
A KÓS KÁROLY VALLALKOZASI 
OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI EGYESÜLÉS

Nyilatkozata
a vállalkozások magyarországi helyzetéről a vállalko 

zók és vállalkozások képviseletének kérdéséről

A Kós Károly Egyesülés olyan kisszövetkezetekből áll, 
amelyek valamilyen kisvállalkozás formájában 5-8 éve 
műkődnek sikeresen. Azokban az években is ered
ményesen működtek, amikor a magánvátlakozásokat 
nyílt, vagy álcázott szankciók kísérték, az állampárt ön
kényének való teljes kiszolgáltatottság körülményei 
között. Még azokban az években is megtapasztalták, 
hogy több kreatív erő és tartóképesség van az ér
telmes és reális munkára orientált szabadszerveződé- 
sú magánvállalkozásokban, mint a százmilliárdokkal ma
nipulált, akkor szocialistának hazudott állammonopo
lista gazdaságban.

Közhellyé csépelt igazság, hogy az országot csak a 
valós vállalkozások húzhatják ki a krízis helyzetből, al
kossák azokat akár kislétszámú közösségek, akár sok
ezres üzemi kollektívák. A vállalkozással kapcsolatos 
jelmondatok értelmetlen ismételgetése azonban foko
zatosan és folyamatosan üresíti ki a vállalkozás eszmé
jét , annak reális tartalmától. S közben már jelentkez
nek az anomáliák is.

Ebben a helyzetben szükségesnek érezzük, hogy ta
pasztalataink és szellemi forrásaink alapján, a világos 
gondolkodás követhető logikájára építve, a nyilvános
ság előtt mondjuk el véleményünket a vállalkozás hely
zetének legégetőbb kérdéseiről.
A Kós Károly Egyesülés valóban „ alulról"szervező
dött, önerőből létrehozott, jellegét tekintve : szövet
ség. Szabadiskola, Mesteriskola, Vállakozói Klub mű
ködik keretei között. Valóban országos, mert a meg
alakulás pillanatában három budapesti és négy vidéki 
kisszövetkezet hozta létre. Tagjai vállakózásukat a mai 
magyar valóság összefüggéseiben koherensen értel
mezik.
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1J A nemzetmentés és országépítés vállalkozása a 
búzatermesztéstől a honvédelemig, az oktatástól a 
vízgazdálkodásig, csak az egész nép vállalkozása
ként életképes. Aki tehet valamit, ebbe az irányba 
cselekedjen. Semmiféle elit: sem a hatalmi, séma 
gazdasági, sem az intellektuális elit nem lehet ké
pes ennek az országméretü vállakózásnak az inici
álására, megszervezésére és hordozására. Nem 
absztrakt vitákra van szükség, hanem olyan közé
let kiformálására, amelyben a nép minden tagja 
átérezheti, hogy szükség van az ő személyes vál
lalkozására is.Csak így lehet európai, egyszersmind

sajátosan magyar ez a vállakózás, amely most á 
Kárpát - medencében kialakúlhat. Gondolatok és 
megoldási sémák importálása által nem válhat sem 
európaivá, sem magyarrá.

2.1 Minden valós vállakózás célja az értelmes, szüksé
ges és reális munka. Ezáltal szűnhet meg a munka 
tevékenység és anyagi eredményétől való általá
nos elidegenedettség.

3./ Az ország legnagyobb kincsével, a földdel való sok
évtizedes visszaélés, az anyaföld végletekig való 
kiszipolyozása végveszély szélére sodorta a me
zőgazdaságot. A termőföldet vissza kell adni az azt 
művelők vállalkozásába. Csak a magyar paraszt gyó
gyíthatja meg a magyar anyaföldet; ő viszont meg 
tudja gyógyítani, ha vállakozik rá.

4./ Életbevágóan fontos vállalkozás annak a célnak a 
kitűzése és megvalósítása, hogy Magyarország új
ra önellátó legyen vetőmagvak előállítása területén. 
Nem lesz ez országméretű vállakózás, ha a legszé
lesebb körben nem tudatosodik, hogy amíg vető
magvakból nem válunk önellátóvá, addig a magyar 
nép bármikor zsarolható éhínséggel.

5.1 Sajnálatos, hogy a környezetvédelem csupán szép 
eszmeként terjedt szét a köztudatban, nem pedig 
tényleges vállalkozások konkrét tevékenységéről 
szóló hírek formájában is. így a környezetvédelem 
ügye szervetlenül, kényszerként, mint idegen test 
áll kívül a gazdasági folyamatokon, s a jogszabá
lyi, hatósági, csak a szankciókra építő megoldá
sok renszerében nem integrálódhatott a gazda
ságba. Pedig az ezen a területen kiformálódó vál
takozások hatékonyságán, és a gazdaság egészé
ben való szervülésén áll vagy bukik a jövő.

6./ Az állami nagyipar váltakozásokká történő átalakítása 
vártiatóan súlyos krízishelyzetet fog eredményez
ni a magyar társadalomban. A megvalósításhoz 
hatékony felvilágosító munkát kellene folytatni. Ha
tározottságra és bátorságra van szükség ahhoz, 
hogy az összeomló államgazdaság helyére a tár
sadalom vállalkozó kedve új, életképes gazdaságot 
építhessen.
Határozottság és bátorság kell a külföldi működő 
tőke bevonásához, de kordában tartásához is. 
Pénzügyi nehézségeink miatt nem adhatjuk el az 
országot. Elszántság kell a közvetlenül negatív ha
tással járó intézkedések megtételéhez is. De ah
hoz is, hogy a pénzügyi politika szélsőséges pénz- 
szűke-teremtő stratégiája, amely az infláció ellen 
irányúi, ne csapjon át olyan deflációs hullámba, a- 
melyből évekig nem kerülhet ki az ország. Az ipari 
váltakozások létrehozásában merjen a pénzpolitika 
bátran finanszírozni ott, ahol a befektetésnek be
látható értelme van. A Nemzeti Bank által manipu
lált kamatláb-gerjesztés most már riasztó méretű
vé vált, túllendült minden racionális határon, s ön
magában súlyos inflációt okozó tényező. A sú
lyos pénzhiány, az elviselhetetlenül magas hitel
kamat, a vállakózások egymás közötti banki sorban-
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állása, az árak elszabadulása „ a társadalom tűrő
képességének túlfeszítése egyszerre fenyeget a 
robbanásszerű inflációs krízissel és a deflációba 
való zuhanással,

7./ A vállalkozásoknak minden módon törekedniük kel
lene arra, hogy védjék a magyar pénzt. A magyar 
pénz összeomlása a magyarság életerejét veszé
lyezteti- Devalvációs krízist túl lehet éíni, ha a vállal
kozásokban megmarad a ragaszkodás a magyar 
pénzhez. Ha azonban ezt a ragaszkodást a vállal
kozások a nyugati valuták manipulált, torz túlereje 
miatt feladják, kérdésessé válhat a magyar nemzet 
önállóságra való képessége. „Engedve ellenállni" 
-ez lehet a célszerű, „okos és szelíd" magatartá
sa a vállakózásoknak a mindnagyobb erére kapó 
nyugati gazdasági offenzfvával szemben.

II.

Egyre-másra jelentkeznek olyan szerveződések, ame
lyek a vállalkozók és vállakózások képviselőiként lép
nek fel, mint amelyek készek elvállani az érdekképvise
letet.

Az érdekképviselet területén megfigyelhető az az álta
lános törekvés, hogy ezek a szerveződések adó - és 
egyéb kedvezmények kicsikarásával vélik képviselni a 
vállakozók és vállakózások érdekeit, bentmaradva a 
„fosztogatás - osztogatás" általános rendszerében. Ez
zel ellenszenvessé teszik a társadalom széJes körei
ben a vállakozókat és vállalkozásokat, hiszen közis
mert, hogy éppen ez a réteg sokkal kevésbé van rá
szorulva kedvezményekre, mint a társadalom más ré
tegei.

Teljességgel hiányzik a mai társadalmi valóságból a 
vállakozók és váltakozások legitim képviselete, amely a 
nemzet egészének érdekeit tartja szem e lő tt, s a vál
lakózás eszméjét ezzel a koherenciával képviseli. Nem 
mások kárára akar előnyökhöz jutni, hanem felismeri a 
vállakózások és a nemzet teljes sorsközösségét.
1./ A Vállakozók Országos Szövetsége felülről szerve

ződött intézmény. Mitől országos és mitől alulról 
szerveződő egy szövetség, amely megalakulása 
után kezdi szervezni a vidéki egységeit ? Mitől 
demokratikus,ha kétféle képviseletet és szolgálta
tást jelent ? Mitől szövetség, ha a belépés teljesen 
formális: nyomtatványok kitöltéséből és tagdíjbefi- 
zetési csekk felmutatásából áll ? S milyen alapon 
igényli a jogot, hogy a külföldi tőkealapítványok 
szétosztásában döntő szava legyen? Ha a tágabb 
értelemben vett legitimitását egy szervezetnek az 
adja meg, hogy mennyiben felel meg saját nevé
nek, akkor a Vállalkozók Országos Szövetsége 
nem tekinthető a vállalkozók legitim képviseleté
nek, mert nem a vállalkozóké ( legfeljebb egyes 
vállalkozóké), nem országos (mivel .Jelűiről” szer
vezett), s nem szövetség ( mivel a tagság formális), 
csupán az érdekképviseletet a fenti negatív mó
don félreértelmező szerveződés, amely kedvez
mények iránti igényének hangoztatásával kíván 
kétes értékű népszerűségre szert tenni tagsága 
körében.

2.1 Ellenben a Gazdasági Kamarának a kísérlete az Épí
tési Vállakozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 
megszervezésére már egyszerre komikus és felhá
borító. Néven nevezve a dolgot arról van szó.hogy 
a régi, lav'rtézlett gazdasági elit szervezett meg 
a saját számára egy intézményt, úgy állítva be, 
mintha alulról történő szerveződés lenne. A 25
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tagú vezetőségből 24 állami nagyvállalat igazga
tója, vezérigazgatója, vezérigazgatóhelyettes stb., 
akik soha igazi vállalkozók nem voltak, akiket kine
veztek állampártbeli érdemeik alapján, akik párttal, 
szakszervezettel, KISZ-szel körülbástyázva dirigál
tak, akiknek egyetlen lényeges gondjuk volt:meg- 
felelni az országot erós kézzel a csőd felé vezető 
állampártnak. Most a szervezetüket elnevezték Épí
tési Vállalkozók Országos Szakszövetségének, a- 
mely a botrányos körülmények között lezajlott „ala
kuló közgyűlésen" súlyos igényeket jelentett be. 
( A közgyűlés egyébként olyan módon folyt le, 
hogy az ÉVOSZ még jogilag sem tekinthetőle
gitim szervezetnek.) Elhangzott, hogy a követke
ző jogokért, ha kell az ÉVOSZ harcolni fog: 
a J a vállalkozók képviseletéért a hatóságok előtt; 
bV a prekvalifikáció jogáért; 
cJ a külföldi munkák szétosztásának a jogáért.
A Kós Károly Egyesülés valós vállalkozásokból áll, 
s ezért az ÉVOSZ-t nem tekinti létező, „ Jegitioi 
szervezetenek, hanem csupán egy gazdasági klikk 
hatalom- és befolyásátmentŐ kísérletének. Míg a 
VOSZ csupán tévesen értelmezi a szabad szerve
ződés mibenlétét és a vállalkozók képviseletének 
értelmét és lényegét, addig az ÉVOSZ nyíltan fel
lép egy klikk monopolisztikus hatalmának átmenté

se érdekében . Mindezt tűrhetetlennek , anakro
nisztikusnak érezzük, ami pedig a jogi érvényét 
illeti: semmisnek.

A VOSZ - állásfoglalásokból, az ÉVOSZ - kísérletből 
és más egyéb jelekből érzékelhető, hogy nagy a 
kísértés a vállalkozás szabadabb lehetőségeinek cso
portérdekek szerint való manipulálására. Annak, ha ez 
a szellem felülkerekedik, gyilkos következményei lesz
nek: újra létrejön a százezer dőzsölő és tízmillió nyo
morgó országa, s elölről kezdődik a proletárforradalmak 
története. A Kós Károly Egyesülésbe tömörült vállalko
zók tudják , hogy a vállakózás ide nem vezethet. Alap
vető igazság számukra , hogy a vállalkozások nem jár
hatnak jól egy lepusztult nemzet romjain; a vállalkozás 
és a vállalkozásban megjelenő tevékenység lényege 
a nemzet önerejének a tetszhalál állapotából való fel- 
támasztása. S tudják, hogy az egyetlen érték, ami 
úgy-ahogy, de még megmaradt, s amibe még kapasz
kodhatunk : a nép vállalkozókedve és szorgalma.

A Kós Károly Egyesülés Igazgatótanácsa :

Kampis Miklós 
Deák László 
Dévényi Sándor 
Éliás Ádám

Kálmán István 
Makkos Gábor 
Makovecz Imre 
Németh László

7400 Kaposvár 
Dózsa György út 21.
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