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Helycserés támadások 
A meleg ára — Suttogások az egyetemen 

Sikolyok a vén Márkusban — Boros ügyek 
Nem szívesen hasonlítanám össze az öböl-válság mi-

atti fegyveres és diplomáciai manővereket némely, itthoni 
üg jek köriili huzavonákkal, csak annyit kockáztatok meg: 
egyként nehezen követhetők 

Itt van például a címbeli „helycserés támadások*'. 
Mint tegnap kiderült : Anna sem örök (a Mai Nap cime), a 
szocdemek fölmentették — vezérkarostul. Még korábban 
ugyané pár tba lépett be Szegő Andrea, akit most — a többi 
között — ezért váltott le az alelnökségből az MSZOSZ ta-
nácsa. Mindketten protestálnak. Petrasovits mondja : Álhír! 
Szegő mondja : Perelek! 

A várható vállalati igazgatócserék potenciális szenvedő 
alanyai egyelőre csöndben rág ják a körmüket, viszont ma-
gyaráz a minisztérium, és t ámadják a kormánytervet a 
legkülönfélébb szervezetek. Kik legyenek az ú j egyházi 
vezetők? — kérdik a református „megújulási mozgaJmá-
rok". És még: tessék ide. jobbra pillantani, majd az 5. 
oldalra lapozni. A cserékből ennyit m á r a . . . 

Áz élő kapcsolat 
A vállalati tanácsokról a minisztérium 

dekeltebb felet, a munka-
vállalók érdekvédelmi szer-
vezeteit. A csütörtöki ülé-
sen ezt a tényt többen cini-
kusnak és jogsértőnek mi-
nősítették. A kormány an-
nak ellenére hozta meg a 
vállalati tanácsok ú j ravá-
lasztásáról intézkedő dönté-
sét, hogy tudomása volt ar-
ról: a munkavállalói érdek-
képviseleti szervezetek a 
rendelet felfüggesztését kö-
vetelték. Az Országos Ér-
dekegyeztető Tanácsot csak 
a hónap végére hívta össze, 
s mind a mai napig nem 
függesztette fel a rendelet 
végrehajtását , és nem adott 
érdemi választ az érdekvé-
delmi szervezeteknek a ren-
delet szándékára vonatkozó 

és a végrehaj tás módjával 
kapcsolatos kérdésekre. 

A kialakult helyzet meg-
oldásához a jelenlevők szük-
ségesnek tartották a vállala-
ti tanácsok dolgozói küldöt-
teinek teljes körű, titkosan 
történő újraválasztását a 
munkavállalói érdekképvise-
letek közreműködésével és 
ellenőrzése alatt. A válasz-
tás határidejét október 31-
ére javasolják módosítani. 
Az így megalakított vállala-
ti tanács hirdessen nyílt pá-
lyázatot ag. első számú ve-
zetői posztra. Indítványoz-
ták továbbá, hogy az Orszá-
gos Érdekegyeztető Tanács 
állapodjon meg a választá-
sokra vonatkozó szempont-
rendszerről a jog- és szak-
szerűség érdekében. (MTI) 

Vagyonátmentés, 
vagy egyedülálló kísérlet? 

Felajánlottama fejemet! 
— mondja a főigazgató 

Az elmúlt évtizedekben a legtöbb oktatási intézmény 
azt sem tudta, eszik-e, vagy isszák a gazdálkodást. Ügy 
működött a hivatalos mechanizmus, hogy a tölcsér száján 
rendre beöntötték a kisebb-nagyobb támogatáso'cat, ide-
lenn pedig, tudj' Isten, milyen elv alapján, elosztották. A 
gond akkor kezdődött, amikor a felülről csordogáló pén-
zek apadni kezdtek. A költségvetési forintokat meg kel-
lett valamivefl patkolni ahhoz, hogy működni tudjon az in-
tézmény. Nem kerülte el ez a csapás a szegedi József At-
tila Tudományegyetemet sem. Közben azonban némiképp 
megélénkült vállalkozói világunk is. úgy tűnik, a kény-
szer az egyetemet is rávitte arra, hogy gazdálkodjon. De, 
mint minden új kezdetén, most is fölröppentek a pletykák: 
az egyetemen azért szerveznek kft.-ket, mert egyesek a 
hatalmukat szeretnék átmenteni! 

Bár két nappal ezelőtt 
tartottak sajtótájékoztatót 
az Ipari és Kereskedelmi 
Minisztériumban a vállat-
lati tanácsok újjáalakítá-
sával kapcsolatban, a tár-
ca vezetése most ismét 
szükségesnek tartotta, 
hogy további információ-
kat közöljön a Magyar 
Távirati Irodával az ügy-
gyei kapcsolatban. Mint 
Kardos Ántalné, a minisz-
térium szóvivője elmond-
ta, ezt azért tartják fon-
tosnak, mert az utóbbi 
napokban a vállalati ta-
nácsok újjáalakításával 
kapcsolatban számos meg-
alapozatlan kritika érte a 
kormányt. 

A v t -s vállalatok túlnyo-
m ó többsége az Ipari és Ke-
reskedelmi Minisztérium-
ihoz tartozik, ezért az IKM 
néhány, gyakran felvetődő 
eivi és el járástechníkai kér-
déssel kapcsolatban az aláb-
bi értelmezést a d j a közre. 

„Az idén a legtöbb válla-
lati tanács mandá tuma le-
járt . Az előző kormány ren-
delete alapján június 30-ára 
befejeződött vt-választások 
még szabályos lebonyolítás 
esetén is formálisak, a régi 
beidegződéseken alapulók 
voltak. Száznál több helyről 
érkezett hír visszaélésről, 
szabálytalanságról, manipu-
lációról. Ezek kivizsgálása a 
cégbíróságok feladata, amely 
azonban túlterhelt. Ráadásul 
nincs garancia arra, hogy 
minden szabályosan történt 
ott, ahonnan bejelentés nem 
érkezett. 

A vállalati vezetők legiti-
málása — megerősítése vagy 
cseréje — nem halasztható 
tovább. A társadalom köve-
teli a munkavállalók által 
elfogadhatatlan vezetők el-
mozdítását, emellett a gaz-
dasági környezet is változá-
sokat követel. Csak legitim 
vezetés hozhat felelős, hosz-
szú távú döntéseket. A kor-
mány úgy határozott, hogy 
a vt-k új jáalakí tását min-
denhol elrendeli. 

A vállalati tanácsok tag-
jainak 50 százaléka plusz 
egy fő választott. A jelölés 
és választás munkavállalói, 

alanyi jog, nem a szerveze-
tek joga. Nem delegálhatnak 
tagokat a különféle pártok 
és szakszervezetek, az ezt 
kimondó működési szabály-
zatok érvénytelenek. Az ér-
dekképviseleti szervezetek 
— különböző szakszerveze-
tek, munkástanácsok, vagy 
politikai erők — propagan-
dát folytathatnak. A kor-
mány bizonyos abban , hogy 
az önkormányzati választá-
sokra készülő ország állam-
polgárai munkahelyük ka-
pu ján belül is bátran nyil-
vání tanak véleményt. 

A kormányhatározat a 
vt-k összetételét illetően lé-
nyeges változtatásként rög-
zíti, hogy a vállalati tanács-
ba az alapító egy személyt 
delegál. Az alapító — mint 
ismeretes — vagy az illeté-
kes minisztérium, vagy a 
helyi önkormányzat. Kívá-
natos, hogy az alapí tó kép-
viselőjét az igazgató a vt 
kisebbik felét kitevő válla-
lati vezetők létszámának 
egyharmadáig ter jedő dele-
gálási joga terhére fogadja 
be. A tárca javasolja, hogy 
az igazgató vagy ne él jen 
delegálási lehetőségével, 
vagy ne további vállalat-
vezetőket delegáljon a vt-
be, hanem nagy tekintélyű 
külső szakértőket. 

Az alapító delegált jának 
a vt nagyságától függetle-
nül egyetlen szavazata van. 
Feladata, hogy élő kapcsod-
latot teremtsen a tulajdo-
nos-alapító és az adott vál-
lalat között. Ugyanakkor fo-
lyamatosan segíti informá-
cióival a vállalatot, tanácsot 
ad eljárástechnikai kérdé-
sekben. Jelentős döntések 
előkészítő vitáiban közvetíti 
a tulajdonosi-alapítói érde-
ket. 

A szeptember 15-éig ú j j á -
alakított v t -k 15 napon be-
lül kötelesek dönteni a je-
lenlegi első számú vezető 
személyét illetően. Ha a vt-
tagok több mint egyharma-
da nemmel szavaz a titkos 
szavazáson, a vezetőt fel-
mentet tnek kell tekinteni, és 
30 napon belül pályázatot 
kell hirdetni helyének be-
töltésére." 

Oxigénhiányos a Tisza 
A Tiszán és a Tisza-tó 

egyes részein az utóbbi na -
pokban kedvezőtlen a víz 
minőségi állapota. Nagy az 
algásodás, ez az oxigén-
háztar tás kri t ikus ér tékei-
vel j á r együtt. Az utóbbi 
napok mérései a lapján a 
Tisza Tokaj—Tisza-tó kö-
zötti szakaszán is rendkí-
vül alacsony oldottoxigén-
értékeket mértek. A mik-
roszkópos vizsgálatok a ví-
zi élet pusztulását jelezték. 

Súlyosbítja a helyzetet, 
hogy a Tisza egyes mellék-
folyói rossz minőségű vizet 
szállítanak. Kicsi a Tisza 
vízhozama, ezt az utóbbi 
hetek kánikulai időjárása 
tovább csökkentette, a lég-
nyomásváltozások ugyan-
csak kedvezőtlenül befolyá-
solták a víz minőségét. 
Mindezek következtében 
számolni kell azzal, hogy a 
víz szennyezettsége kri t i-
kus helyzetet teremthet. 

A gazdasági hivatal át-
szervezésével kapcsolatos 
híresztelések dr . Szabó De-
zső főigazgató személyét 
sem kímél ték: bizonyára ki-
nézett magának egy jó zsí-
ros állást valamelyik meg-
alapítandó kft . -ben! 

— Öt esztendővel ezelőtt 
pályázattal kerül tem a fő-
igazgatói székbe. Két dip-
lomám és 26 szakvizsgám 
van, mond ja meg, mit kéne 
á tmentenem magamon? 
Bármelyik percben kapnék 
állást valamelyik vállalko-
zásban. A jogász-közgazdá-
szok ma aranyat érnek. 

Borbajok 
A szőlő, a bor értékesítését 

illetően az idei szüret közvet-
len küszöbén teljes a bizony-
talanság — ez derül t ki az 
Alföldi Szőlészek és Borá-
szok Egyesületének tegnapi, 
Kecskeméten tartot t közgyű-
lésén. 

A négy megye — Bács-
Kiskun, Csongrád, Jász-
Nagykun-Szolnok és Pest — 
szőlőtermesztőit, -feldolgozó-
it összefogó, alig másfél éve 
alakul t érdekvédelmi szer-
vezet ülésein többen hangoz-
ta t ták; már nem a szőlőül-
tetvények sorsa van veszély-
ben, a helyzet ennél súlyo-
sabb. Országosan több mint 
egymillió-kétszázezer ember 
napi megélhetése forog koc-
kán, ugyanis családok száz-
ezreinek egyedüli vagy fő jö-
vedelme a szőlőből szárma-
zik. Az ár a növekvő terme-
lési költségekkel nem tar t 
lépést. Pillanatnyilag, azon-
ban csaknem ez a kisebb baj , 
a fő gond, hogy a felvásár-
lóknak sincs pénzük. 

A tanácskozás résztvevői 

közül sokan elmondták, hogy 
a szőlő példája igazolja: a 
politikai közhangulat közép-
pont jába a földkérdés került, 
mint mindent megoldó mód-
szer, holott az agrártermelés 
sarkalatos kérdései tisztázat-
lanok. Hazánkban a szőlő-
ültetvényeknek nyolcvan-
nyolcvanöt százaléka kister-
melők, családok művelésé-
ben van, á m a leggondosabb 
gazda egyéni törődése, szor-
galma is mindhiábavaló, ha 
a termelési költségek és a 
munka eredménye nem tük-
röződik az árban. 

A tanácskozáson nyomaté-
kosan kér ték azokat, akik 
részt vesznek a földművelés-
ügyi miniszter által augusz-
tus 27-ére, hétfőre összehí-
vott, a szürettel kapcsolatos 
megbeszélésen, hogy addig 
ne á l l janak fel az asztaltól, 
míg az alapvető gondok 
megoldására nem találnak 
kiutat . 

(Az összeállítás 
a 2. oldalon folytatódik.) 

Cinikus és jogsértő.. . 
A Szakszervezeti Kerek- úgy fogadta el a vállalati 

asztal mind jogilag, mind a tanácsok új jáalakí tásával 
szociális partnerség szem- kapcsolatos rendeletét, hogy 
pontjából elfogadhatatlan- arról még csak nem is tá-
nak tar t ja , hogy a kormány jékoztatta az egyik légér-

Szombati 
magazinunkban 

a battonyai gyermekfaluról (szubjektív) r iportot ; 
a Fehér-tó élővilágának „állapotjáról" eltérő véle-
ményeket; 
az egyetemi oktatás átalakításával, a Jámbor szán-
dék csoport működésével foglalkozó in te r jú t ; 
és a családoknak szóló összeállítást 
olvashat ják. 

(újszászi) 

— Nem zörög a haraszt, 
h a . . . 

— . . . egyesek nem zör-
getik. Alapja azért akad a 
pletykáknak. Az igaz, hogy 
a t aka r juk alakítani az 
egyetem gazdálkodását, de 
nem azért, mert egyesek a 
hatalmukat a k a r j á k konzer-
válni, hanem mert az élet 
ezt diktál ja . Most az a d i -
vat, hogy lassan a portásra 
is ráfogják, ha marad, hogy 
átmentet te a hatalmát. 

— Kezdjük talán az ele-
jén! 

— 'Májusban indul t az 
egész. November 15-én 
ugyanis le jár a megbízatá-
som. Űjabb öt évre az egye-
temi tanács elé terjesztet-
tek. Szakmai kifogás nem 
lehetett ellenem, hiszen a 
gazdálkodási beszámoló-
mat két tartózkodássál elfo-
gadta a tanács. De valaki 
felállt, és azt javasolta, ez a 
testület már ne döntsön 
ilyen hosszú időre. Az ú j 
tisztségviselőket az ú j egye-
temi tanács válassza m a j d 
meg szeptemberben. így 
csak egy esztendőt hosszab-
bítottak minden vezetőnek. 
Én is felajánlot tam a feje-
met: ha szeptemberben nem 
szavaznak ismét bizalmat, 
nem erőltetem az egy évet, 
azonnal, önként távozom. 

— Valamelyik egyetemi 
kft .-be? 

— Nincs az egyetemnek 
egyetlen kf t . - je sem, és va-
lószínűleg, nem is lesz. So-
káig csak ké t forrásból szár-
mazott bevételünk: az ál la-
mi támogatásból és a kuta-
tási pályázatokon nyert 
pénzekből. Két-három éve 
viszont vállalkozásokba 
kezdtünk, a tavalyi nyere-
ségünk már háromszor tóbb 
volt, mint az előző ké t for-
rásból származó pénznek. 

— Ha i lyen jól megy a 
verkli, akkor miért az önt 
ért kr i t ika? 

— Néhányan kezdettől 
fogva ellenezték a vállalko-
zást. Az egyetem tekintélyét, 

nimbuszát féltették. De ké-
sőbb a legtöbben belá t ták: 
nem tudunk másként meg-
élni, szükség van ezekre. 
Kezdetben csak a külső Ku-
tatások, az ún. KK.^k, je-
lentették a vállalkozást. Az 
üzletet hozó tanszék kapta 
a bevétel 87 százalékát, a 
többi ment a közösbe. 
Azután a tudományos vál-
lalkozások mellett elindul-
tunk a szatócsüzlet felé is. 

— Hogyan? 

— Előszöt megnyitot tuk a 
menzánkat . Ügy okoskod-
tunk, ha a vendéglátónak 
megéri, mi sem fizetünk rá. 
Tavaly m á r szép nyereséget 
hoztak a vendéglőink. 1988-
ban a nyelvoktatásban vál-
lalkoztunk : szabadegyete-
met hoztunk létre. Két éve 
az intézmény addig pihenő 
pénzeit is fo rga t juk : kötvé-
nyeket, részvényeket ve-
szünk. Istencsapás lenne he-
verni hagyni a pénzünket. 

— És ha már jól bein-
dult a bolt, jöhetnek a 
kf t . -k! 

— Értse meg, szó sincs 
ilyenről. Ez is pletyka. A 
jogszabály nem is adna er-
re lehetőséget. Legfeljebb 
azt tehetnénk, hogy csokor-
ba kötnénk a vállalkozáso-
ka t és a hasznot az egyetem 
zsebelné be. Amolyan leány-
vállalat félét hozhatnánk 
létre, ahol elkülönülne egy 
vállalkozói részleg és meg-
maradna egy kicsiny pénz-
ügyi adminisztrációs osz-
tály. Van más elképzelésünk 
is. Létre szeretnénk hozni 
egy „Egyetem Műveket", 
amolyan leányvállalat félét, 
a mai GH-ból 'Mellérendel-
ve az egyetemnek, de a 
hasznot átcsorgatva az okta-
tásba, kutatásba. Erről vál-
tot tunk szót nemrégiben a 
minisztériumban. Kértük, 
hogy kísérleti jelleggel, elő-
ször Magyarországon pró-
bálhassuk ki mi ezt a gaz-
dálkodási formát . 

— Mi lett az eredmény? 

— Október 15-éig le kell 
tennünk elképzeléseinket a 
művelődési helyettes á l lam-
ti tkár asztalára. Utána ma jd 
lá t juk. Nyugaton ez a szisz-
téma már általános. Dehogy 
nálunk mi lesz, nem tudni. 
Az ú j egyetemi tanács min-
dent keresztülhúzhat. El-
képzelhető, hogy ú j vezető-
ke t neveznek ki és akkor 
nem lesz módunk mindezt 
beterjeszteni. Egy biztos, a 
•mai szisztémában ők sem 
gazdálkodhatnak eredmé-
nyesen tovább. Lépni kell, 
akkor is, ha én felállók e t -
től az asztaltól. 

Rafai Gábor 


