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Független 

A napokban megalakult 
Budapesten az Ingatlankeze-
lési és Városgazdálkodási 
Dolgozók Független Szak-
szervezete, Az ú j szervező-
dés alapitó levele — amely 
kedden jutot t el az MTI-be 
— egyebek között részletezi 
annak okait, hogy miért 
vált lehetetlenné az állami 
lakásál lomány állagmeg-
óvása, karbantar tása és fel-
Ijjítása. A dokumentum 
6zerint a felügyeleti szervek 
bürokrat ikus szervezetté for-
mál ták az állami ingatlano-
kat kezelő gazdálkodó egy-
ségekel. Az általuk diktált 
statisztikai szemlélet a bér-
lők érdekeivel ellentétben 
sokszor nem a ténylegesen 
szükséges, szakmailag indo-
kolt állagmegóvást eredmé-
nyezte. Ezért e vállalatok és 
dolgozók megítélése — ön-
hibájukon kívül is — ked-
vezőtlen társadalmi, politi-
kai visszhangot eredménye-
zett. Napjainkra a tényle-
ges helyzetet jórészt nem 

hetósége — egy ésszerű 
szervezeti korszerűsítés he-
lyett — az e területen dol-
gozó több tízezer, zömében 
jószándékú és szakmailag 
felkészült munkavállaló és 
hozzátartozóik létbizony-
talanságát eredményezte. 

Ebben a kri t ikus helyzet-
ben nem érzékelhető a szak-
szervezet érdekképviseleti 
tevékenysége, ezért az ű j 
szervezet az eddigi formális 
működés helyett az adott 
területen dolgozók körében 
fej t i ki tevékenységét — 
függetlenített, fizetett appa-
rátus nélkül — a magyar 
szakszervezeti mozgalmon 
belül. Az ű j szervezet nem-
csak az ingatlankezelésre 
és a városgazdálkodásra há-
ruló központi feladatok meg-
oldásán fáradozik, küzd tár-
sadalmi problémák meg-
szüntetéséért is. 

Az alakuló gyűlésen ki-
nyilvánították, hogy az In-
gatlankezelési és Városgaz-

ismerő útkeresők megoldási dálkodási Dolgozók Függet-
javaslatai az állami ingat- len Szakszervezete az alkot-
lanvagyon állagmegóvására Hánynak, valamint a szak-
meglévő intézményrendszer szervezeti jogokat rögzítő 

nemzetközi okmányoknak a 
(elszámolását követelik. E s z e i i emében kíván tevé-
javaslat elfogadásának le- kenykedni. 

Képviselők újonnan 
létrejött csoportja 
Független képviselők cso-

port ja néven megalakult 
kedden a Par lamentben az 
országgyűlési képviselők 
nem párt tag frakciója. Az 
újonnan létrejött csoport el-
nökévé Fodor Istvánt (Pest 
m.), alelnökeikké pedig 
Benjámin Juditot (Buda-
pest), Eke Károlyt (Csong-
rád m.) és Márton Jánost 
(országos lista) választotta. 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt nevében Szűrös 
Mátyás, a Központi Bizott-
ság titkára, az Országgyűlés 
külügyi bizottságának elnö-
ke a párt tag képviselők 
csoportjának vezetője üdvö-
zölte . a jelenlévőket és 
együttműködést javasolt a 
két csoport között. 
Schmidt Péter, az ELTE 
Állam- és Jogtudományi 
Kara államjogi tanszékének 
egyetemi tanára a jogál-
lamról, a politikai rend-
szerről, és az alkotmányos-
ságról tartot t előadást. 

Az alakuló ülésen részt 
vett 51 képviselő egyetér-
tett abban, hogy a csoport 
létrehozásának oka többirá-
nyú informálódásuk segíté-
se, a munkájukhoz, dönté-
seikhez szükséges ismeretek 
szélesebb körű megvitatá-
sa. Hangsúlyozták, hogy a 
csoport nem valakik, vagy 
valami ellen szerveződött, 
hanem a képviselők közötti 
kapcsolat teljesebbé tételé-
re, a képviselői munka 
könnyítésére. 

Javaslatok tanácsi vezetőkre 
Varosunk közéletének ala-

kításában nagy, felelősség-
teljes, ű j szellemiséget meg-
testesítő munkát vállalt föl 
a szegedi népfrontbizottság, 
elnöksége, és tula jdonkép-
pen minden vállaLkozó ak-
tivistája. Időt, fáradságot 
•nem sajnál tak, éltek javas-
lattételi jogukkal a taná-
csi t isztújí tás kérdésköré-
ben. Mint arról beszámol-
tunk, heteken, át faggatták 
tanácstagjainkat, kérték a 
lakók, vagyis a választó-
polgárok és szervezetek, 
testületek véleményét azért, 
hogy a jelenleg 89 tanácsi 
képviselő közül kiknek 
adunk mi bizalmat ahhoz a 
munkához, amely a vezető 
jelzővel minősíthető. 

Az előzmények ismereté-
ben általános igényként fo-
galmazódott meg az etikai, 
erkölcsi tisztaság, a szakmai 
alkalmasság, és bár tiszte-
let az életkornak, egyfaj ta 
fizikai képesség, aktivitás a 
terhek viselésére. A nép-
frontosok mindezek mellett 
szorgalmazták, mintegv a 
demokratizmus biztositéka-
k é n t a tanács végrehaj tó 
bizottsági tagságára, a ta-
nácselnökségre 8 többes je-
lölést. a széles nyilvánosság 
kontrolljával. A tanácsta-
gok által javasolt emberek-
kel külön beszéltek, vállal-
nák-e. avagy sem q meg-
bízatást. Nem feledkeztek 
meg a régi vb tagjairól 
sem, és fölvállalták azokat 
a megbízatásokat is, ame-
lyekről jól tudták, jogrend-

Döntött o népfrontelnökség 

az akt ív dolgozók kapjanak 
he lye t A megyei pár t -vb 
úgy foglalt állást: jó lett 
volna, ha az egész váras 
tudott volna több jelöltből 
választani. Am idő nem 
volt az előkészületekre. 
Egyetért és nincs kifogása 
a népfront jelöltjeivel (el-
len), illetve a tanácsra bíz-
za a döntést. . 

Közölte a lakossági véle-
ményeket is. Nagyon sokan 
javasolták Ténvi Mária 
professzor jelölését a vb-
be (a réginek is tagja volt), 
akit frissiben megkérdez-
tek, s aki hozzájárult , ve-
gyék föl a listára. E téma 
tárgyalásakor egyébként az regen, a helyi 
elnökség kénytelen volt zottság és a 
szembesülni azzal a tény-
nyel is, hogy sokunk sze-
mélyeskedő, szubjektív 
hangon nyilatkozott meg. 
elég gyakran névtelenül . . . ! 
(Közéleti tisztaságot, pedig 
csak tisztességes, közösségi 
érdekek képviselői kíván-
hatnak, ugye?) A KISZ 
Szeged Városi Bizottsága a 
jelenlegi tanácstagokat és a 
választási torvényünket sem 
tar t ja alkalmasnak az ú j 
vb-tagok és az elnök kivá-
lasztásához. összességében 
miáltalunk nem bővült a 
jelöltek köre, inkább csak a 
bírálatok, kr i t ikák szapo-
rodtak. 

Az elnökség ezután a ta-

Viták az alapszervezetekről 

Ki, hol legyen párttag? 

gatartása és a káder ki vá-
lasztásban történt részre, 
haj lása miatt . Kora miatt 
sem ér t egyet jelölésével a 
népfront . Benedek Tibor 
„ellen" több lakossági ész-
revétel érkezett, és a szak-
szervezetek városi bizottsá-
ga is apellált. Hofgesang 
Péter, Frányó József, Hö-
römpő József, Ruzicska 
László jelölésétől nyugdíjas 
koruk mia t t á l l t el a nép-
f r o n t Szőcs Lajossal kap-
csolatban az egészségügyi 
pártbizottság és munkatár -
sai éltek kifogással, Men-
debaba Rádó Tóth Csabá-
val szemben „vesztett" Szö-

népfrontbi-
tanács tagok 

véleménye a lapján. 
Ma, szerdán délután 4 

órakor a városi tanács 
klubjában a tanács tagjai-
nak és az országgyűlési 
képviselőknek mutatkoznak 
be a jelöltek. 

M. E. 

Ezt a szándékot üdvözöl-
ték a móravárosi pár ta lap-
szervezet tagjai is. Lapunk 
először ezen a vitán vett 
részt. A fórumra meghívták 
a kender- és kábelgyár, a 
textilművekben dolgozó 
párttagokat, a területen lakó 
kommunistákat . A vitaindí-
tóban sok alapvető kérdés 
merül t föl, hiszen a meghir-
detett politikai reform szel-
lemében a pártalapszerveze-
teknek napról napra alkal-
mazkodni kell a változó 
helyzethez, és különböző ki-
hívásokra is kell válaszolni. 
Ehhez meg kell változnia a 
pár tmunkának is. Sokan úgy 
érezték, hogy eddig csak a 
végrehajtásban számítottak 
rájuk, a különböző döntések 
meghozatalában nem. A la-
kóterületi pár tmunka leérté-
kelődött, és a városi pár t -
bizottság nem törődött ve-
lük. A tórum résztvevői ab-
ban mindannyian egyformán 
vélekednek, hogy az alap-
szervezetek döntsenek sa já t 
dolgaikban. Abban, hogy ki, 
hol legyen párt tag — mun-
ka-, vagy lakóhelyén — már 
nem ilyen határozott az egy-
ség. Az egyik felszólaló a 
dokumentumtervezet néhány 
részletét zavarosnak tar t ja , 
és szerinte rengeteg admi-
nisztrációval járna, ha a la-
kóterületen élő, de a munka-
helyükön dolgozó párt tago-
kat regisztrálni kellene. Töb-
bek véleménye szerint a ta-
gokra kell bízni, hol kíván-
nak pár tmunkát végezni. 
Üzemi tapasztalat, hogy jó 
néhány, vidékről bejáró dol-
gozó, eddig is szívesebben 
végzett volna otthon pár t -
munkát . A választás lehető-
ségét meg kell adni minden-
kinek, de erősíteni Kell az 
üzemi és lakóterületi kom-
munisták kapcsolatát. 

Arról is szó esett, hogy ré-
gen — úgy négy évtizeddel 
ezelőtt — a pár tmunka még 
nem volt hivatali elfoglalt-
ság. Ma a pártbizottságok 
felduzzasztott apparátusa, a 
bürokrat ikus elemek túlbur-
jánzása, az alapszervezeti 
tagságtól való elszakadás is 
hozzájárult a párton belüli 
bizalmi válsághoz, az abból 
adódó feszültségekhez. Fel-
merült a kérdés, vizsgálták-e 
már, hogy több ezer párt tag 
miért lepett ki az utóbbi 
időkben, és ezek közül mi-
ért olyan sok az 50 éven fe-
lüli és a munkás, 

A cél a bizalom vissza-
szerzése, de ez nemcsak a 
Rákóczi téren (megyei pár t -
bizottság), vagy a Felső Ti-
sza-parton (városi pártbi-
zottság) dolgozó appará tu-
son múlik, hanem az a lap-

Az MSZMP májusi országos értekezlete után a 
Központi Bizottság úgy határozott, hogy készüljön vi-
taanyag a munkahelyi és a lakóterületi pártalapszer-
vezetek szerepéről, tevékenységéről, feladatairól, vala-
mint a párt választási rendjének átalakításáról, és a 
tervezetet vitassa meg a párttagság. Nos, a vitaanyag 
810 ezer példányban jelent meg, és a párt minden 
tagjához eljutott. A Központi Bizottság szándéka, 
hogy várhatóan még ez év első felcben véglegesítse a 
dokumentumot. Teszi ezt azért, hogy a vitákon el-
hangzó vélemények, javaslatok, álláspontok alapján a 
tagság részese legyen a párt működésének alapvető 
kérdéseit érintő döntésnek. 

szervezetek feladata is. Kí-
vánatos lenne az is, ha az 
adott lakóterületen élő or-
szággyűlési képviselők, ta-
nácstagok is ott lennének 
párttagok, ahol élnek, nem 
a munkahelyükön, hisz ek-
kor közvetlen kapcsolatban 
lehetnének az ott élő pár t -
tagokkal és pártonkívüliek-
kel, napról napra t a p a s z t -
hatnák gondjaikat. Érdekes 
javaslatként vetődött fel az, 
hogy a pártalapszervezetc'c 
irányítsák a pártbizottságo-
kat és ne fordítva. A tagság 
határozza meg a pártbizott-
ságok létszámát, sőt később 
az apparátusok költségveté-
sét is. 

A párt választási rendjéről 
elhangzott: ne úgy, mint ed-
dig! Meg kell adni minden 
alapszervezetnek azt a le-
hetőséget, hogy jelölhesse-
nek, és hogy azt a felsőbb 
pártszervek el is fogadják, 
ne statisztikai és egyéb 
szempontok a lapján kerül je-
nek megválasztásra a testü-
letek tagjai. 

A munkahelyi és a lakóte-
rületi pártszervezetek kap-
csolatainak erősítése nem 
új keletű igény. Dokumentu-
mok bizonyítják, hogy már 
az MSZMP XIII. kongresz-
szusa előkészítésekor is ezt 

Egy nagyüzemben dolgozó javasolták alapszervezete-
párt tag tapasztalata szerint 
a munkahelyi taggyűlések 
háromnegyed része termelé-
si tanácskozás, és így akár 
meg is lehetne szüntetni az 
üzemi pártalapszervezeteket. 
Amennyiben mindenki lakó-
területén lenne párttag, el-
mosódnának a ma még meg-
levő generációs problémák, 
fiatal és idős tájékoztatná, 
segítené egymást. Ami most 
történik, a r r a oda kell f i -
gyelni — mondta egy fel-
szólaló —, és a pár tnak ott 
kellene lenni minden, a köz-
véleményt, a lakosságot 
érintő kérdés megoldásánál. 

Többen kifogásolták, hogy 
az apparátusok tagjai, veze-
tői korábban nem tartottak 
élő kapcsolatot az alapszer -

ink. A városi pártbizottság 
az utóbbi hónapokban támo-
gat ja ezeket a törekvéseket, 
de ezt megelőzően elhanya-
golta. Ez ugyan nem egye-
dül a pártbizottság hibája , 
hisz a központi vezetés sem 
fektetett elég hangsúlyt er -
re a munkára . Voltak ugyan 
határozatok, de ezeket nem 
haj tot ták végre. 

Az általános megfogalma-
zásokat konkrét ' valósággá 
kell tenni, az üzemekben 
dolgozó párttagokat a r r a 
kell kérni, hogy a lakóterü-
leten segítsék a pár tmunkát , 
minél több tenni akaró pár t -
tagot kérnek lakóterületi 

vezetekkel, pedig csak ott le- alapszervezeteink. Sajnos, az 
het megismerni és megtudni alapszervezetek tagjai az 
gondjaink gyökereit, -s az 
esetleges megoldások lehető-
ségeit. Felülről, íróasztaltól 
nem lehet irányítani. Sok-
szor mondják manapság, 
hogy a pár tnak vissza keű 
nyerni a bizalmat. Kérdés, 
miért nem kérdezték meg 
korábban a tagságot, a ve-
zetők miért nem figyeltek 
fel a jelzésekre. Az is tény, 
hogy ma sok párt tag nem 
tud eligazodni napja ink po-
litikai harcában. 

s e r ü n k hiátusai miat t nácselnök személyére tett 
csak nehezítik, bonyolí t ják javas la to t Előbb, egyhan-
m a j d dolgukat. Nevezete- gúlag megszavazva Csonka 
sen, foglalkoztak olyan je-
löltekkel is, akik Unács-
tagságeal nem rendelkez-
nek. A városi népfront bi-
zottságán a jelölés-választás 
ügyében időközben számta-
lanszor megcsörrent a tele-
fon. és több levelet is kéz-
besített a Dastás Ü«vhogv 
tegnap, kedden Alföldi La-
jos. a városi népfronthi -
zottság elnöke azzal kezdte 
a rendkívüli elnökségi 
ülést: a sok előkészítő tár-
gyalás után tegyük le a 
végleges l>stát 

Berta István, az elnökség 
taaia Ismertette a legutóbbi 
ülés óta tör ténteket A vá-
rosi pár t -vb állásfog'alásá-
ban elsősorban a követel-

. ii;nazta meg. 
A telölt+'k ellen nem volt 
kifogása azzal a kitétellel. 

Istvánt és Vámosyné Kar-
sai Évát. Javasolják a ta-
nácstestületnek, hogy közü-
lük válasszanak. De hogy 
korrektek maradjanak , al-
ternatív megoldásként ja-
vasolják Takács Jánosnak 
megbízásból való elnöki je-
lölését. A végrehaj tó bi-
zottságba 18 „vállalkozó" 
közül rangsorállítás szán-
déka nélkül Berta Istvánt, 
Bolzóki I stvánnét, Katona 
Gyulát, Kálmánná Nagynál 
Katalint, Takács Mátét, Té-
nwi Máriát, Tóth Csabát. 
Marschalek Gyulát, Király 
Dezsőt, szavazati többség-
gel Gyimesi Józsefet. Vá-
mosyné Karsai Évát (ha 
esetleg nem választanák el-
nöknek) javasolják. 

Bánfalvi Géza jelölését 
az egészségügyi pártbizott-

hogy szerintük is inkább ság kifogásolja, vesetői ma-

Mindenki vállalhat külföldön munkát 
Januá r elsejével módosul-

tak a külföldi egyéni mun-
kavállalás szabályai. A leg-
lényegesebb változás: min-
denki vállalhat külföldön 
munkát . Az eddigi előírá-
sok csak ,azok számára tet-
ték ezt lehetővé, akiknek 
itthon érvényes munkavi-
szonyuk volt, vagy egyéb 
kereső foglalkozást űztek, 
illetve már nyugdíjba men-
tek. A régi előírások tehát 
a munkanélkülieket kire-
kesztették ebből a lehető-
ségből, most viszont szá-
mukra is megnyílt az út. A 
másik lényeges eltérés, hogy 
a korábbiakkal ellentétben 
nemcsak a szakképzettsé-
güknek, illetve az it thoni 
munkakörüknek megfele-
lő, hanem bármilyen mun-
kára vállalkozhatnak egyé-
nileg külföldön a magyar 
állampolgárok. 

Pontosították a jogsza-
bálynak azt a részét, amely 
arról intézkedik, hogy ki 
nem kaphat külföldi mun-
kavállalási engedélyt. A ko-
rábbi általános megfogal-

mazással szemben a jogsza-
bály most k imondja : e lke l i 
utasítani annak a kérelmét, 
aki belföldön sem létesít-
het munkaviszonyt (tehát, 
aki még nem ér te el a mun-
kavállalási kor alsó, 15 
éves határá t ) ; aki nem ren-
delkezik érvényes útlevéllel 
(mert például, azt a ható-
ságok valamilyen okból be-
vonták); illetve akinél ez 
államtitok, szolgálati vagy 
üzemi (üzleti) titok megőr-
zése érdekében feltétlenül 
szükségesnek mutatkozik. A 
jogszabály szerint elutasít-
ható a kérelme annak, aki 
korábbi külföldi munkavál -

számított 3 évig áll nástól 
fenn. 

Űj előírás az is, hogy a 
Bulgáriában, Csehszlovákiá-
ban, Lengyelországban, 
Mongóliában, az NDK-ban, 
Romániában és a Szovjet-
unióban dolgozóknak sem-
mit sem kell hazautalniuk 
keresetükből, ha azt a mun-
kaadó ország pénznemében 
kapják. 

Némileg egyszerűsödik a 
kérelmek ügyintézése; a kü-
lönféle minisztériumok, fő-
hatóságok helyett — bizo-
nyos kivételekkel — janu-
ártól a külföldi munkavál -

lalása kapcsán nem, vagy lalási engedélyeket egysé-
késedelmesen tett eleget ke- gesen a megyei tanácsok — 
resetéből hazautalási köte- Budapesten a fővárosi ta-
lezettségének, illetve a n n a k nács — munkaügyi szakigaz-
esetében, aki korábbi kül- gatási szervei a d j á k ki. 
földi munkájából nem tér t (Kivételek ez alól az egész-
haza a jogszabályban elő- ségügyi intézmények egyes 
irt határidőre. Az elutasí- vezetői, a művészek, a spor-
tás lehetősége azonban az 
ilyen esetekben csak korlá-
tozott ideig, a korábbi mun-
kavállalási engedély le jár-
tától, vagy ha azt vissza-, 
vonták, akkor a visszavo-

tolók és a sportedzők, a 
nemzetközi szervezeteknél 
dolgozók, valamint a fegy-
veres erők és testületek, va-
lamint a rendészeti szervek 
tagjai.) 

utóbbi időkig alig, vagy nem 
voltak a munkájukhoz szük-
séges információk birtoká-
ban. Nem volt ideológiai és 
politikai hátterük. Közös po-
litikai, gyakorlati progra-
mot kell kialakítaniuk, na -
gyobb önállósággal és jog-
körrel. Ehhez azonban a la-
kóterületeken biztosítani 
kell a tárgyi, személyi felté-
teleket is. Abban is azonosan 
vélekedtek Móraváros kom-
munistái, hogy az alapszer-
vezet legfelsőbb szerve a tag-
gyűlés legyen, és hogy az 
hozhat csak határozatot sze-
mélyi kérdésekben is. Kizá-
rólagos joga legyen a tagfel-
vétel, a fegyelmi el járás és 
a pártbüntetés kiszabása, j ó -
nak tar t ják , hogy a lakóterü-
leteken hozzanak létre poli-
tikai központokat a munka-
helyi és a lakóterületi pár t -
szervezetek hatékony együtt-
működése érdekében, de azt 
ne u városi pártbizottság 
irányjtsa. 

A móravárosi pár ta lap-
szervezet tanácskozása bizo-
nyította azt az óhaj t , hogy 
a párt ügyintéző pártból vál-
jék mindinkább politizáló 
párttá, ehhez szükséges a 
párt politikai-mozgalmi jel-
legének erősítése, a párton 
belüli demokrácia fejleszté-
se és az, hogy a pár t tagjai 
ne csak végrehajtói, része-
sei legyenek a politika a la-
kításának. Ehhez önállóan 
cselekvő, akt ívan politizáló 
alapszervezetekre van szük-
ség. 

C u k o János 


