aktívabb szak- n ő  újjászervezésére vonatkozó 
szervezeti élet folyt, mivel olyan kezdeményezéshez, s tevékeny 
tekintélyes súllyal rendelkező , füg- részt vállaltunk azoknak az anya-
getlen gondolkodású kutatók kerül- goknak az elkészítésében, ame-
tek az akkoriban a Közalkalmazot- lyek a TDDSZ és a TUDOSZ alap-
tak Szakszervezetéhez tartozó szabályainak nyersanyagát ad-
alapszervezet és az szb élére, akik ták.(...) 
munkatársaik érdekében az éles 	 D. L. 

— A TUDOSZ olyan szakszerve-
zetként jött létre, amelynek az a 
célja, hogy markánsan kifejezze a 
hozzá tartozó kutatóintézeti szak-
szervezeti tagság érdekeit. Cél-
jainak elérésébén els ő sorban az 
alulról felfelé áramló vélemények-
re épít (...) 

Sikerült több fő hatósággal is fel-
vennünk a kapcsolatot. — Igy pél-
dául két alkalommal tárgyaltunk —
egy ízben a TDDSZ-szel együtt — a 
Magyar Tudományos Akadémia 
vezető ivel a kutatómű helyek dolgo-
zóinak érdekében. A TDDSZ orszá-
gos választmányával ugyan még 
nincs hivatalos kapcsolatunk, de 

A perszonálunió átmeneti 
modellje (1988 november) 

Ülést tartott a titkárok tanácsa (1988 november) 

akadémiai választmányukkal a sze-
mélyes kapcsolataink élő k, hiszen 
vannak közös tennivalóink (...) 

lványi Csaba a Munka Tör-
vénykönyve megformálásában 
elengedhetetlennek tartja a szak-
szervezetek részvételét. Kifejtet-
te, hogy nem szabad engedni a 
dolgozók képviseletét ellátó 
szakszervezetek jogainak csor-
bítását (...) 

Meg kell szüntetni az 
üdülési kiváltságokat 

Jablonkay Gábor bírálta a szak-
szervezetek üdültetési rendszerét. 
A nyár elején tagsági vitára bo-
csátott üdültetési koncepció több 
eleme kifogásolható — mondotta, 

Közös értelmiségi 
politikát! (1988 november) 

A Tudományos Dolgozók Szak-
szervezetének elnöksége rendkí-
vüli ülésen foglalkozott a közgy ű j-
teményi és közm ű velő dési dolgo-
zók körében megfogalmazott 
felvetésekkel, valamint a kor-
mányhoz elő terjesztett követelé-
sükkel. Az elnökség mind a bér-
igényt, mind pedig az emelés 
harminc százalékos mértékét in- 
dokoltnak 	és 	feltétlenül 
teljesítendő nek találta. 

Az elnökség ugyanakkor felhív-
ja a zömében értelmiségi dolgo-
zókat tömörítő  szakszervezeteket, 
így különösen a közalkalmazottak, 
a pedagógusok, a mű vészeti, a 
felső oktatási, valamint a tudomá-
nyos dolgozókat tömörítő  szak-
szervezeteket, hogy üljenek tár-
gyalóasztalhoz, és dolgozzák ki a 
szakszervezetek közös értelmisé- 

gi politikáját. Ennek során jelöljék 
meg az értelmiséget érintő  legfon-
tosabb feladatokat, határozzák 
meg a különböző  bérigények pri-
oritását és azok mértékét, továb-
bá együttesen dolgozzák ki a kö-
zös fellépés eszközeit. 

Nyílt levél 
a dolgozótársainkhoz (1988 november) 

Míg politizáló közvéleményünk sát. A kötelező  kollektív szerző , 
az ő szi parlamenti ülésszakkal, az dés évszázados jogát pedig ép-
egyesülési és társasági törvények pen most veszítenénk el, mikor az 
társadalmi vitájával volt elfoglalva, alakuló vegyes gazdaságban a 
az ABMH illetékesei csendben legnagyobb szükségünk lenne rá. 
dolgoztak a Munka Törv,ényköny- Elfogadása esetén a tervezet — 
ve módosító jogszabálytervezetén. mivel a konfliktusok tárgyalásos 
A nyilvánosság annyit tudhatott, rendezésének lehető ségeit sz ű kí-
hogy „sztrájktörvény készül", ami ti — óhatatlanul a viták radikalizá-
azt sugallta, hogy csupán néhány lódásához vezethet, miközben 
kényes, mindazonáltal periférikus azok törvényes lezárását megne-
terület kerül jogállamhoz méltó hezíti. A szakszervezetek választ-
szabályozásra. Az úgynevezett hatnak tehát a fejbólintás és a vad 
„sz ű k kör ű  társadalmi vita" arra sztrájk között. 
volt csak jó, hogy láthassuk, a 	Láthatóan figyelmen kívül hagy- 
szakszervezeti jogok radikális ták szakszervezetünk véleményét, 
megnyirbálásáról van szó, ami az események pedig gyorsulnak. 
éppen a mozgalom megújulása Ezért a nyilvánosság útján fordu-
idején fosztaná meg fegyvereitő l lunk dolgozótársainkhoz: 
a szakszervezetet. 	 TILTAKOZZUNK A MUNKA 

A Munka Törvénykönyvének TÖRVÉNYKÖNYVE TERVEZETT 
módosításakor nemcsak a sztrájk- VÁLTOZÁSA ELLEN, ÉS KÖVE-
jog tilalommal is felérő  körülbás- TELJÜK ANNAK VALÓDI, SZÉ-
tyázását tervezik, hanem olyan LES KÖR Ű  TÁRSADALMI VITÁ-
hagyományos jogok megvonását JÁT, HOGY MEGVÉDHESSÜK 
is, mint a bér- és jutalomügyek- ÉRDEKEINKET ÉS ÉRDEKVÉ- 
•ben gyakorolt egyetértés, vagy a DELMI SZERVEZETEINKET! 
halasztó hatályú vétó, mely a 	Budapest, 1998. október 17. 
megegyezésig megakadályozza a TUDOSZ MTA Mű szaki Fizikai 
kifogásolt intézkedés végrehajtá- Kutató Intézet alapszervezete 

Politikai kapcsolataink (1988 november) 

A szélesebb közvélemény és a jövő ben, hogy tagságunkra nézve ti együttmű ködés egymást kölcsö-
tagság körében is — néhány hó- döntés vagy bármiféle megegyezés nösen erő sítő  további lehető ségeit. 
nappal a megalakulás után — születhessen szakszervezetünk 
némi bizonytalanság és infor- bevonása nélkül. 	 A KETTŐ S TAGSÁG 
mációhiány tapasztalható szak- 	 Szakszervezetünk tagjának azt 
szervezetünk jogállásáról és tö- A KÖZALKALMAZOTTAK tartjuk, aki szervezeti és mű ködé- 
rekvéseir ő l. Ennek tudatában el- SZAKSZERVEZETÉVEL 	si szabályzatunkat elfogadja és 
nökségünk október 6-án röviden 	A TUDOSZ megalakulásakor a tagdíját rendszeresen fizeti. A fen- 
áttekintette és megfogalmazta a Közalkalmazottak Szakszervezete tieknek megfelelő en sem most, 
szervezetet érintő  legfontosabb tudományos kutatóintézeteinek sem pedig a jövő ben nem kíván- 
elvi és gyakorlati kérdéseket. 	tagságát jogutódként képviselte és juk vizsgálni — ezt etikátlannak, 

A SZOT-tal 	 képviseli. Ennek megfelelő en a értelmetlennek és gyakorlatilag is 
TUDOSZ tevékenysége során fél- kivih'etetlennek tartjuk —, hogy tag- 

A TUDOSZ a SZOT keretein 
- 

használja a Közalkalmazottak fiaink milyen szervezeteknek, eset 
belül önállóan, országos hatáskör 	

- 
Szakszervezetének korábbi ta- leg milyen más szakszervezetek-

rel m ű köd ő  szakszervezet. Állás- pasztalatait is. Viszonyunk az nek tagjai már vagy milyen szer-
pontunk szerint a TUDOSZ-t az egyenrangú felek korrekt, partneri vezeteknek tagjaivá válnak a jö-
ágazati szakszervezetek teljes jog- kapcsolata, melyben az egymást vő ben (...) 
köre megilleti. Ezt a jogkört a SZOT kölcsönösen érintő  kérdésekben — POLITIZÁLÓ jelenlegi struktúrájában még nem így egyebek között különösen a 
gyakoroljuk, ennek érdemi gyakor- költségvetési intézmények és azok SZAKSZERVEZET 
Iását egyébként is csak akkor tart- dolgozói helyzetével kapcsolatban 	A szakszervezeti mozgalom 
juk lehetségesnek, ha a SZOT és — közös álláspont kialakítására magyarországi klasszikus hagyo-
az egész szakszervezeti mozga- törekszünk. Kapcsolataink során mányinak megfelelő en politizáló 
lom, szakítva a demokratikus cent- kölcsönösen tiszteletben tartjuk szakszervezet kívánunk lenni. Al-
ralizmus tarthatatlan elvével, minél egymás álláspontját, az érdekkép- láspontunk szerint ez nemcsak 
elő bb egyenrangú, autonóm szak- viselet területén a két szakszer- összeegyeztethető  az érdekvédel-
szervezetek demokratikusan fel- vezet egymástól és más szakszer- mi és érdek-képviseleti tevékeny-
épül ő  szövetségévé alakul át. Nem vezetekt ő l való függetlenségét. séggel, de annak szerves velejá-
fogadhatjuk el sem most, sem a Ugyanakkor keressük a gyakorla- rója is (...) 

Együtt kell m ű ködnünk (1988 november) 
ben azonban nem errő l van szó. 
Annak idején ugyanis minden ku- 

Beszélgetés TDDSZ-vezet ő kkel 	 tatóintézeti dolgozót alapszerve- 
zetében személy szerint kérdez- 

Mára már két autonóm érdekvé- legi SZOT-on belüliségünk ma- tek meg arról, hogy milyen szak-
delmi szervezet képviseli a tudomá- gyarázata tehát semmiképpen szervezet keretében kíván tevé-
nyos élet szakszervezeti tagságát, sem egy tarthatatlan szervezeti kenykedni. A négy elméleti lehe-
az egyik a májusban életre hívott modell elfogadása. Úgy érezzük, tő ség közül (1. minden marad a 
Tudományos Dolgozók Demokrati- hogy az egyenjogú autonóm régiben; 2. közalkalmazotti tago-
kus Szakszervezete, a másik a né- szakszervezetek szövetségének zat; 3. önálló tudományos szak-
hány héttel késő bb megalakult Tu- általunk elképzelt megvalósításá- szervezet, TUDOSZ; 4. TDDSZ) a 
dományos Dolgozók Szakszerveze- ért a többi szakszervezettel tagság 70 százaléka nagy több-
te. Vajon mi az, ami összeköti ő ket együtt hatékonyabban küzdhe- séggel a 3. — TUDOSZ — megol-
és van-e elválasztó fal a két szer- tünk. Egyébként sajnálatos mó- dás mellett döntött. Ezért határo-
vezet között? Ezekr ő l a kérdések- don a SZOT-on belüliség súlyos zott úgy alapító kongresszusunk 
rő l beszélgettünk Ory Csabával, a hátrányokat is jelent számunkra, (tehát nem a közalkalmazottak 
TDDSZ szóviv ő jével és Rozgonyi mert a közvélemény kevésbé tá- vagy valamiféle kis csoport), 
Zoltánnal, a TDDSZ akadémiai vá- jékozott — szerepcseiz':re mind ki- hogy a tagok meghallgatását kö- 
lasztmányának tagjával. 	 sebb — részének nem kritikánk éle vető en már jogos az az igény, 

Az, interjúhoz a szerkeszt ő nek s iránya, munkánk a fontos, ha- hogy az a kisebbség lépjen ki, 
csupán két megjegyzése volt. Az nem a forma. Igy elő fordul, hogy aki nem kíván a TUDOSZ tagja 
alábbiakban pusztán ezt adjuk köz- egyesek azonosítanak minket egy lenni. Egyébként ez a megoldás 
re, gondolván arra, hogy ebb ő l sztálinista szakszervezeti modell tagjaink számára lényegesen elő -
Olvasóink következtethetnek az antidemokratikus szervezetével nyösebb, tekintettel arra, hogy a 
interjú alanyaink gondolkodására. és módszereivel. Ezt sajnáljuk. folyamatos szakszervezeti tag- 

Mi sem tudjuk elképzelni, hogy 	A másik megjegyzésünk pedig sághoz több konkrét jog fű ző dik, 
egy hierarchikus, lejárt és hitelét az oly sokat bírált „cégtábla-át- amit ezen megoldás nélkül nem 
vesztett szakszervezeti struktúra festésére" vonatkozik. Ezt elvileg tudtunk volna számukra biztosí-
keretei között mű ködjön. A jelen- mi sem helyeseljük. Jelen eset- tani. 

A Szószóló első  évfolyamának második lapszáma 1988 novemberében jelent meg. Újságunk 
mindenekelő tt arról tudósított, hogy a „megalakulása" óta első  alkalommal tanácskozott (szeptem-
ber 29-én) a titkárok tanácsa. Baka András, a TUDOSZ elnöke ekkor számolt be az elnökség három 
hónapos munkájáról. 

Alulról építkezni majd javasolta, hogy a TUDOSZ 
vizsgálja felül az üdültetési rend-
szert és tiltakozzon a „Szocialista 
Hazáért" kitüntetéssel rendelkező k 
üdültetésének protekcionista keze-
lése ellen... 

Már most kell készülni a 
bérreformra 

A témához kapcsolódva 
Herskovits Mária megjegyezte, 
hogy egy létminimum-vizsgálat 
bizonyára megdöbbent ő  tényeket 
tárna fel. Azt például, hogy a tár-
sadalomtudományok m ű velő i nek 
jelentő s csoportja a létminimum 
alatti fizetést kapja munkája ellen-
értékeként (...) 

A titkárok tanácsa úgy határozott, 
hogy az elnökség a következő  ülé-
sig készítse elő  a kutatóintézeti 
bérekrő l szóló jelentés és tegyen 
javaslatot az alacsony bérek fel-
emelésére. Határozatba foglalták 
továbbá azt is, hogy a TUDOSZ 
szövetségi kapcsolatainak elveire 
vonatkozó elképzeléseket ter-
jesszék a titkárok tanácsa elé. 
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Történelem TUDOSZ-nézetb ő l 

Ezerkilencszáznyolcvankilenc: „Micsoda év!" 
„Micsoda év!" - kiáltott (vagy talán sóhajtott?),fel egy neves politológusunk, amikor összegezni kívánta az 1989-ben történteket. Bár a „tárgyalások éve" fontosságával 
általában mindenki tisztában volt, de valódi eseményeket annál kevesebben ismerték-ismerik. Joggal vélte úgy, hogy „munkát ad ez az év évtizedekre a politikával és a 
gazdasággal foglalkozóknak, hogy megmagyarázzák a történteket." Az viszont tény, hogy mindmáig csak cseppenként szivárognak ki a lassan nyíló levéltárakból azok 

saz információk, amelyek a felszín jelenségei alatti mélyebb áramlatok valódi irányát megvilágítanák. 

Tudománypolitikai Kollégium: 

Állandó meghívott: Baka András 
MTA Izotópkutatási Intézete 

Idő kedvezmény Nagy Imre temetésére 
1989 első sorban az „elpártosodás" 
éve volt. A többpártrendszer, a plu-
ralista demokrácia akkor minden 
bajok elhárítójának t ű nt, az év vé-
gére jelentkezett közel félszáz párt-
ra irányult a figyelem, amelyek 
közül ekkor még nemigen derült ki, 
hogy melyek lesznek az átalakulás 
- amennyiben lesz egyáltalán átala-
kulás - tartós szerepl ő i, és melyek 
merülnek gyorsan feledésbe. A 
pártelv ű ségének a közéletben és 
közgondolkodásában mutatkozott 
túlsúlya azonban nem szoríthatta 
háttérbe a társadalom életének 
szokásos menetét. Még az elején 
bevezették a munkanélküli-segélyt 
majd elkezdték a menekülttáborok 
felállítását, bevezették a hétf ő i 
adásnapot a tv-ben, nyáron - a túl-
zott export miatt - húshiány alakult 
ki, ő szt ő l pedig már nem volt köte-
lező  az iskolákban az orosz nyelv 
oktatása. 

A hirtelen hangossá lett nyilvá-
nos szféra árnyékában csak az 
érintettek figyeltek oda az olyan -
jelentéktelenebbnek t ű nő  - válto-
zásokra, mint amelyek például a 
tudományos élet környékén bekö-
vetkeztek. Ma már politikatörténe-
ti kuriozitásnak hat, hogy az 
MSZMP 1988 májusi országos ér-
tekezletén elfogadott határozatá-
nak végrehajtására a Központi 
Bizottság részletes. feladattervet 
dolgozott ki. Ez egyik teendő ként 
a KB még 1969-ból megmaradt 
tudománypolitikai irányelveinek 
korszerű sítését fogalmazta meg. A 
KB a párt új tudománypolitikai 
koncepciójára vonatkozó javaslat 
kidolgozásával a KB mellett ,mű -
ködő  Tudománypolitikai Munkakö-
zösséget bízta meg. 

A kérdés fontosságát - de némi-
képp a kormányzati munka önál-
lósodási törekvését is - jelzi, hogy 
1989 márciusában a Miniszterta-
nács arról hozott határozatot, hogy 
a társadalompolitikai feladatokat 
ellátó államminiszter - Pozsgay 
Imre - véleményező , tanácsadó 

A Tudománypolitikai Munkakö-
zösség május végén bocsátotta 
vitára a tudománypolitikai koncep-
ció téziseit, kérve a kutatók és a 
kutatóközösségek megjegyzéseit, 
javaslatait. A politikai változást je-
lezte az az önkritikus bevezető  
gondolat is, amely megállapította: 
„Az 1969-es dokumentum kimond-
ta a tudományos kutatás szabad-
ságának elvét, de egyben er ő sen 
korlátozta is annak érvényesülé-
sét. Az 'Irányelvek' a pártállam 
(vagy állampárt) szerepébő l kiin-
dulva határozta meg a feladato-
kat. A tudományos kutatás sza-
badságának általános deklarálásá-
val együtt ugyanis az 'Irányelvek' 
konkrét instrukciói több megkötést, 
korlátozást tartalmaznak. Mind-
ezek együttesen végül is szerve-
zeti szempontoknak, illetve rövid 
távú politikai érdekeknek rendel-
ték alá a tudományos kutatás je-
lentő s részét. Különösképpen a 
társadalomtudományok esetében 
nem valósulhatott meg a tudo-
mány szabadságának elve; fontos 
diszciplínák arra kényszerültek, 
hogy lemondjanak a társadalom 
folyamatainak átfogó kritikai elem- 

szerveként alakuljon meg a Tudo-
mánypolitikai Kollégium. Ez végül 
május közepén történt meg, és 
Pozsgay Imre, mint a kollégium 
elnöke elmondhatta, hogy a kollé-
gium összetételében helyet kapott 
a tudománypolitikai kérdésekkel 
foglalkozó szinte valamennyi szer-
vezet és intézmény vezető je, illet-
ve megbízottja (pl. Berend T. Iván, 
az MTA elnöke, Láng István, az 
OMFB elnöke, Glatz Ferenc 
m ű velő dési miniszter), az egyes 
tudományterületek elismert szak-
értő i (mint Ágh Attila, az MSZMP 
Párttörténeti Intézettő l, Lengyel 
László, a Pénzügykutató Rt.-tő l), 
de állandó meghívottként ott vol-
tak az e területen érintett függet-
len érdek-képviseleti szervezetek 
képviselő i - így a Tudományos 
Dolgozók Szakszervezete részé-
r ő l Baka András is. 

Az államminiszter szerint „kell 
egy er ő  a m ű köd ő  piaci viszonyok 
között a gyakran csak a rövid távú 
érdekeket érvényesít ő  társadalmi 
magatartással szemben, amely 
mind közhatalmi, mind financiális 
alapon a hosszú távú érdeket 
képviseli. Két nagy feladatkörrel 
kell megbirkózni a közeljöv ő ten: 
egyrészt a költségvetés területén 
- amely nem merülhet ki csupán 
pénzügyi racionalitásban - össz-
hangban kell kerülnie a kutatás 
autonómiájával és szabadságával, 
valamint a kutatási eredmények 
nyilvánosságra hozásával mind 
természettudományi, mind társa-
dalomtudományi téren, másrészt 
pedig figyelembe kell venni a ku-
tatási stratégia kialakításában a 
nemzetközi szempontokat, csök-
kentend ő  lemaradásainkat." 
(Egyébként a Tudománypolitikai 
Munkaközösségnek és a Tudo-
mánypolitikai Kollégiumnak csu-
pán két közös tagja volt, Berend 
T. Iván és Láng István személyé-
ben.) 

zésér ő l, s mű ködési területükön 
jórészt módszertani problémák, 
illető leg a nem alapvető  elmélet-
alkotás körébe tartozó kérdések 
vizsgálatára korlátozzák. Több 
kutató, aki az így kialakult helyze-
tet nem fogadta el, kénytelen volt 
elszenvedni tevékenységének ad-
minisztratív korlátozását." 

Ki nem mondva, de az utóbbi 
megállapítás nyilván az MSZMP KB 
kulturpolitikai munkaközösségének 
15 évvel korábbi állásfoglalására 
utal. Ez abból a feltételezésbő l in-
dult ki, hogy létezik a marxizmus-
leninizmusnak, mint egyetlen, ab-
szolút alapigazságnak egy olyan 
„autentikus" alapnormája, amelyet 
egyedül a párt birtokol; s amelyhez 
képest minden eltérő  nézet az „im-
perializmus erő inek eszközévé vá-
lik'. A „Néhány társadalomkutató 
antimarxista nézeteir ő l' állásfogla-
lás elő bb az érintettek pártból törté-
nő  kizáráshoz (Heged ű s András, 
Kis János, Vajda Mihály), majd egy 
sor további kutató (Heller Agnes, 
Márkus Mária, Bencze György, Már-
kus György) gyors elbocsátásához 
vezetett, továbbgyű rű ző  hatást ki-
váltva. 

A Filozófiai Intézet 
MSZMP-
alapszervezetének 
levele 

Az Akadémia 
rehabilitáljon! 

1989. március közepén már le-
vélben fordult az MTA Filozófiai 
Intézet MSZMP-alapszervezete 
a Központi Bizottságához. Eb-
ben figyelmeztetnek arra, hogy 
„az eltelt id ő  nyilvánvalóvá tet-
te, hogy a megtorlások, a tudo-
mányos intézetekb ő l való eltá-
volítások nemcsak az érintett 
kutatókat sújtották, de az egész 
magyar tudományos közéletet, 
jelent ő sen rontották a magyar 
tudománypolitika nemzetközi 
presztízsét és a hazai tudomá-
nyos légkört'. Ezért arra kérték 
a KB-t, hogy vonja le a megfe-
lelő  következtetéseket, s „igaz-
ságtételként, valamint garancia-
ként a jöv ő re nézve érvénytele-
nítse az 1973-ban született ál-
lásfoglalást." 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia május 8-9-i közgy ű lése tár-
gyalt végül a kizártak rehabilitá-
lásáról. „Súlyosan káros, tudo-
mányellenes, törvénysért ő  lé-
pésnek" ítélte, hogy a párt „al-
kalmatlanságra" hivatkozva 
szakmai és politikai diszkriminá-
ciót alkalmazott. Ezért a közgy ű -
lés felkérte az Akadémiát, hogy 
tegye meg a lépéseket a tudo-
mányos közéletbe való vissza-
térésükhöz. 

A költségvetési reform 
egyes elgondolásai 
sérthetik a tudományos 
kutatás értékeit 

Az akadémia legyen 
testületi önkormányzat 

Az MTA Közgy ű lése más vo-
natkozásban is igényelte a tu-
domány és politika viszonyának 
újrafogalmazását. Ezért megbíz-
ta az MTA elnökét, hogy „A ma-
gyar tudományos kutatás hely-
zetér ő l és fejlesztésér ő l 1991-ig, 
illetve 1995-ig" tárgyú, és az 
elnökség által megvitatott és 
jóváhagyott elgondolásokat ter-
jessze a Minisztertanács elé. 
Ugyanakkor aggodalmát fejezte 
ki a testület azzal kapcsolatban, 
hogy a készülő  költségvetési 
reform egyes elgondolásai sért-
hetik a tudományos kutatás ér-
tékeit. 

A készülő  akadémiai törvény 
koncepciójával kapcsolatban rög-
zítették, hogy a jövő ben az Aka-
démiának testületi önkormányzat-
ként kell mű ködnie, funkciójánál 
fogva az egész nemzet, s nem 
pedig egy adott kormányzat szer-
veként. 

A tudományos kutatás érdeké-
ben a saját vagyonát szabadon 
használhassa, de egyúttal arra is 
igényt tart, hogy az Országgy ű lés 
az állami költségvetésbő l évente 
külön rovatban hozzájárulást biz-
tosítson m ű ködéséhez. Ezért a 
tudományos kutatás támogatását 
1991-tő l évenként 15 százalékkal, 
a felső oktatási kutatóhelyek ese-
tében pedig évi 20 százalékkal 
javasolják emelni. 

Az év legnagyobb tömegrendez-
vénye kétségtelenül a Nagy Imre 
és társainak újratemetés volt. A 
helyzet feszült hangulatát ő rzi az 
a levélváltás, amelyet egy június 
7-i levél indított el. Ebben a 
TUDOSZ - együttesen a TDDSZ-
szel és a Fidesszel - arra kérnek 
választ az MTA Izotópkutatási In-
tézetének fő igazgató-helyettesétő l, 
hogy az Intézet milyen intézkedé-
seket ad ki a június 16-i gyász-
nappal kapcsolatban, mivel „több 
dolgozó részt kíván venni a teme-
tésen". A feltett négy kérdésre a  

fő igazgató-helyettes azt válaszol-
ta, hogy az Igazgatóság nem ter-
vezi a közös megjelenést a gyász-
szertartáson és külön autóbuszt 
sem biztosít dolgozói részére, mi-
vel - tiszteletben tartva a Törté-
nelmi Igazságtétel Bizottság felhí-
vását - tartózkodni kíván minden-
féle „demonstrációtól". 

A búcsúztatáson „minden inté-
zeti dolgozó részt vehet, a mun-
ka-id ő kedvezmény, mint minden 
más esetben ís, az osztályvezet ő  
hatáskörébe tartozik' - olvasható 
a válaszlevélben. 

(RB-DL) 

Megváltozott szerepkör 

„Több kutató kénytelen volt elszenvedni 
tevékenységének adminisztratív korlátozását" 

Korlátozott kutatási szabadság 

Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalások 

A TUDOSZ tiltakozó távirata 
1989. június 10-én aláírták a megállapodást az Ellenzéki Kerekasztal 
(EKA) és a Magyar Szocialista Munkáspárt(MSZMP) érdemi politikai 
tárgyalásainak megkezdésérő l, majd három nappal késő bb - a társa-
dalmi szervezetek és mozgalmak („harmadik oldal") bevonásával -
meg is kezdte munkáját a Nemzeti Kerekasztal. A harmadik oldal 
szerepe, jogköre és összetétele mindvégig vitatott volt. Mivel az EKA 
MSZMP-közelinek minő sítette az ott helyet foglaló Hazafias Népfron-
tot és a SZOT-ot éppúgy mint a Münnich Ferenc Társaságot, ezért 
részvételüket formálisnak, jogosítványaikat pedig korlátozandónak 
tekintették. (Emlékezetes, hogy a Liga - megfigyelő ként - az EKA -
benne a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével -
oldalán vett részt a tárgyalásokon.) 
A harmadik oldalt viszont (és részben az MSZMP is) a teljes körű  
részvétel jogát igyekezett elérni. Ebben a helyzetben született 1989. 
június 14-én a TUDOSZ tiltakozó távirata, amelyetFejti Györgyhöz, az 
MSZMP részérő l a tárgyalásokat vezető  KB-titkárhoz és Nagy Sán-
dorhoz, a SZOT elnökéhez intézett - és eljuttattak az Országos 
Sajtószolgálathoz is. 

Az Országos Sajtószolgálat közleménye 
„A TUDOSZ elnöksége az alábbi levélben tiltakozott Fejti György-

nél, az MSZMP titkáránál, valamint Nagy Sándornál a politikai tárgya-
láson való SZOT tárgyalási pozíció miatt. A Tudományos Dolgozók 
Szakszervezete (TUDOSZ) elnöksége kinyilvánítja, hogy nem tartja 
kívánatosnak azt, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt és az Ellen-
zéki Kerekasztal közötti politikai tárgyalásokon a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa a tárgyalóasztalnak azon az oldalán foglalt helyet, 
amelyen belül a céljainktól és felfogásunktól idegen eszméket is kép-
viselő  szervezetek hangoztatják álláspontjukat. Helytelennek tartjuk, 
hogy megbízásunk nélkül a SZOT ezen a tárgyalási oldalon kívánja 
képviselni tagságunkat. Elhatároljuk magunkat attól, ami a politikai 
tárgyalásokon az úgynevezett harmadik oldalon elhangzik és történik. 
Nyomatékosan kinyilvánítjuk annak szükségességét, hogy az összes 
legitimációval rendelkező  érdekvédelmi szervezet alkosson platfor-
mot, és ennek alapján önálló tárgyalófelekként vegyen részt a további 
politikai tárgyalásokon." 

Reagálás 
Ha nem is kifejezetten a TUDOSZ levélre válaszolva, de nem sok-

kal késő bb a SZOT titkársága nyilatkozatot adott ki, amelyben - a 
harmadik oldal igen vegyes összetételére utalva - hangsúlyozták: „a 
háromoldalú tanácskozást és a harmadik oldal összetételét a kény-
szer szülte. Testületeinknek azt kellett mérlegelni, hogy megeléged-
jen-e a megfigyel ő  státusával (ti. szoruljon ki a „negyedik oldalra" - a 
szerk.) vagy harcolják ki a szakszervezeti mozgalom számára a tár-
gyalási jogú részvételt." 

Nem ez a vita eredményezte azt, hogy szeptember elején a SZOT 
végül felfüggesztette mű ködését a Nemzeti Kerekasztal (NK) mellett. 
Kósáné Kovács Magda, a SZOT titkára, a szakszervezeti tárgyaló 
delegáció vezet ő je a tárgyalásokról történt demonstratív kivonulásuk-
kor úgy nyilatkozott: miközben az NK megállapodása szerint „a tár-
gyaláson részt vev ő  mindhárom felet azonos jogok illetik meg a kon-
szenzus formálása során", valójában az MSZMP és az EKA a többi 
résztvev ő  feje fölött hozza meg a döntéseit. Mindennek túl nagy 
jelentő sége már nem lehetett, hiszen szeptember 18-án már aláírták 
a politikai egyeztető  tárgyalások 1989. június 13-án kezdő dött szaka-
szának megállapodását. 

1989 kora ő szétő l a rendszerváltás is új szakaszába került. Eb-
ben természetesen a TUDOSZ-ra megváltozott szerepkör várt. 
Mindenesetre érdemes (nem kevés nosztalgiával) visszaemlékez-
ni a hő si kezdetekre, amely egyben a TUDOSZ legpolitikusabb 
::l ő szakának is t ű nik. 
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