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Ülésezett a SZOT 

A szakszervezetek segítsék jobban 
a gazdasági feladatok végrehajtását 

Pénteken az F.DOSZ-szék-
ház tanácstermében ülést 
tartott a Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsa. A tanácsko-
zás megkezdése előtt egy-
perces néma felállással adóz-
tak az elhunyt Somoskői 
Gábor SZOT-titkár és dr. 
Kádár Miklós egyetemi ta-
nár, SZOT-tag emlékének. 

A tanácsülés Nemeslaki 
Tivadar SZOT-titkár beszá-
molója alapján az 1972. évi 
népgazdasági tervről és az 
ezzel kapcsolatos szakszerve-
zeti tennivalókról tárgyaltak. 

A beszámoló a népgazda-
ság fejlődésének idei tapasz-
talatait összegezve hangsú-
lyozta, hogy a népgazdaság 
egyensúlyi helyzetének szi-
lárdításához, a munka haté-
konyságának fokozásához 

tovább kell javítani az 
üzemszervezést, s teret kell 
adni a szocialista munka-
verseny erőteljes kibonta-
kozásához. 

Ma még a dolgozók jó ré-
szének keresetét csökkenti, 
másutt pedig mértéktelen 
túlóráztatást követel meg a 
szervezetlenség. A beszámoló 
felhívta a szakszervezeti bi-
zottságokat, hogy a munka-
és üzemszervezés javítására 
kezdeményezzenek több évre 
szóló széles körű mozgalmat. 
Bejelentette, hogy a SZOT 
elnöksége a közeljövőben is-
mét felülvizsgálja az üzem-
és munkaszervezést érintő 
szakszervezeti tevékenységet, 
s a további munkához meg-
felelő irányelveket dolgoz ki. 

A SZOT ti tkára ezután rá-
mutatott, hogy jelentős vál-
tozásra van szükség a mun-
kaverseny hatékonyságának 
növelésében, a munkaver-
senyben élen járó megfelelő 
erkölcsi és anyagi elismeré-
sében. Olyan módszereket 
kell bevezetni, hogy a válla-
lati kollektívák tagjai sze-
mélyileg is érdekeltebbek le-
gyenek vállalatuk tartós 
eredményeiben, a kiegyensú-
lyozott ütemű fejlődés elő-
mozdításában. 

A szakszervezetek válto-
zatlanul nagy figyelemmel 
kísérik az életszínvonal ala-
kulását — mondotta —, az 
életszínvonal, a fogyasztás 
növekedése azonban nem ha-
ladhat ja túl a termelés, a 
nemzeti jövedelem emelke-
dését. A szakszervezetek 
ezért is irányították figyel-
müket az 1972. évi terv tár-
gyalásainál a termelésre, a 

munka termelékenységére, a 
hatékonyságra, vagyis 

a jólét emelkedésének gaz-
dasági alapjaira. 

Ugyanilyen határozottsággal 
igénylik a szakszervezetek 
azt is. hogy a termelés emel-
kedésével együtt — a nép-
gazdasági tervnek megfele-
lően — növekedjék a dol-
gozók, a munkások életszín-
vonala. 

Bérpolitikai kérdésekről 
szólva hangsúlyozta. hogy 
magasabb bért csak jobb 
munkáért fizessenek. Szüksé-
ges a jelenlegi kereseti a rá-
nyok javítása is. Utalt azok-
ra az állami határozatokra, 
amelyek kötelezik a munka-
ügyi minisztert, hogy ez év 
végéig az illetékes állami 
szervek bevonásával dolgoz-
za ki a bér- és kereseti ará-
nyok hosszú távú fejleszté-
sének koncepcióit. A válla-
latoknak nyújtott bérprefe-
renciákat megfelelő elvi ala-
pokon a szakszervezetek a 
jövő évre is indokoltnak 
tar t ják, azonban csak való-
ban indokolt esetekben tar t -
hatnak igényt a vállalatok 
ilyen támogatásra. 

Az üzemi demokrácia ki-
bontakozásáról szólva a 

szakszervezetek nagy fele-
lősségét hangsúlyozta. 

Azután az előadó megjegyez-
te, hogy közéletünk szótárá-
ból az utóbbi időben eltűn-
tek olyan fontos fogalmak, 
mint például az önköltség-
csökkentés, az anyagtakaré-
kosság, a munkaidő-kihasz-
nálás, amelyeknek pedig igen 
fontos és előrehaladásunk 
számára döntő jelentőségű a 
közgazdasági tartalmuk. 

A beszámolót vita követte. 
A felszólalók többsége hang-
súlyozta, hogy a szakszerve-
zeteknek 

fokozottan kell segíteniök 
a népgazdaság egyensúlyi 
helyzetének szilárdítását, a 
magasabb szintű szervezett-
séget, a munka hatékonysá-
gának javítását, s ezekre 
alapozva az életszínvonal, a 
munkakörülmények fejlesz-
tését. Ebben az értelemben 
hozta meg határozatát a 
Szakszervezetek Országos Ta-
nácsa a népgazdaság 1972. 
évi tervével kapcsolatos szak-
szervezeti feladatokról. 

Gál László titkár szóbeli 
kiegészítése alapján elfogad-
ták a SZOT és a SZOT el-
nökség 1972 első félévi 
munkatervét. 

Olajbányásznak lenni Jp'it-sk 

Vegyszerek 
a mezőgazdaságban 

Az idén Csongrád megyé-
ben jelentős eredményeket ér-
tek el a növényvédelmi tech-
nológiák alkalmazásával. 
Segítette ezt. hogy két év 
alatt 120 irányító szakember 
került növényvédelmi mun-
kakörbe. A mezőgazdasági 
nagyüzemek nagyobb ré-
sze rendelkezik szakembe-
rekkel. Néhány gazdaság pe-
dig másodállásban alkalmaz-
za őke t Sajnos hiányossá-
gok vannak a szegedi járás-
ban. Pedig talán itt lenne a 
legnagyobb szükség növény-
védelmi szakemberekre, hi-
szen a táj, a termesztési ha-
gyományok egyaránt megkö-
vetelik a magas és intenzív 

növényvédőszer-felhaszná-
lást, „növényvédő kultúrát". 

A szakmunkások száma is' 
szépen javult az elmúlt 
években. Csongrád megyé-
ben 680 szövetkezeti gazda 
vizsgázott le növényvédelmi 
ismeretekből. Mindez azt 
eredményezte, hogy fokoza-
tosan, javult a vegyszerfel-
használás. 1968-ban 35 mil-
lió, 1969-ben 38 millió, • ta-
valy 50, s az idén 66 mil-
lió forint értékű vegyszert 
használtak fel a mezőgazda-
sági nagyüzemekben. 

örvendetes, hogy a vegy-
szerekből nagyobb lett a vá-
laszték és javult a haté-
konyság. Megkezdődött a ha-
zai növényvédőszer-gyártás 
is. A vegyszeres gyomirtás 
területe is jelentősen meg-
nőtt. 

Legelőbb Moldova György 
Tisztelet Komlónak című 
könyvéből idézek néhány 
sort: „a magyar szénbányá-
szat még az önköltség csök-
kentésével sem őrizheti meg 
pozícióját az úgynevezett 
energiahordozók között, leg-
alábbis ezt a következtetést 
kell levonnunk a távlati ter-
vekből. Fénykorában 1950— 
52-ben a szén 75 százalékban 
fedezte az ország energia-
igényeit, de az a szám 1970-
ben 48 százalékra esett visz-
sza. 1980-ban pedig még 30 
százalékot sem ér el. Ezt a 
folyamatot sajnos természe-
tesnek kell tartanunk. Ha 
egy bizonyos mennyiségű 
szén előállítási költségét száz 
forintnak vesszük, ugyaneny-
nyi fűtőértékű kőolaj 48. a 
földgáz pedig 22 forintba ke-
rül." 

Hogy miért kezdtem ezt az 
írást a szénbányászattal? — 
mert az olajbányászok érde-
kében szeretnék szólni. 

ÖSSZEHA-
SONLÍTÁSOK 

Varga 
Ignác 

segéd-
munkás: 

— A szegedi termelőüzem-
hez három éve jöttem, az-
előtt paraszti munkás vol-
tam, most kint dolgozom egy 
tankállomásnál. Hogy ne-
héz-e? Igen. Még a szántás-
hoz vagy a fejeshez képest 
is, hiszen az ember nem tud-
hat ja egész pontosan, mi lesz 
vele a következő órában. Én 
bevallom, az egy-két szegedi 
eset után már félek. Gon-

igazsagot a hatóságok, annak, akinek 
valóban igaza van A vélt igazság 
nem részesülhet védelemben, és a sa-
lamoni ítéletek hozatala járhatatlan 
út. A törvény egyébként minden 
egyes állampolgárra, vagy minden 
ügyre külön-külön nem rendelkez-
h e t és a jogalkotó — ha törekszik i s 
arra. hogy a rendezendő életviszo-
nyokat a maguk sokrétűségében fogja 
á t — csak a tipikus jelenségeket ké-
pes szem előtt tartani. A jogszabá-
lyok alkalmazóira vár az a nagy fel-
adat. hogy az eléjük kerülő ügyeket 
a törvény betűjének, de egyben szel-
leméruek is megfelelően, törvényesen 
és egyben igazságosan döntsék el. 

Sokan szóvá teszik mostanában, 
hogy törvényeinkben, de a jogrend-
szerünk egészében is vannak lteza-
gok. Igazuk van, léteznek ilyen gond-
jaink. Ezek a nehézségek főleg abból 
adódnak, ha egy-egy jogszabaly meg-
alkotásánál a társadalmi követelmé-
nyeket nem ismerjük fél a maguk 
teljességében, vagy egyes jelensége-
ket félreismerünk. Ilyenkor az élet 
„elmegy" a jogszabály mellett, an-
nak rendelkezésétől eltérő irányba 
tör magának utat, és nyilvánvaló el-
lentmondás következik be. De van-
nak olyan esetek is, amikor a „héza-
gok" úgy jelentkeznek, hogy az adott 
társadalmi viszonyok nincsenek jo-
gilag szabályozva. Ilyen hézagpótló 
jogszabálynak mondhatjuk például a 
kormanynak a telektuia.idon mértékét 
megállapító ú j rendeletét. A közvéle-
mény jogosan tette szóvá, hogv e te-
rületen rendet kell teremteni. E jogos 
igényt kielégítettük, és ú t já t álltuk a 
burjánzó telekspekulációnak. 

Ugyanilyen törekvések hatják át a 
közelmúltban módosított Büntető 

Törvénykönyvet A becsületes állam-
polgárok joggal vár ják el és követel-
hetik az államtól, hogv szigorúan 
fékezze meg a huligánoltat, garázdá-
kat, a társadalmi együttélés szabá-
lyait semmibe vevő embereket. 
Ugyanezt vár ja eJ tőlünk az árdrá-
gítók, spekulánsok, vesztegetők, a 
„kenők", üzérkedők elleni határo-
zott fellépésben, vagy a visszaeső bű-
nözőkkel kapcsolatos szigorításban is. 

Sok szó esik nálunk törvényeinlc 
szelleméről olyan értelemben is. hogy 
mikor kell azoknak szigorúaknak, és 
mikor humánusoknak lenni. Nem 
könnyű feladat áz, hogy e kettős kö-
vetelménynek jól megfeleljen a jog-
alkotás és a jogalkalmazás. Nyilván-
való. hogy minden időre egyformán 
alkalmazható recept vagy előírás nem 
lehetseges. Jó példa a szigorítás és 
a humánum együttes alkalmazására a 
módosított Büntető Törvénykönyv. A 
már említett szigorítás mellett még 
ebben az értelemben szólhatunk arról 
az érdekről is. hogy a bíróságok ál-
tal elítéltek valóban töltsék le a ki-
rótt büntetést, és annak egy részét 
csak akkor lehessen feltételesen el-
engedni. ha az elítélt valóban rászol-
gál a r ra kiemelkedő jó munkájával 
és példás magatartásával Humaniz-
must egyébként ne várjon az állam-
tól az, aki szándékosan, tudatosan tör 
a társadalmi rendre a köztulajdonra, 
vagv embertársa életére, vajgvonár-1. 
A társadalom érdeke azt parancsol -
ja, hogv az ilyen emberek bűnhőd-
jenek. és a szigorú büntetés vegye el 
kedvüket hasonló bűncselelrménvék 
ú jabb elkövetésétől, de tartson visz-
sza másokat is azoktól. Ugyanakkor 
legyünk megbocsatőak, és előlegez-

zünk bizalmat azoknak, akik tettükért 
megbűnhődtek, és valóban vissza 
akarnak térni a becsületes állampol-
gárok közösségébe. Ezt a humánus 
felfogást tükrözik azok az ú j rendel-
kezések. amelyek mérsékelik — meg-
határozott bűncselekményeket elkö-
vetett emberek esetében — a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alóli 
mentesítés eddig túlságosan hosszú 
idejét és merevségeit. Természetes, 
hogy aki viszont visszaél az előlege-
zett bizalommal, és ú jabb bűncselek-
ményt követ el. azt szigorúan felelős-
ségre kell vonnunk 

A mi társadalmunk ma a szocializ-
mus teljes felépítésén munkálkodik. 
Minél nagyoob sikereket érünk el e 
történelmi munkában, nem automati-
kusan ugyan, hanem társadalmi erő-
feszítéseink nyomán, annál inkább 
megszűnnek, illetve csökkennek azok 
az okok, amelyek bűncselekmények 
elkövetését, vagy egyéb jogsértést 
idéznek elő. Mindinkább erősödik az 
állampolgárok meggyőződése a jog 
helyes felfogásáról, és a törvények 
előírásainak önkéntes követése mind 
általánosabbá válik. A törvénytiszte-
let, a Jog önkéntes megtartása, a jó 
jogszabályok és a jogalkalmazók szín-
vonalas munkája mellett feltételezi 
azt is, hogy állampolgáraink ismeriék 
és értsék a törvényeket, azok rendel-
tetését legyenek tisztában jogaikkal, 
kötelezettségeikkel, mert enélkül ne-
hezen tudnak élni azokkal. 

A törvények megfelelő ismerete és 
ismertetése fontos része a szocialista 
közgondolkodás fejlesztésének, erősí-
tésének, de egyik lényeges feltétele a 
szocialista demokratizmus további ki-
bontakoztatásának is. 

dolkoztam is ra j ta , hogy itt-
hagyom az olajat, hisz az a 
2300—2400 forint másutt is 
meglenne. 

A brigád vezető: — Bor-
sodból jöttem, bányász vol-
tam ezelőtt, nézze a tenyere-
met, ezt a lyukat még csil-
le szakította. Régi dolog, az-
óta ú j sérülést is szereztem 
a 168-as kút kitörésénél. Az 
embernek valahol dolgozni 
kell, pláne ha három gyere-
ke v.an. S az egyik munka 
úgy adja a másiknak az em-
bert, mint a nehéz eszten-
dők. Az igazság az, hogy én 
már mást el se tudnák kép-
zelni. Azelőtt segédvájár ko-
romban megkerestem 2800— 
3000 forintot, most csbk jobb 
esetben jutok ennyi pénz-
hez. Igaz, van gázkedvez-
mény — de a bányában is 
volt sokféle pótlék. Talán 
többet kellene kapnunk az 
olaj meg a gáz hasznából. 
Lehe t hogy mindig azt érzi 
az ember súlyosabbnak, ami 
éppen a vállát nyomja, én 
úgy látom, ez a munka sem 
könnyebb, mint odalent a 
táróban. Másként nehéz: a 
sártól súlyos csizmában re-
megősre fárad a lábam, az 
ú j pufa jkát is úgy á t fú j ja a 
szél estére. Elmenjek vala-
melyik környékbeli téeszhez? 
Van még vissza tizenkét 
évem, azt talán békességben, 
könnyebben leélhetném. A 
nevemet meg azért ne i r ja 
ki, mert akkor valamelyik 
kisfőnök kijön, és jól le-
szúr, hogy járatom a számat. 

T. Nagy Illés: — Csak ne 
kellene annyit zötyögni hiá-
ba. A váltókocsi két. óráig 
visz a tankállomáshoz — jó 
időben. Ha sár, köd, vagy hó 
van — eltart az út háromig, 
három és félig. Ugyaneny-
nyi vissza. Azelőtt kombáj-
nos voltam. Talán azért, mert 
jó brigádban vagyok, meg-
szerettem itt. A keresetről tet-
szett kérdezni? Mi minden 
ellenkező híreszteléssel szem-
ben sem keresünk jobban a 
hasonló munkásoknál. Az 
építőiparban, a téesznél jobb 
a pénz. De hol vannak azok 
a mi hasznosságunktól? 

TÖBBET — 
KEVESEBBERT? 

Ismét 
tény-

kérdés: a 
szénbá-

többé-kevésbé 
keresnek az 

nyászatban 
ugyanannyit 
emberek, mint az olajbányá-
szatban, annak ellenére, 
hogy a szénhidrogén-terme-
lés összehasonlíthatatlanul 
nyereségesebb és egyre fon-
tosabb. Évekig furcsa ellent-
mondás szenvedő alanyai 
voltak az olajbányászok, s 
kicsit még ma is azok. A 
közgazdasági szabályzók, az 
adózási rendszer, stb. hatásá-
ra nem részesedtek úgy, 
mint a szénbányászok. A 
Gazdasági Bizottság ponto-
san ezen a helyzeten akar 
változtatni. Zakó Vilmos, a 
Nagyalföldi Kőolaj- és Föld-
gáztermelő Vállalat gazdasá-
gi igazgatóhelyettese és Lá-
jer László üzemgazdasági 
főosztályvezető erről a követ-
kezőket monettcK 

Változott az adózási rend-
szerünk. Kölségszerkezetün-
ket úgy módosították, hogy 
az 1971. évi gazdasági terv 
során nagyobb személyi jö-
vedelmet biztosithatunk. 
Több más intézkedés mellett 
például érdemes megemlíte-
ni, hogy a GB határozata 
alapján a termelési adó-
csökkentésből az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
egyes vállalatai részére ár -
kiegészítést biztosit, illetve 
alacsonyabb, tehát kedve-
zőbb adókulcsot állapítanak 
meg. Az idén ennek alapján 
már 5,8 bérfejlesztést ha j t -
hat tunk végre. De hangsú-
lyozandó, hogy ez csak az 
idei évre vonatkozik. Eszkö-
zeinket állandóan gyara píta-
nunk kell, mind nagyobb ér-
téket fektetünk az olajme-
zőkbe. Szegedre az ismert 
6,5 milliárdot. S ez a tény, 
sajnos, a nyereség ellen dol-
gozik: hiába nő a termelés 
földgázból és olajból; ez nem 
tud lépést tartani az aruesz-
köz-növekedés okozta plusz 
költségekkel. Csak egyetlen 
példát: ahhoz, hogy 1975-ben 
legalább 3 százalékos bérfej-
lesztést tudjunk elérni — a 
jelenlegi érdekeltségi rend-
szert figyelembe véve —, a 
terveinkhez és lehetőségeink-
hez képest legalább másfél 
millió tonnával több olajat 
kellene termelni. Ez eleve 
lehetetlen! Ismét érdemes el-
mondani, hogy a Gazdasági 
Bizottság döntése jó lehető-
séget teremt az olajiparnak, 
ezen belül vállalatunknak. 
Ám azt az érdekeltségi rend-
szert, amely valóban alkal-
mazkodik a realitásokhoz, 
amely képes megmozgatni az 
embereket — az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt-
nek, valamint nekünk kell 
kidolgozni. Vállalati szak-
szervezeti tanácsunk nemrég 
úgy döntött, hogy a jelen-
legi ösztönzési, érdekeltségi 
rendszerünket csak 1971. év-
re tekinti érvényesnek. Ja-
vasolta viszont, hogy az 
OKGT meg az NKFV dol-
gozza ki azt a módszert, 
amely az olajbányászoknak 
jó munka esetén megfelelő 
nyereséget biztosít. 

AZ 
EM BE'né KEN 

MÜLIK 

Negyven-
öt után 

szánté 
minden 

azon múlott, hogy lesz-e szén 
a gyárak, a mozdonyok meg-
indításához. Az olajbányá-
szaton — ha nem is ilyen 
mértékben — fellendülésünk, 
életünk kulturálódása, gaz-
daságunk sorsa múlik. Még 
akkor is, ha kőolajszükségle-
teink nagyobb részét külföld-
ről szerezzük be. 

S az olajbányászatunk sor-
sa az embereken, az olajbá-
nyászok boldogulásától függ. 

Nyereség, érdekeltségi 
rendszer? A latszat ellenere 
nemcsak közgazdászok témá-
ja. Nagyon szorosan hozzá-
tartozik a magánügyeinkhez. 
Mint az, hogy olajbányász-
nak lenni — kifizetődő le-
gyen. 

Matko István 


