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A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai Hon-LAPJA
Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatókörben ellátó

társadalmi szervezet, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/

SAJTÓPOSTA
A  rendszerváltozás  veszteseinek  készülő  világhálós  népújság,  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG 
tömegkommunikációs rovata, benne a lakosság aktuális témakörű egyetértő észrevételeivel, 
jobbító  kritikai  jelzéseivel,  tiltakozásaival,  kérdéseivel,  javaslataival,  amelyek 
névvel, jeligével, illetve ezek nélkül is nyilvánosságot kaphatnak — a lapunkhoz elektronikusan, 
postai úton, illetve személyesen eljuttatott információk ellenőrzött és szerkesztett változatában, 
megőrizve minden közlendő anyag eredeti tartalmának lényegét.

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtószabadságot./ Részletek az Alaptörvény VIII. cikk-éből/

*
3.  §  A Magyar  Köztársaságban  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek 
szabadon közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján 
szabadon továbbíthatók… /Részletek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvényből./

*
4./ § (1) A Magyar Köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja 
sokszínűségét.

(2) A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól 
való függetlenségre is.  /Részletek  a sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak alapvető  szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvényből./
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CIKKÜNK NYOMÁN
Munkaversenyek, újítások…

Szokatlanul  nagy  visszhangra  talált  az  e  hónap  elején  megjelent  VERSENYSZFÉRA? 
TERVGAZDASÁG? című  írásunk,  amely  többi  között  arról  szólt  —  a  gazdag 
tapasztalatokkal  a  tarsolyukban  nyugállományra  került  egykori  dolgozó  emberek 
visszaemlékezései és a mának szóló üzenetei alapján —, hogy   az alkotó élet színterén 
ne a szűkös üzleti érdekek diktálta versengés szabályozza, hanem a 
társadalmi szükséglet írja elő: mely árut, milyen mennyiségben és 
minőségben kell előállítani, forgalmazni!

Brigádmozgalom = népmozgalom

A  hozzászólók  információiból  megtudtuk,  hogy  a  népköztársaság  idején  hazánkban 
megvalósult népgazdasági tervezés mennyire hatékonyan segítette az általános előrejutásunkat, 
fejlődésünket, ahol az egyik fő mozgató-rugó a szocialista brigádmozgalom volt, ami valóságos 
népmozgalommal ért fel, ahol már a 70-es évek közepén csaknem 2 millió ember szorgoskodott, 
eme jelszóval: szocialista módon élni, dolgozni, tanulni. 

Bács-Kiskun  megye  második  legnagyobb  építőipari  szervezeténél,  a  kecskeméti  központú 
Építési  és Szerelőipari Vállalat /ÉPSZER/ IV. sz. Főépítés-vezetőségén dolgozott  a  KADA 
ELEK szocialista brigád. Ennek egyik tagjától kaptuk e tárgybeli rövid beszámolót:

—  A párt  XI.  kongresszusa  és  a  felszabadulásunk  30.  évfordulója  tiszteletére 
jelentettünk  meg  egy  Felhívást  a  vállalat  valamennyi  szocialista  kollektívája 
számára.   Ehhez  csatlakozva  vállalni  kellett  például  a  kötelező  munkaidő 
maximális  kihasználását,  illetve  intenzív  munkával  töltését,  a  technológiai 
folyamat  maradéktalan  betartását,  az  anyaggal  való  takarékosságot  (a  minőség 
romlása  és  a  selejt  növelése  nélkül),  a  munkahelyen  hanyagságból  és 
fegyelmezetlenségből eredő anyagi kár megszüntetését, s  a vétkesek felelősségre 
vonását,  a jobb, gazdaságosabb munkaszervezést,  az egyénre bízott szerszámok, 
gépek gondos karbantartását, a gépek maximális kihasználását és  a szakmai tudás 
fejlesztését. 

Saját  jelszavunk  is  volt:  Úgy dolgozz  és  élj,  hogy szocialista  hazádnak,  embertársaidnak  és 
magadnak is hasznára légy!
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Eme kezdeményezés pozitív hatását megtudjuk a volt vállalat Pintér Mihály vezette kőműves 
brigádja, bennünket informáló tagjától:

— Mi is bekapcsolódtunk a versenybe, mégpedig a lakásépítkezéseken dolgozva, 
ahol  az  anyaggal  rendszeres  takarékoskodtunk,  s  ennek  során  törött  téglát  is 
használtunk, ha azt a technológia megengedte, ügyeltünk arra, folyamatos legyen a 
falrakási és vakolási művelet, s hozzá idejében érkezzenek a szükséges anyagok. A 
továbbiakban arra is nagyon vigyáztunk, hogy balesetre, sőt, egyszerű sérülésre se 
kerüljön sor. Csak nagyon indokolt esetben maradtunk távol a munkától.

A gépészeti telep egykori Kun Béla szocialista szerelő brigádja csatlakozásáról szintén a tagok 
egyikétől értesültünk:

—  Amint  áttanulmányoztuk  a  Kada  Elek  kollektíva  felhívását,  azt  rögtön 
támogattuk, mégpedig mi is fő teendőként a takarékosságot választva. Ez annyit 
jelentett, hogy a szereléskor csak akkor használtunk fel új alkatrészt, ha a régivel 
már semmit sem tudtunk kezdeni.  Erre van eklatáns példa,  hogy amikor tönkre 
ment az egyik aszfaltkeverő gép tengelye, ha újra cseréljük, 7 ezerbe lett volna a 
költsége, de mi reszeléssel, hegesztéssel rendbe hoztuk a hibát, s mindez talán még 
800  forintba  sem  került.  Ugyanezen  módszert  alkalmaztuk  a  csapágyak 
„lerobbanása” esetén is. Fontos volt itt, hogy a precízen végzett szerelőmunkánk 
után 400 üzemóráig garanciát vállaltunk mindenféle gépre. Mindezekre ráadásként, 
kerítést,  kaput  javítottunk  és  szemléltető  eszközöket  készítettünk  társadalmi 
munkában a kecskeméti gyógypedagógiai iskola részére.

E témakör egyéb hozzászólói elmondták, hogy a szocializmus kiterjedt méretű munkaversenyei 
korántsem  a  nyilvánosság  előtt  titkolva  zajlottak,  rejtett  technikák,  technológiák 
felhasználásával,  hanem  a  sajtó  széles  nyilvánossága  előtt,  ahol  gyakorta  voltak  láthatók  a 
képernyőn, hallhatók a rádióban és olvashatók az újságokban a versengő kollektívákat bemutató 
termelési riportok. 

Az előzőkkel szemben, manapság a különféle cégek egymás és a társadalom előtt  is  mélyen 
hallgatnak a piaci versenyük konkrét módszereiről, elemeiről, s  e zártságuk mögött egyáltalán 
nem kizárható a jogellenes magatartásuk, tevékenységük,  amelyeknek a fogyasztók érezhetik 
kárát.

Újítással a termelékenység növeléséért

Olvasóink arra is felhívták szerkesztőségünk figyelmét, hogy a népgazdasági tervezésben döntő 
tényezők voltak az újítások általi műszaki fejlesztés eredményei. Eme önkorszerűsítő programok 
egyikéről jómagam készítettem riportot csaknem 43 évvel ezelőtt,  amikor a ZALAI HÍRLAP 
munkatársaként  jártam a megye ipari  üzemeit.  Az itt  készült  egyik cikkemet az alábbiakban 
adom közre: 





Szerkesztői megjegyzések:

Tudvalévő,  hogy a  magyar  lakosság tömegméretű,  fölényes  többségi  arányának 
közvetlen kezdeményezése, illetve közreműködése nélküli rendszerváltozás legelső 
és legdrámaibb fejezete volt a szinte lóhalálában végrehajtott privatizáció. Ennek 
során  számolták  fel,  zárták  be  az  ipari  nagyvállalatokat,  állami  gazdaságokat, 
termelőszövetkezetek,  amelyek  évtizedeken  át  adtak  munkát  és  biztosítottak 
megélhetést a családok százezreinek. Eme gyökeres átalakítás, meg a gazdasági 
társaságokba való úgymond kényszerítés bizonyos erők számára olyannyira fontos 
volt,  hogy  még  meg  sem  száradt  a  hivatali  pecsét  az  alkotmánymódosítás 
dokumentumán, sőt, a társasági törvény még papírra sem volt igazában fektetve, de 
már  zajlottak  az  előzetes  magánosítások,  afféle  spontán  módon.  Ez  utóbbiról 
Bencze  Izabellától, a Kincstári  Vagyonigazgatóság volt  igazgatóhelyettesétől 
tudtunk meg fontos részleteket, aki az Info Rádiónak nyilatkozta 2008. szeptember 
végén, például ezeket:

Becslések szerint 1988-ban 2900 szocialista nagyvállalatunk volt. Ennek körülbelül 60-
70 százaléka az  úgymond spontán privatizációval,  tehát  az  államilag  nem irányított 
magánosítással,  mélyen alul  értékelve, vagy különböző spekulációk kapcsán ingyen, 
illetve  nagyon  erősen  támogatott  hitelekkel  került  magánzsebekbe.  A  kiüresített 
vállalatokat jórészt szanálták, s e folyamatból származóan egyelőre kimutathatatlanul, 
de több ezermilliárdos kár érte a magyar államot.

Az informátor természetesen a felügyelt privatizáció  -ról is szólt.    Ekképpen:

 Az Állami Számvevőszék tanulmánya szerint az akkori összes privatizálandó vagyon, 
forintban kifejezve, l2 ezer 300 milliárdnyi volt, amelyből a követhető vagyon sorsa 7 
ezermilliárd,  ami  annyi  jelent,  mintegy  4  ezermilliárdnyi  vagyon  magánzsebekbe 
vándorolt, teljesen eltűnt és követhetetlen.

Szóval kialakultak a  követhető és követhetetlen vagyonok,  amelyek működtetéséhez 
már nem kellett  népgazdasági terv, de brigád- és újítómozgalom sem. A hazai és a 
külföldi tőkések kezébe került termelési eszközök pedig csak a piaci igényekre figyelve 
dolgoztak, s versenyeztek egymással, amelyeket azóta is kísérnek a siker és a kudarc 
hullámai.  És  hogyan  éli  meg  mindezeket  a  társadalom?  Hát  kiszolgáltatottan, 
védtelenül. A következmény pedig, hogy százezrek vannak ma is munka nélkül, milliók 
meg a létminimumon, ezen belül  pedig rengetegen a szegénység pokoli  bugyrában. 
Ahonnan egyre többen választják a tuti kiutat, az öngyilkosságot…

Ezek után lehet-e véletlen, hogy számos olvasónknak jutnak eszébe Ady 
Endre e szavai:  Árpád hazájában, jaj annak, aki nem úr és nem bitang. 
Meg  a  kérdése  is:  Meddig  lesz  még  úr  a  betyárság  és  pulya  had,  mi 
milliók?

2013. január 10.                                                                                                     Velkei Árpád
                                        rovatszerkesztő



INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA
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