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Önálló lesz a leányból 
Kót fontus kérdésben kel-

lett tegnap, szerdán dönteni 
a vásárhelyi székhelyű 
Csongrád Megyei Tanácsi 
Építőipari Vállalat vállalati 
t ' nácsának . Igazgatót vá-
lasztottak és megállapodtak 
a szegedi leányvállalatuk 
önállósulásáért kért megvál-
tási összegben. 

A múlt évben lemondott 
igazgató posztjára pályázatot 
hirdettek, melyre határidőre 
ké t jelentkező akadt , ketten 
késve próbálkoztak. Igy a 
választhatók Dómján And-
í á s a Csomiép megbízott 
igazgatója és Farkas Illés, a 
Hódiköt gazdasági igazga-
tója voltak, ő k e t előzetesen 
a vállalati pártbizottság, a 
szakszervezeti bizalmi tes-
tület és a megyei tanács vb 
is alkalmasnak találta. Mi-
Uián mindketten ismertették 
elképzeléseiket, szavazásra 
nerült sor. A 20 érvényes 
\oksból 19-et Dómján And-
rási a ad tak le. Igy neki ju -
tott az az igen nehéz fel-
adat , hogy a tavaly év vé-
gére veszteségbe csúszott 
vállalat szükségszerű irány-
váltását kormányozza. 

Az irányváltás ugyanis el-
kerülhetetlen. Dómján And-

Új igazgató 
a Csomiép élén 

lás szerint — aki a válla-
latnál több mint húsz évet 
töltött el — a termelési 
s t ruktúra és a finanszírozás 
edd'ginél jobb összhangjá-
val kell a hazai piacgazda-
ság követelményeinek meg-
felelni. Ez azzal is együtt-
,'ár, hogy a gazdaságtalan 
tevékenységeket felszámol-
jak, ugyanakkor mobilizál-
ják mozdulatlan állóeszkö-
zeiket. A hagyományos épí-
tőipari mozgásteret erősen 
határol ja az építőmesteri 
kapacitások szűkössége. Fo-
kozni kívánják a gyors ha-
táridejű könnyűszerkezetes 
építés részarányát. Az ipa-
ri, a kereskedelmi tevé-
kenységben, a vagyonhasz-
nosítás erősítésében is lehet 
még keresnivaló. 

A vállalat mai szervezeti 
lo rmája egy korábbi művi 
úton létrehozott konstruk-
ció, ehelyett a piaci igé-
nyekhez alkalmazkodó for-
mát kell találni. A nehéz-

ség csak az: a népgazdaság 
mai helyzetében ez az igény 
ismeretlen. A beruházások 
indítása mindenképp ösz-
c/efügg a vállalatok, intéz-
mények és a lakosság el-
következendő anyagi hely-
zetével. Az is tény, hogy az 
általános költségek túl 
magasak, igy ez a szervezet 
karcsúsítása mellett szól. 
Fnélkül nem érhető el a 
legfontosabb cél a nyeresé-
ges működés. 

A szegedi leányvállalat a 
0,3 milliós könyv szerinti 
sa j á t vagyon megtérítésével 
cnálósulhat. E döntést igen 
erősen befolyásolta a gaz-
dasági kényszer, egyszerűen 
pénzre van szükség. Erre 
e 'hangzott egy észrevétel: 
jobb ma egy veréb, mint 
holnap egy túzok. 

Tóth József szb. t i tkárnak 
az igazgatóhoz intézett in-
telmével zárult az összejöve-
tel: „Sokan fognak most 
t ippeket adni, hogy mit kel-
lene tenni. Nekem is adtak 
a kertszomszédaim, hogy mit 
mivt l permetezzek, hogyan 
metsszek. Két fám nem bír-
ta ki a jóakaratú segítsé-
ge t." 

T. Sz. I. 

Tarifarendszer készül a béralkuhoz 
— Az elmúlt két évben hozott kormányzati dön-

tések sokkolták a társadalmat, a így érthető, hogy az 
állampolgárok minél gyorsabb bérreformot sürgetnek! 
— mondotta tegnap Szegeden Halmos Csaba á l lam-
titkár, az ABMH elnöke azon a munkaügyi ankéton, 
amelyet a JATE Állam- és Jogtudományi Kara szer-
vezet t 

Az egész napos anké t során a résztvevők a z ér-
dekegyeztetés gondjairól, a kollektív szerződések á t -
alakí tásának kérdéseiről, a sztrájkjogról, a foglalkoz-
tatáspolitika aktuális kérdéseiről és a munkanélkü-
liségről hallhattak előadásokat. 

(Lapunkban a közeli napokban in ter jú t közlünk 
Halmos Csaba ál lamti tkárral a tanácskozáson felme-
rü l t kérdésekről, a foglalkoztatáspolitika és bérreform 
feszegető gondjairól.) 

Üj bértari faréndszert dol-
goznak 'ki a bértárgyalások-
hoz az Állami 'Bér- és Mun-
kaügyi Hivatalban — erről 
adott tájékoztatót Jendrolo-
vics Pál, az ABMH főosz-
tályvezetője. 

Elmondta: a munkaügyi 
kormányzat törekvése, hogy 
a bérek tekintetében is a 
piaci viszonyok érvénye-
süljenek. Azaz a munkaerő 
á rá t az határozza meg, hogy 
az adott szakismeretet 
mennyire értékeli a tá rsa-
dalom, s nem pedig az, 
hogy ugyanannak a szakmá-
n a k a iművelőd éppen me-
lyik ágazatban, intézmény-
nél, vállalatnál dolgoznak. 
Ezért a munkaügyi szakem-
berek véleménye szerint a 
béralku jelenlegi, kezdetle-
ges módszerét olyan ta r i fá -
lis megállapodásoknak kell 
felváltaniuk, amelyek során 
a bérekről nem általában, 
hanem szakmákra, nagyobb 
foglalkozási csoportokra le-
bontva folyik az egyezke-
kedés. A nemzetközi gya-
korlatban is az ilyen ta r i fá -
lis tárgyalások ter jedtek el. 
Ha Magyarországon ds sike-
rül ezt a módszert megvaló-
sítani, akkor a bérszabályo-
zás, hasonlóan a vállalati 
• jövedelemszabáilyozáshoz 
m á r végérvényesen a múl té 
lesz, s a munkaerőpiaci 
egyezkedés határozza m a j d 
meg a bérszínvonalat, a ike-
reseti arányokat . Ehhez te r -
mészetesen az egyeztetés je-
Henlegí mechanizmusának is 
változnia kell, s olyan ú j ta-
r i farendszerre van szükség, 
amely alkalmas a tárgyalá-
sokra. 

Az ú j tarifarendszer k i -
munkálása megkezdődött. 
A szakmai konzultációk sze-
r in t lényegesen változtatni 
kell az eddigi bértarifákon, 
mer t azok a korábbi 'bér-
mechanizmusok követel-
menyednek megfelelően 
épül tek fél. (A jelenleg é r -
vényben levő több min t ezer 
bértar ifál is téted az életkor, 
a munkában eltöltött idő, a 
munkakörülmények mel-
léit jelentős mértékben fi-
gyelembe veszi az egyes 
ágazatok, területek sajátos-
ságait is, amelyekben egy 

korábbi politikai értékítélet 
is iki fejeződött. Az ABMH 
szakemberei szerint célsze-
rűnek látszik a .tari fatételék 
számának csökkentés^ úgy. 
hogy azok valóban az egyes 
szakmák vagy egymáshoz 
közelálló szakmák, foglalko-
zási csoportok sajátossága-
i t fejezzék ki. Mivel a gya-
korlatban a bérek m á r egy-
r e 'kevésbé függnek a m u n -
kában eltöltött időtől, a n -
nak jelentőségét is mérsé-
kelni szükséges. 

A munkaügyi kormányzat 
azt szeretné, ha minél előbb 
az ú j tar i farendszer a lapján 
tör ténnének a bértárgyalá-
sok, akár az egyes bértéte-
lek alsó ha tárának emelésé-
ről, aká r szakmánként a 
bérfejlesztések minimális 
mértékéről. Ha a t a r i fa ren-
dezésénél csak a szakmai 
szempontokra keltene figye-
lemmel lenni, az ú j táblázat 
akár már jövőre is elkészül-
hetne. ám egy sor kérdés-
ben széles körű vitára. a 
társadalom közmegegyezé-
sére lesz szükség. Minden 
bizonnyal élesen vetődik 
m a j d fel, hogy mi t tar ta l -
mazzanak a 'bérek. A társa-
dalomban egyre fokozódó 
igény, hogy a béreikbe ép í t -
sék be azoknak a pénzben! 
és természetbeni jut tatások-
nak — min t például az ok-
tatás, az egészségügy, a 
gyermeknevelés és a lakás-
hoz jutás — az ellenértékét, 
vagy annak egy részét, ame-
lyeket korábban az állam 
vállalt magára, de amelyek 
most már mind tobb pénzé-
•be kerülnek az állampolgá-
roknak. Az ú j bér tar i fák ki -
alakításánál nem lehet meg-
kerülni azt a tényt sem, 
hogy a bérarányok eltorzul-
tak. 

Az is nagyon fontos, 
hogy a társadalom egésze 
elfogadja az ú j ér tékrendet . 
Ez a társadalmi egyezkedés 
várha tóan hosszabb időt 
vesz m a j d igénybe. Vég-
eredményben a helyi, válla-
lati megállapodásokon ke-
resztül rendeződhetnek át a 
bér- és kereseti aranyok. A 
munkaügyi szakemberek vé-
leménye szerint az amúgy 

is pénzszűkében levő válla-
latok számára elfogadha-
tóbb lenne, ha a korábbi á l -
lami jut tatásokat nem köz-
vetlenül a 'bérekbe építenék 
be, hanem azokat adóked-
vezmények vagy a pénzügyi 
rendszer más támogatási 
formái révén kapnák meg a 
dolgozók. A reálbérek vé-
delme egyébként sem bér-
szabályozási kérdés, hanem 
elsősorban a forint é r ték-
állóságától függ, aminek 
biztosítása egyértelműen 
kormányzati feladat. 

Az ú j tar ifarendszer k i -
alakításához á vállalatok 
közreműködését is kér ik ; a 
munkaügyi szakemberek-
nek ugyanis szükségük van 
olyan adatokra, amelyek 
a lapján megállapí that ják, 
hogy az egyes szakmákban 
m a milyen 'bérért hozzáve-
tőleg hányan dolgoznak. 
Legutóbb 1985-ben volt 
ilyen munkaügyi felmérés, 
azóta viszont jelentős m é r -
tékben módosultak a kere-
setek, egyebek között a bé-
rek bruttósítása miatt . 

(MTI) 

Demokratikus nyitás idején 
új alkotmány kell (...„csak" a mikor? 

s hogyan? a kérdés) 

Az Országgyűlés elkövetkező hónapjainak programjá-
ból kevés téma t a r tha t számot nagyobb érdeklődésire, 
mint ez ú j alkotmány megalkotása. Tartalmáról hónapok 
óta folynak a viták a legkülönbözőbb fórumokon, szak-
emberek és laikusok körében egyaránt . Kedden délután a 
József Attila Tudományegyetem Jogtudományi Kara t u -
dományos, illetve szakmai ideológiai bizottságának szer-
vezésében a z egyetem szakértői tar tot tak vitaülést. 

A bevezető előadásban 
Kovács István akadémikus, 
az ál lamjogi tanszék pro-
fesszora először leszögezte, 
nem ér t egyet azokkal, akik 
tagadják az ú j alkotmány 
szükségességét. Az talán 
inkább megkérdőjelezhető: 
a jelenlegi Országgyűlés, 
mely nem teljesen kifogás-
ta lan szisztéma szerint vá-
lasztatott, s 65 százaléka 
MSZMP-tag, jogosult-e az 
ú j alaptörvények megfogal-
mazására. Fölvetette persze 
azt is: ha 1848-ban a neme-
sekből álló Országgyűlés jo-
gosult volt népképviseleti 
alapon dönteni, miér t t a -
gadnák meg a mostanitól 
ezt a jogot? Miután ki jelen-
tette Kovács István: semmi 
szükség alkotmányozó nem-
zetgyűlés választásán törni 
egyeseknek a fejét , mer t 
nincsenek meg a feltételei, 
leszögezte: szükséges, hogy 
az ú j a lkotmányban nőjön 
az aránya a közvetlenül a l -
kalmazható jogszabályok-
nak, azok helyett, amiket 
még külön törvénnyel kell 
szentesíteni. Az előadó vá-
zolta a továbbiakban azokat 
a fő kérdéseket, amelyek 
körül eddig a legnagyobb 
vita bontakozott ki. többek 
közt: szóljon-e az alkotmány 
a munkásosztály vezető sze-
repéről? Kovács professzor 
erről úgy vélekedett: ha 
jogrendszerünk az állampol-
gári egyenlőségre épül, an-
nak gondolatmenetét kon-
zekvensen végig kell vinni, 
tehát vezető szerepre vo-
natkozó kitétel nem szere-
pelhet benne. 

A vitaindító előadás után 
Ruszoly József egyetemi ta-
nár tar tot t korreferátumot, 
amelyben főként az alkot-
mányozás történeti jegyeit 
emelte ki. Kitért persze az 
alkotmánytervezet egyes 
konkrétumaira is; ki jelen-
tette: a ké tkamarás rend-
szert nem ta r t j a időszerű-
nek, a bizonytalanságot te-
remtő visszahívási rend-
szert meg kellene szüntetni, 

a köztársasági elnök ne 
látszathatalmú valaki le-
gyen, a miniszterelnök ne 
főnök legyen, hanem első az 
egyenlők között. A címer-
re l kapcsolatosan úgy nyi-
latkozott: nincs a világon 
(Európában! — helyesbített 
egy hang) olyan köztársa-
ság, amelynek korona lenne 
a címerében. A tervezet 
egyik fő hiányosságaként 
azt emel te ki: összeállítói 
megfeledkeztek a miniszte-
ri felelősség kérdéséről. 

A vitaindítók utáni hoz-
zászólások sorában Szent-
péteri István egyetemi ta-
nár ki jelentet te: a jog a lá 
van rendelve a politikai kö-
vetelményeknek. 

— A nyugati társadal-
makban megvannak azok a 
lokális egységek, mélyek a 
szabadságjogokat begyako-
rol ják, s ezek védelmére ké-
szek. Hol vannak ezek a 
magyar társadalomban? — 
kérdezte, majd így folytat-
ta: — A nagyon nagy pers-
pektívába tekintő alkotmá-
nyozó program a valóság 
korlátaiba fog ütközni, hisz 
komoly erők vannak a vál-
tozásokkal szemben. Nin-
csenek ugyanis olyan politi-
kai változások, melyek az 
ú j alkotmányt támogatnák. 

Molnár Imre professzor 
ezzel a témakörrel kapcso-
latosan kissé szkeptikusan 
úgy fogalmazott: olyan ter-
vezetet fogalmazzanak meg. 
ami, ha másra nem, arTa jó, 
hogy megmutassa a hata-
lom képviselőinek: merre 
kell haladni. 

Szentpéteri István még 
arról is beszélt: mivel 1848 
óta nincsenek alkotmányos 
intézményeink, a történe-
lemben példátlan te t t lenne 
most hirtelen megalkotni 
őket. Számára szimpatiku-
sabb az angolszász jogfej-
lődés, aho] mindig a napi-
renden levő problémákat 
oldják meg. A miniszteri 
felelősséggel összefüggésben 
kife j te t te : a minisztériumok 
számának leszögezését is al-

kotmányos kérdésnek tar t ja , 
hogy ne az évenkénti át-
szervezés legyen a nem kí-
vánatos vezetőktől való 
megszabadulás eszköze. 

Czucz Ottó docens szavai-
nak lényege: le kell fektet-
ni, hogy bármely területen 
a monopolhelyzetre való te-
rekvés tilos — így lehet 
ugyanis kizárni, hogy ki-
szolgáltatott helyzetbe ke-
rül jön az állampolgár. 

Kaltenbach Jenő adjunk-
tus a köztársaság—népköz-
társaság fogalmi vitáról be-
szélt, mondván: a köztársa-
ság szó eredeti megfelelöjé-
ben benne van a „nép" szó 
— fogalmi nonszensz tehát 
ismét elétenni. Általánossá-
gokban kifej tet te : el kell 
oszlatni azt az illúziót, hogy 
az a lkotmányban megfogal-
mazandó társadalmi válto-
zások pusztán azok leírásá-
tól — mintegy „karácsonyi 
a jándékként" — mint mond-
ta — megvalósulnak. Hiá-
ba hoznak létre ugyanis tö-
kéletes alkotmányt, ha vi-
szonyaink távol állnak a 
tökéletestől — fejtegette. 

Kiss Barnabás adjunktus 
a munka nehézségét érzé-
keltetendő arról beszélt: 
bármely területhez nyúlnak 
az alkotmányozók, kiderül : 
hogy kaotikus állapotok 
vannak, ezért nehéz és 
hosszú a fo lyamat De — 
mint mondta —, ahogy 
Spanyolországban a fasiszta 
rendszer bukása után, a de-
mokratikus nyitás idején 
elvégezték ezt a munká t 
— a demokratizálódás é rde-
kében nálunk sem kerülhe-
tő meg. A tar talmi hiányok 
közül legfontosabbként Kiss 
Barnabás azt emiitet te meg: 
a tervezet a hadsereg, nem-
zetvédelem problémáiról 
nem szól, noha tarthatatlan 
az az á l l apo t hogy minder-
ről nem nyilvános jogszabá-
lyok rendelkeznek. Megem-
lítette azt is: 6ok más or-
szág gyakorlatához hasonló-
an a mi alkotmányunknak 
is foglalkoznia kellene* a 
felsőoktatással. 

A jogi kari vitadélután 
befejezéseképp Nagy László 
egyetemi tanár a politikai 
intézményrendszerről szóló 
fejezeteknek az emberi jo-
gok kérdéseivel való össze-
hangolásra hívta föl a f i -
gyelmet Balogh Tamás 

. . . és nemcsak az. Szél-
tében-hosszában azt beszé-
lik a városban, hogy be-
zárják, majd pedig áttele-
pítik a Szegedi Szalámi-
gyár és Húskombinát Sza-
badkai úti orvosi rendelő-
jét. Az ellenállás óriási, hi-
szen pár já t ritkító létesít-
ményről van szó. Erről 
magam is meggyőződhet-
tem, amikor a minap kö-
rülnéztem a helyszínen. 

Tágas helyiségek, lég-
kondicionálás mindenütt , 
korszerű berendezések, ta-
nítani lehetne, így fest egy 
üzemorvosi rendelő. Van 
például fogászati röntgen, 
de helyet tudnak adni a 
bőrgyógyászati, a nőgyó-
gyászati rendeléseknek is. 
Kár lenne, ha szétvernék 
az épületet. 

— Mi igaz a pletykák-
ból? — kérdeztem Kiss 
Ernő személyzeti és szociá-
lis igazgatót. 

— A költözködésnél még 
nem tartunk. 

— De forgatják a fejük-
ben ... 

— Valóban készült egy 
előzetes tervtanulmány, 
melyben szerepel az orvo-
si rendelő áttelepítése, az 
épület tetőtér-beépítése. 

— Miért van minderre 
szükség? 

— Kinőttük a házat. 
Nagyarányú számítógép-
fejlesztésbe fogtunk, a jö-
vőben — 1990 szeptembe-
rétől — nekünk kell vál-
lalni a szakmunkásképzést 

Zörög a haraszt... 
is. Tervbe vettük a hűtő-
házbővítést is. 

— Miért éppen a rende-
lő volt útban? 

Itt valahol megszakadt a 
kérdezz—felelek, Kiss Er-
nő körülményesnek tűnő 
magyarázgatásra kénysze-
rült. A rendelő csupán 
harminc méterrel odébb 
lenne, ami ugye, nem tá-
volság. A mostani iroda-
épület földszintjén kapna 
helyet, és az eredetileg is 
rendelőnek tervezett helyi-
ségekbe pedig beköltözné-
nek a számítógépek. 

Azt nehezen értettem, 
értem meg, mi a csudának 
kell turbinás, légkondicio-
nált, mennyezetig csempé-
zett, ólomfalas hely a szá-
mítástechnikának! A szak-
emberek szerint a mosta-
ni rendelő százszázaléko-
san megfelel a követelmé-
nyeknek, sőt, az elkövetke-
ző tíz év kihívásai sem 
ingat ják meg a falait. Leg-
fel jebb a csákányok, a lég-
kaiapácsok! 

A nem túl kellemes in-
termezzo után ú j ra élesre 
váltott a beszélgetésünk. 

— Az nem jutott az 
eszükbe, hogy a rendelő 
helyett a számítástechnikát 
telepítsék át? 

Kiss Ernő észrevehetően 
tipródik a válaszon. 

— Elvileg lehet. 
— Es gyakorlatilag? 

— A rendelőnek több 
hely jutna az irodaépület 
földszintjén. 

— Teret lehelne nyerni 
akkor is, ha a rendelő vé-
gébe telepített számítóköz-
pontot átadnák az egész-
ségügynek. 

— Szerepet játszanak itt 
az élelmiszer-higiénés kö-
vetelmények is. 

— Szóvá tette azt már 
valaki, hogy az üzem te-
rületén van a rendelő, nem 
pedig közvetlenül az ut-
cáról közelíthető meg? 

— Nem. 
— Nyíltan színt valla-

na, hogy önnek melyik a 
szimpatikusabb variáció? 

Üjabb töprengés. Némi 
provokáció után kiderül, a 
rendelőáttelepités. 

— Ez ügyben vétójoga 
senkinek nem lehet? ; 

— A szakemberek elkép-
zeléseit mi méltányoljuk. 
Egyébként a bővítés netn 
holnap, nem is holnapután 
lesz. Talán majd a kilenc-
venes évek elején! 

— Ugye, akkor sem 
mindegy! — fordul tam 
Farkas Lászlóné asszisz-
tensnőhöz. 

— Igy igaz! Ez az épü-
let rendelőnek készült, an -
nak tervezték, barbárság 
lenne szétverni. 

— Mi a véleménye a 
fentiekről a számítástech-
nikai és szervezési osztály 

vezetőjének, Magyar An-
nának? 

— Nekünk mindegy, ho-
vá költözünk. Közömbös! 
Nem f á j a fogunk az or-
vosi rendelőre, pontosan 
megfelel nekünk az iro-
daépület földszintje is. 

Kerestem az üzemorvost, 
hiszen szakvéleményt el-
sősorban ő mondhatna. 
Mint kiderült, hónapok óta 
beteg. Hívtam otthon, si-
kertelenül. Azt már a ke-
resgélés közben tudtam 
meg, hogy terjedelmes je-
lentést készített a tervta-
nulmányról, melyben pont-
ról pontra veszi, miért 
nem alkalmas rendelőnek 
a kiszemelt földszinti iro-
dasor. Néhány ellentmon-
dásra a laikus szem is 
r á jön : például roppant 
szűk a_ folyosó, hordágy-
gyal itt képtelenség köz-
lekedni, és őrültségnek tű-
nik az irodákból a szi-
gorú szakmai szempontok-
nak megfelelő helyiségeket 
k i a l a k í t a n i . . . 

Ügy tudom, az üzem-
orvos szakvéleménye las-
san egy éve lapul vala-
melyik fiókban. A téma 
i ránt érdeklődvén senki 
nem ajánlot ta fel, hogy ol-
vassam el. Kérem, így 
„etetik" az újságírót?! Ez 
a legkevesebb, önmagukat 
is ámí t j ák! Ennyit ér a 
szakember szava?! Az 
üzemegészségügy talán 
nem nézi tétlenül a tör-
ténteket! 

Bodzsár Erzsébet 


