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A Minisztertanács határo-
zata a lap ján 1975. január 
1-én ú j termelői árak lép-
nek életbe azokban az ipar-
ágakban, ahol az import-
anyagok nagyarányú világ-
piaci áremelkedése mia t t a 
gazdasági kalkuláció már 
nem nyugszik reális alapo-
kon. A termelői árintézkedé-
sek a kőolajbányászatot, a 
kőolajfeldolgozó ipart , a 
szénbányászatot, a kohásza-
tot, a gépipar egyes ágaza-
tait , a vegyipart , a ruházati 
ipart, va lamint az áruszállí-
tás t érintik. Az 1975. évi 
népgazdasági tervről hozott 
minisztertanácsi határozat 
a l ap ján a minisztériumok és 
a főhatóságok felügyelete 
a la t t működő gazdálkodó 
egységek 1975. j anuár 1-től a 
gázolajat , a tüzelőolajat és 
a benzint csak a részükre 
megállapított mennyiség 
mértékéig szerezhetnek be. A 
részletes szabályozást a ne-
hézipari miniszter rendelete 
tartalmazza. A lakosság 
üzemanyag- és tüzelőolaj-vá-
sárlása nem esik korlátozás 
alá. 

Jubiláló 

Egy evvel ezelőtt, 1973. de-
cember 28-án adták át ren-
deltetésének a medvei Duna-
hidat, amelyet 100 millió fo-
rintos költséggel építet tek át. 
A hfd Pozsony és Komárom 
között az egyetlen á t j á ró a 
Dunán és szerepe elsősorban 
a ldshatármenti forgalom-
ban jelentős; Szigetköz ,és 
Csallóköz' sű rűn lakta terü-
leteit köti Ö6sze. A hídnál 
levő közúti határátkelőhelv 
— bár az éjszakai órákban 
zárva tar t — nagy forgalmat 
bonyolít le. 

a MÁV 
felhívása 

A MÁV vezérigazgatósága 
közli, hogy a közalkalmazot-
tak, a Szocialista Hazáért 
Érdemérem tulajdonosai, a 
nemzeti gondozottak és csa-
ládtagjaik fé lárú utazási 
kedvezményre jogosító iga-
zolványai 1975. március 31-ig 
érvényesek. 

A MÁV felhívja az ilyen 
igazolványok tulajdonosai-
nak figyelmét, hogy ezek ki-
cserélését 1975. február 1. 
é6 március 31. között kér jék 
az illetékes vasútigazgató-
Ságtól. 

Adminisztrátorok 
Az igazgató okosan magya-

ráz. Értem én, hogyne érte-
ném. Az ÉLIKER-től is kérik 
a jelentéseket, a KSH-tól 
kezdve a szakszervezetig. En-
nél a vállalatnál is fejlesz-
teni a k a r j á k az ellenőrzést, a 
munka- és üzemszervezést, a 
beruházások e lőkész í tésé t . . . 
Ember és ember kell! A gép 
túl drága, nem mindegyik in-
tézmény pénztárcá ja bír ja . 
Így hát az alkalmazot takra 
szükség van, még ha néhol 
sokan is vannak. 

A munkaügyi osztály ve-
zetője szerint évek óta alig 
változott az adminisztrátorok 
létszáma. Most 621 fizikai 
dolgozó mellett 119-et ta r ta -
nak nyilván. De például ide 
tartoznak a dekoratőrök is. 
Sok vagy kevés? Minden 
vállalat maga érzi a t e r h é t 

Az or-
szágban 
nagyon 

sok admi-
nisztrátor van. Ezt mu ta t j a 
a statisztika. A központi óha j 
ez ellen .hadakozik. A mi-
nisztériumokhoz tartozó ipa-
ri vállalatoknál 21, a tanácsi 
felügyelet alá tartozó üze-
meknél 19,8 százalék az ará-
nyuk a fizikaiakhoz képes t 
Az ideális 10 százalék len-
ne. 

Nem tudom, hogy isme-
ri-e ezt a statisztikát Vincze 
Józsefné az ÉLIKER-nél. 
Nem is kérdezem, mer t hisz' 
panaszkodik. Emlegeti a 
nagy ha j ráka t , a feszültsé-
get, az ingerlékenységet, ami 
az időszakos megterhelés kí-
sérőjelensége. Több min tegy 
évtizede adminisztrátor, 
számláz, csoportvezetőségig 
vitte. Csak csúcsforgalom ne 
lenne! — haj togat ja . Akkor 
iszonyú, nyolc óránál többet 
ülnek, számolnak, könyvel-
nek, Máskor ma jd lecsúsz-
ta t ják . De akkor nagyon f á -
radtak, kimerültek. A szám-
laellenőrzésnél t izenketten 

ORSZÁGOSAN 
SOK 

dolgoznak. Mit vittek az üz-
letekbe, mit adtak el, s még 
az is kiderül, becsapták-e az 
üzletvezetőt, vagy tévedett-e 
a szállító. Megannyi kérdés, 
s pontos válasz kell, külön-
ben felborul az egyensúly. 
Az üzletekben tudják , úgyis 
ellenőrzik őket, ezért sok-
szor pontatlanok, a számlák-
ra nem figyelnek eléggé. Pe-
dig milliós tételekről van 
szó, igaz, az ellenőrzés is 
többszöri. Vinczéné sóhajt , a 
kis fizetéseket említi. 

Ha kevés is a munkaerő, 
kis pénzért az íróasztalt szí-
vesebben választják, a fizi-
kai munkáér t pedig többet 
fizetnek, de ott mégsem to-
longanak. Inkább ezer-ezer-
ötszáz forintért elmennek ad-
minisztrátornak, minthogy 
kétezer-ötszázért elárusítsa-
nak. A szemlélettel is b a j 
van, országosan is — a he-
lyivel fűszerezve. A munka -
ügyis szerint nem azért kap-
nak kev(eset az adminisztrá-
torok, mer t nem érdemlik 
meg. Nem tudnak többet f i -
zetni. 

KEDVEZŐ 
STATISZTIKA 

A városi 
tanács 

ipari 
osztályá-

nak vezetője, Tóth Mihály 
meggyőzött. Melyik vezető 
ne szeretné, ha az igazgatási 
költség csökkenne. Akkor 
több a prémium, jobb az em-
berek munkakedve. Éppen 
ezért, az ésszerűség ha tá rá-
ig igyekeznek csökkenteni az 
alkalmazotti adminisztráció 
létszámát. A központi állás-
pontot a szegedi üzemek ve-
zetői is magukévá tették. 
Persze összetett dolog ez, 
nem olyan egyszerű. Hiszen 
egyre több terméket kell 
gyártani, javítani szükséges 
a belső információt, hogy a 
döntések megfelelően elő-
készítettek legyenek. 

Az osztályhoz tartozó ipa-
ri vállalatok mutatói kedve-

zőbbek az országos átlagnál 
A száz munkás ra eső ad-
minisztratív arány 16,6. Évek 
óta napirenden van ez a 
kérdés, és továbbra is a f i-
gyelem központjában áll. Ha 
úgy kellett, szóltak a válla-
latoknak, figyelmeztették 
őket. Igaz, a múlt évben csak 
kétszer-háromszor fordult 
elő. Különösen kedvező 
arányt ér tek el a fémipari , a 
fonalfeldolgozó, a Patyolat, 
a Divatszabó Vállalatnál, a 
nyomdánál. 

Mi lenne, ha tel jesí tmé-
nyüket mérnék? Így elejét 
lehetne venni a sok men-
demondának, annak, hogy 
nem használ ják ki munka-
idejüket . Mi az akadálya az 
objektív mércének? A leg-
több helyen egy ember több 
munkakör t lát el. Kevés az 
elektromos feldolgozógép, 
sok kellene ezekből a masi-
nákból, mer t bizony, mikor 
egyszerre hat helyről is ké-
r ik a jelentéseket, nem 
győznek összeadni, kivpnni, 
jegyezni. De ott a statisztikai 
törvény. Ez garantál ja , hogy 
elejét vegyék a párhuzamos 
adatszolgáltatásnak. Vagy 
mégsem? Esetenként úgy tű-
nik, nélkülözhetetlen infor-
mációt kérnek, így a válla-
latok nem mondanak nemet. 
Néha persze az adatigénylők 
jobban meggondolhatnák, va-
lóban, mire is kíváncsiak. 
Akkor kevesebb lenne a je-
lentés, az intézmények ki-
sebb adminisztrációval is 
győznék a papírmunkát . 

Az ipari osztályvezető sze-
r in t a jószándék minden 
igazgatónál megvan. Az osz-
tályhoz tartozó vállalatok-
nál pedig törekszenek az al-
kalmazottak számának csök-
kentésére. 

HOGYAN 
SIKERÜLT? 

A bérel-
számoló 
SZTK-

ügyinté-
ző is, a munkaügyis normá-
zik, az utókalkulátor pénz-
ügyi forgalommal is fog-
lalkozik. Ez a t i tka az egész-
nek, így sikerült a Divaisza 
bó Vállalatnál elérni: száz 
munkásra nyolc adminisztrá-
tor jut. Urbán István igaz-
gató elégedett az eredmény-
nyel. Másfél éve lát tak hoz-
zá az átcsoportosításhoz, ele-
inte szokatlan volt a feszes 
tempó. Később a többlet-
munká t észre sem vették. 
Igaz, a borí tékba is több ju-
tott. A kampányfeladatok 
idején ugyan érzik a ter-
helést, de munkaidő-áthelye-
zéssel segítenek magukon. 

Nem népszerű dolog 
olyantól érdeklődni közér-
zete iránt, aki többet dol-
gozik, mint egy évvel ez-
előtt. Zsikó Is tvánné azon-
ban elégedett. Csöndesen is-
mételgeti, sikerült minden 
akadályt felszámolni. Pénz-
ügyes, de az utókalkulálás is 
feladata. Zsikónéra és kél 

Ú J 
termelői 
árak 

A párt-
demokrácia 
jegyében 

A pártélettel, a pá r tmunka fejlesztésével kapcsolatos 
kongresszusi állásfoglalások, valamint a pár thatáro-
zatok igényelték és ösztönözték a pár tdemokrácia fe j -

lesztést. A XI. kongresszust előkészítő beszámoló taggyű-
lések munká j ának tükrében jól lemérhető, hogy az elmúlt 
négy esztendő során a pártalapszervezetekben célratörő 
munka folyt a pártélet e fontos alapelvének hatékonyabb 
érvényesítése érdekében. Bizonyíték erre a beszámoló tag-
gyűlések felelősségtudattól áthatott , demokrat ikus légköre. 

A pártvezetőségek többsége arról adhatot t számot a 
taggyűlésnek, hogy az alapszervezeti munkával kapcsolatos 
politikai bizottsági határozat végrehaj tásának eredménye-
ként ta r ta lmában gazdagodott, é lénkebbé és rendszere-
sebbé vált a pártcsoportok tevékenysége. Több helyen ki-
alakult az a gyakorlat, hogy a vezetőségi ülések és a tag-
gyűlések előtt a pártcsoportok megbeszélik, illetve vélemé-
nyezik az egyes előterjesztéseket, beszámolókat. Tula jdon-
képpen ezen keresztül az alapszervezet kommunistái szé-
lesebb formában gyakorolják a párt tagságból eredő jogai-
kat, és érdemben részt tudnak venni az alapszervezet egé-
szére váró feladatoknak, a végrehaj tás helyes módszerei-
nek kialakításában. 

Ez történt a beszámoló taggyűlések előtt is az alap-
szervezetek túlnyomó többségében. Az októberben, no-
vember elején megtartot t pártcsoport-értekezleteken a 
kommunis ták kri t ikusan nyilvánítot tak véleményt az alap-
szervezet, a vezetőség munká já ró l is. A példák sorozata iga-
zolja, hogy a taggyűlési beszámolók ott voltak konkrétab-
bak, ott ta r ta lmaztak reálisabb helyzetértékeléseket, ahol a 
pártvezetőségek a beszámoló elkészítésekor felhasználták a 
pártcsoportülések tapasztalatait , az ott elhangzott vélemé-
nyeket és javaslatokat . 

Alapszervezeteinkben a négy esztendő alat t végzett 
munka politikai értékelése a párt tagság aktív közremű-
ködésével folyt. A beszámoló taggyűlések munkaértekezlet-
jellege és demokrat ikus légköre jó feltételeket teremtet t 
ahhoz, hogy az eredmények mellett a pártalapszervezetek, 
a vezetőségek tevékenységében még fellelhető hiányosságok 
is felszínre kerül jenek. Ilyen szempontból a legtöbb bírálat 
az egyes alapszervezeti vezetőségek rendszertelen munká-
ját , a tagok közötti feladatok arányta lan elosztását, a tag-
gyűlések tar talmi munká j ának hiányosságait és a tömeg-
szervezetek helyi pár t i rányí tásának rossz gyakorlatát érte. 
A kommunis ták néhány taggyűlésen az irányító pártszer-
vek ál tal a vezetőség, az alapszervezet munká já ró l készült 
minősítést nem fogadták el, mert túl általános volt, és nem 
tar ta lmazta a reális helyzetértékelést. 

A pártcsoport-értekezleteken, a beszámoló taggyűlése-
ken elhangzott hozzászólásokból merítve, egyre határozot-
tabban kirajzolódott a pár tdemokrácia fejlődése: ma m á r 
az alapszervezetek m u n k á j á t érintő különböző kérdésekben 
nemcsak „fentről", hanem „lentről", a párt tagság részéről 
is vannak igények. Növekedett az alapszervezet, a vezetőség 
munká jához való felelősség és az ellenőrzés. Ez az igényes-
ség jó ösztönzője és további ha j tóere je lehet az alapszer-
vezeti munka fejlesztésének. 

A legtöbb beszámoló taggyűlésen, pártcsoport-értekez-
leten az alapszervezet tevékenysége nemcsak ál ta lában ke-
rült szóba, és a kommunis ták nemcsak a vezetőségek jó, 
vagy rossz munká jáva l foglalkoztak, hanem azzal is, hogy a 
párt tagok személy szerint mennyiben részesei az elmúlt 
négy esztendő politikai bizonyítványának. És ez így van 
rendjén, mer t a pár tdemokrácia biztosította jogokat nem 
lehet a kötelességektől mereven élválasztani. Ha ezt ten-
nénk, akkor a pár t működésének alapelveit sér tenénk meg. 

Pár t tagságunkban él annak felismerése, hogy az alap-
szervezet eredményes, vagy kevésbé sikeres m u n k á j á t vég-
ső soron a pár t tagoknak a részvétele határozza meg. A be-
számolókban és a hozzászólásokban jó néhány helyen el-
hangzott, hogy erősíteni kell a pár t polit ikája, az alapszer-
vezet m u n k á j a iránti felelősséget. Bírálták a pártmegbíza-
tásaikat, a szervezeti életben való részvételüket elhanyagoló 
párt tagokat. Néhány — főleg üzemi jellegű — alapszerve-
zetben felléptek a demokrat izmus helytelen értelmezése és 
gyakorlata ellen. Bírál ták azokat a párt tagokat , akik mun-
kahelyükön a demokrat izmus örve alat t különböző fegyel-
mezetlenségeket követtek el. A bírá la tban részesült kom-
munisták nagy része önkrit ikusan elismerte mulasztásait, és 
ez megfelelő garancia lehet a hibák ki javításában. 

A novemberi-decemberi beSzámoló taggyűléseknek fon-
tos szerepe volt és van a januári , vezetőségválasztó taggyű-
lések előkészítésében, de ezen túl is a XI. kongresszus ha-
tározataiból adódó helyi feladatok kimunkálásában. 

A jövő tennivalóinak meghatározása mellett a pár tde-
mokrácia szempontjából is rendkívül nagy a jelentősége 
annak, hogy a taggyűlési hozzászólások során elhangzott 
krit ikai észrevételek és javaslatok ne legyenek amolyan 
feledésbe ment kinyilatkoztatások. Amiben kell és lehet, 
gyorsan tör ténjen intézkedés. A hosszabb távra szólóakat 
pedig a munkatervek összeállításában hasznosítsák. 

Most a megválasztott jelölő bizottságok megfelelő mun-
ká j a a feladat. E bizottságokra a leendő vezetőség tagja inak 
helyes kiválasztásában nagy felelősség és a , párttagságból 
eredő jogok érvényesítése szempontjából fontos politikai 
feladatok várnak. Megfelelő segítség mellett meg kell ol-
daniok, hogy a januári taggyűlésig hátralevő időben vala-
mennyi kommunistához eljussanak, és a kapott vélemények 
bir tokában reálisan alakítsák ki javaslataikat . 

Ha az alapszervezeti vezetőségeink és az irányításukat 
végző pártszervek erre megfelelő figyelmet' fordíta-
nak, akkor a párttagsággal sorra kerülő tanácsko-

zásokkal, a januári taggyűlések jó politikai és szervezeti 
előkészítésével el lehet érni, hogy a párt tagság most ta-
pasztalt nagyfokú aktivitása ne csökkenjen, hanem akkor 
is érvényesüljön, amikor ma jd a „nagy politika" kerül 
mérlegelésre. 

Dr. I.aios István, 
az MSZMP KB alosztályvezetője 

Szálloda 
szerelés 

A nyár vége felé elhallgattak a cölöpverők, és de-
cemberben az építkezéssel — mint a képen is látható 
— eddig jutottak. Jelenleg az épülő szálloda éttermi 
szárnyán a fogadószint szerelését végzik az AL.ÉP mun-
kásai. Mellette a szállodaszárny cölöpalapja is elkészült, 
és a fogadószintek szerelését tavaszig fejezik be. A Tisza-
parti építéssel párhuzamosan a szegedi házgyárban hozzá-
láttak a szálloda elemeinek gyártási előkészítéséhez. 

-ollégájára esik negyedik 
'ársuk munkája . 

„Igyekszünk minden fel-
ida tnak eleget t e n n i . . . Nem, 
nem merülünk k i . . . " — 
mondogatja. 

Halász Miklós 


