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Kibernetika 
a kereskedelemben 

Gazdagabb a választék — Kevesebb a hiánycikk 
Számlák, bizonylatok, in-

kasszójegyek, áruforgalmi je-
lentések, statisztikai adat-
szolgáltató lapok — folytat-
hatnánk a sort tovább — 
naponta, dekádonként, ha-
vonta, negyedévenként fel-
dolgozandó adatok: a ke-
reskedelmi vállalatok áru-
forgalmi, ügyviteli munkájá-
hoz szükséges információk. 
„Kigyűjtésük", napra kész 
rögzítésük sok munkával jár, 
ám nélkülözhetetlen. 

Mit tehet egy kereske-
delmi nagyvállalat, ha 
egyre növekvő forgalma, ki-
szélesedő működési köre fel-
adja a leckét: a köztu-
dott, unos-untalan hangoz-
tatott munkaerőhiány el-
lenére fejleszteni szüksé-
ges az adminisztrációt. Ideig-
óráig talán az is megoldás, 
ha meglevő embereitől kí-
ván több munkát. Ám a 
perspektívát tekintve ez 
aligha lesz célravezető, hasz-
nosabb, ha a vállalat — az 
anyagi áldozatokkal is szá-
mot vetve — a korszerű 
adatszolgáltatási módszere-
ket hívja segítségül, s „társ-
nak" Invitálja a tudo-
mányt, nevezetesen a kiber-
net iká t 

A VIDIA Nagykereskedel-
mi Vállalat ez utóbbi mód-
szert választotta, a döntést 
más nagyvállalatok kedve-
ző tapasztalatai is alátá-
masztották. A VIDIA ma 
már egyike azoknak a vál-
lalatoknak, ahol úgyszól-
ván napra kész informá-
ciók állnak a vezetők ren-
delkezésére. s a mind nö-
vekvő feladatok ellenére 
évek óta változatlan az ad-
minisztrációs létszám. A 
korszerűsített ügyviteli te-
vékenység lehetővé teszi, 
hogy a működési területé-
ben Csongrád. Bács-Kiskun. 
Békés és Szolnok megyét 
összefogó, évente 3 és fél 
milliárd forintos forgalom-
mal számoló nagyvállalat 
vezetői akár a legapróbb 
részletekig táiékozódjanak a 
forgalom alakulásáról, ten-
denciáiról. s ezáltal éssze-
rűen gazdálkodjanak a vál-
lalati készletekkel. 

Az ügyvitel korszerűsíté-
sére a KERINFORG java-
solt szervezési megoldáso-
kat a vállalat szakemberei-
nek. azaz, véleményüket fi-
gyelembe véve a számítógé-
pek nvelvére fordította a 
teendőket. A programokat 
már — a vállalat megbí-
zására — a JATE kiberne-
tikai laboratóriumában ké-
szítették el. A számítógép-
technikára a VIDIÁ-nál sem 
sikerült zökkenőmentesen át-
állni. noha a megváltozott 
feladatokra időben felké-
szítették, elméleti és gya-
korlati oktatásban részesí-
tették az öt kirendeltség ve-
zetőit, illetve a munkában 
érdekelt dolgozóit. Első lé-
pésként a szegedi, majd a 
békéscsabai kirendeltségnél 
honosították meg az ú j mód-
szer t Tavaly a bajai. a 
kecskeméti és a szolnoki ki-
rendeltség is csatlakozott a 
számítógépes rendszerhez, 
ma már valamennvi kiren-
deltségen lyukszalagra rög-
zítik a többek között a 20 
ezer különböző vas-műsza-
ki árucikkre, a havi 80—100 
ezer tranzakciós tételre vo-
natkozó adatokat. A kiber-
netikai laboratóriumból — 
a számítógépbe táplált 
lyukszalagok alanián — le-
porellókat, a szükséges in-
formációkat táblázatokban 

rögzítő, könnyen áttekint-
hető íveket kapnak a vál-
lalat szakemberei. 

S mindebben hogyan ér-
dekelt a vásárló? Milyen elő-
nyökkel jár a lakosság szá-
mára a kibernetikával „ösz-
szeházasított" kereskedelem? 
A kérdésre válaszként idéz-
zünk gyakorlati példát! A 
számítógépes ügyvitel le-
hetővé teszi a vállalati kész-
letek gyors, szükséges, ke-
reslet szerinti átcsoporto-
sítását. Hiszen azokat, akik 
például Szegeden akarnak 
színes televíziót vásárolni, 
s hasztalan jár ják végig a 
város üzleteit, aligha vi-
gasztalja az a tény, hogy 
netán a szolnoki kirendelt-
ség raktárában tucatnyi van 
a keresett áruból. A gé-
pekkel feldolgozott infor-
mációkból kiolvasható, hogy 
hol, milyen készlet vár „be-
vetésre". Persze, hogy „me-
lyik uj juk fáj", azt a ki-
rendeltsé^vezetők korábban 
is jelezték. Csakhogy most 
rövidebb idő is elég a kész-
letek mozgatására, ahogyan 

a leltározás sem húzódik 
egy hónapig — egy hét alatt 
végeznek vele —, s ez nyil-
vánvalóan a kiskereskedelmi 
vállalatoknak, következés-
képp a vásárlónak sem kö-
zömbös. 

A kibernetikának a VI-
DIA által élvezett előnyei-
re visszatérve: a napra ké-
szen összeállított adatok 
felhasználásával a vállalat 
vezetői a tervek, a forga-
lomfejlesztés mértékének 
reális meghatározásához is 
segítséget kapnak. A JA-
TE kibernetikai laborató-
riuma adatfeldolgozási rend-
szer programozására 24 
nagyvállalattól, köztük a 
Csongrád megyei Tejipari 
Vállalattól kapott megbí-
zást. Az ügyvitel korszerű-
sítésének, a tetemes költ-
ségek ellenére — a VIDIÁ-
nak évente közel 8 millió 
forintba kerül az új fa j ta 
adatszolgáltatás — ez a leg-
célravezetőbb, leghasznosít-
hatóbb módja. 

Ladányi Zsuzsa 

Befelezte látogatását 
a lódzi delegáció 
EgyiiltmiMiési megál'apgdást írtak a! 

Hazaérkezett 
Moszkvából 
a magyar 

párt- és kormány-
küldöttség 

Szombaton hazaérkezett 
Moszkvából a Varsói Szerző-
dés tagállamai politikai ta-
nácskozó testületének ülésén 
részt vett magyar párté és 
kormányküldöttség. A kül-
döttséget Kádár János, a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának 
első titkára vezette. Tagjai 
voltak: Lázár György, a Po-
litikai Bizottság tagja, mi-
niszterelnök, Gyenes András, 
a Központi Bizottság titkára 
és Púja Frigyes, a Központi 
Bizottság tagja, külügymi-
niszter. 

A párt- és kormányküldött-
séget a Keleti pályaudvaron 
Aczél György, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese, Né-
meth Károly és Övári Mik-
lós, a Központi Bizottság t i t-
kárai, a Politikai Bizottság 
tagjai, Borbély Sándor, Győri 
Imre, Havasi Ferenc és Ko-
rom Mihály, a Központi Bi-
zottság titkárai, Benkei And-
rás belügyminiszter, Czinege 
Lajos hadseregtábornok, hon-
védelmi miniszter és Pullai 
Árpád közlekedés- és posta-
ügyi miniszter, a Központi 
Bizottság tagjai, Berecz Já-
nos, a KB osztályvezetője és 
Rácz Pál külügyminisztéri-
um! államtitkár fogadta. Je-
len volt Féliksz Bogdanov, a 
Szovjetunió magyarországi 
nagykövetségének ideiglenes 
ügyvivője. (MTI) 

Acs S. Sándor felvétele 
i 

Aláírják a i együttműködési megállapodást 
Tegnap, szombaton .eluta-

zott Szegedről a Csongrád 
megyei tanács vendégeként 
öt napja itt tartózkodó lódzi 
küldöttség. Délelőtt a megyei 
tanácsházán — a zárómeg-
beszélésen — dr. Perjést 
László, a Csongrád megyei 
tanács elnöke foglalta össze 
a tapasztalatokat. Többek kö-
zött szólt arról, hogy a köl-
csönös együttműködés mind-
két fél számára hasznos. 

Józef Niewiadomski, Lódz 
megyei jogú város po'gár-
mestere elismerően szólt a 
látottakról, s megköszönte a 
vendéglátást. 

Ezután a Csongrád megyei 
tanács és Lódz megyei jogú 
város tanácsa között együtt-
működési megállapodást ír-
tak alá. Ott volt a zárómeg-
beszélésen dr. Horváth Ká-
rolyné, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetője is. 

A lódzi delegáció — Józef 
Niewiadomski, a küldöttség 

vezetője, Jerzy Janczak, a 
lódzi belvárosi kerület veze-
tője és Józef Smuga, a lódzi 
építőipari egyesület igazgató-
ja — szombaton délután ha-
zautazott Lengyelországba. 
Elkísérte a vendégeket Buda-
pestre Szabó G. László, a 
megyei tanács elnökhelyette-

Megkezdődött 
a magyarországi 

románok 
koogresszosa 

A gyulai városi tanács 
dísztermében szombaton 
megkezdődött a Magyarorszá-
gi Románok Demokratikus 
Szövetségének V. kongresz-
szusa. Márk László, a szövet-
ség elnqke üdvözölte az 
1100 küldöttet és a meghívott 
vendégeket, közöttük Szent-
istványi Gyulánét, az MSZMP 
KB tagiát, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
titkárát, Polinszky Károly 
okatási minisztert, Molnár 
Ferenc kulturális miniszté-
riumi államtitkárt, valamint 
a társadalmi és állami szer-
vek képviselőit 

A szövetség országos vá-
lasztmányának a IV. kong-
resszus óta végzett munká-
ról szóló beszámolójához Szi-
lágyi Péter, a szövetség fő-
titkára fűzött szóbeli kiegé-
szítést 

Hafez Al-flsszatí 
hazánkba látogat 

Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első 
titkárának és Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa elnökének meghívására a közeli napokban 
hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezik Hafez Al-
Asszad, az Arab Újjászületés Szocialista Pár t jának főtitká-
ra, a Szíriai Arab Köztársaság elnöke. (MTI) 

Magyar—szíriai 
kapcsolatok 

A Magyar Népköztársaság 
1954-ben vette fel a diplo-
máciai kapcsolatot Szíriával. 
A Törökországgal, Irakkal, 
Jordániával, Izraellel és Li-
banonnal határos — földkö-
zi-tenger-parti — Szíriai Arab 
Köztársaság 1963, az Arab 
Újjászületés Szocialista Párt-
jának (Baath) hatalomra ke-
rülése óta a nem kapitalista 
fejlődést tűzte kl célul. A 
hazánknál kétszer nagyobb 
területen fekvő ország hosz-
szú ideje antiimperialista 
külpolitikát folytat Nagy fi-
gyelmet fordít a Szovjetunió-
val és a többi szocialista or-
szággal való együttműködés 
fejlesztésére, s mindenekelőtt 
ez a törekvés tette lehetővé 
a magyar—szír kapcsolatok 
sokoldalú fejlesztését. 

Országaink álláspontja sok 
világpolitikai kérdésben azo-
nos. A rendszeres vélemény-
cserét, a magyar—szíriai kap-
csolatok erősítését magas 
szintű küldöttségek látogatá-
sai is szolgálják. 

Az elmúlt fél évtizedben 
ötször járt magyar pártkül-
döttség a közel-keleti or-
szágban, legutóbb 1978-ban 
Fock Jenőnek, a Politikai Bi-
zottsági tagjának vezetésével. 
Ugyancsak többször üdvö-
zölték hazánkban az Arab 
Újjászületés Szocialista Párt-
jának delegációját, amelyet 
tavaly Abdullah al Ahmar 
főtitkárhelyettes vezetett. 

A kapcsolatok kiszélesíté-
sét és erősítését szolgálta Ap-
ró Antalnak, az országgyűlés 
elnökének vezetésével Da-
maszkuszban járt parlamenti 
küldöttség megbeszélései is. 
Tartalmas az együttműködés 

a társadalmi és tömegszerve-
zetek között is. A kapcsola-
tok fejlődését számos egyez-
mény — többek között ke-
reskedelmi, légiforgalmi és 
műszaki-tudományos — meg-
kötése is bizonyítja. 

A több mint 7 millió la-
kcet számláló Szíria iparosí-
tási erőfeszítései, a két or-
szág földrajzi fekvése kedve-
ző lehetőségeket biztosít a 
kereskedelmi együttműködés 
fejlesztésére. A magyar ex-
portban a gépipari berende-
zések állnak az élen: eeve-
bek között híradástechnikai 
és konzervgyári berendezé-
sek, kikötői felszerelések kéo-
viselik iparunkat Szíriából 
elsősorban mezőgazdasági 
eredetű termékeket gyapo-
tot, pamutfonala t műbőrt és 
textíliát vásárolunk. Jelentős 
a közel-keleti országnak; 
nyújtott magyar hitel ls. 

A rrtűszaki-tudnmánvoe 
együttműködésre kétéven-
ként munkaprogram készül. 
Az 1978—79-re szóló megál-
lapodás értelmében — a 
nyersanyagkincsek feltárását, 
az iparosítást segítve — szá-
mos szakértőt küldünk a fe j -
lődő országba. 

Szíriában ebben az évben 
nagy sikert aratott a . Ma-
gyarország bemutatkozik" ki-
állítás. és hazánk kulturális 
értékeiből adott ismertetők, a 
Mecsek tánc- és zenei egvüt-
tes 1978-as szíriai vendégsze-
replésével. A közel-keleti or-
szágból 20 éve rendszeresen 
ösztöndí jasok érkeznek a bu-
dapesti és vidéki egyetemek-
re. és magvar fiatalok is ta-
nulnak a damaszkuszi egye-
temen. (MTI) 

Uditő üdítők 

Epiil az új palackozó 
A Csongrád megyeiek ked-

velik a Márka üdítőket. Leg-
alábbis ez tűnik ki az egyik 
statisztikából, mely az üdítő-
ital-fogyasztásról készült. Az 
idén megyénk lakosai átla-
gosan 5,8 liter Márkát ittak 
meg. Az országos átlag 3,6 
liter. 

A Dél-alföldi Pincegazda-
ság három telephelyén töltik 
a Márka üdítőket: Szőregen, 
Szolnokon és Szatymazon. Az 
utóbbi üzemben a Csongrád 
megyei ZÖLDÉRT kirendelt-
sége bérpalackozást végez. 

Együttműködés 
Keserű Jánosné könnyű-

ipari miniszter szombaton 
hazaérkezett Romániából, 
ahol román partnerével. Lina 
Ciobanu könnyűipari minisz-
terrel tárgyalt a két ország 
könnyűiparának együttműkö-
déséről az 1931—1985 közöt-
ti tervidőszakban. Aradon és 
Temesváron könnyűipari 
üzemeket látogatott meg. _ 

Elutazott 
a jugoszláv küldöttség 
ötnapos hivatalos látoga-

tását befejezve pénteken este 
elutazott Budapestről a jugo-
szláv nemzetgyűlés küldött-
sége. amely Dragoszlav Mar-
kovics vezetésével tartózko-
dott Magyarországom A ven-

dégeket a Keleti pályaudva-
ron Apró Antal, az ország-
gyűlés elnöke, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja 
és törvényhozásunk több 
más tisztségviselője búcsúz-
tatta. _ 

Kiss Sándomé főosztályveze-
tő tájékoztatása szerint 1978-
ban 32 millió kétdecis és 3.8 
millió literes palack üdítő 
gyártását tervezték. A nyári 
időszakokban, amikor kere-
settebb volt a Márka üdítő, 
több műszakot szerveztek a 
pincegazdaságnál, s gyakran 
szabad szombatokon kommu-
nista műszakban is dolgoztak. 
Ennek köszönhető, hogy a 
tervet már teljesítették. Az 
év utolsó hónapjában továb-
bi 2 millió kétdecis és 800 
ezer literes üveget szeretné-
nek még megtölteni Márka 
üdítővel. 

A pincegazdaság törekszik 
a választék bővítésére. Az 
idén például már gyártották 
a Márka almát. 

Jövő nyárra feléoül Szege-
den a Fonógyári úton az ú j 
Márka-palackozó. A Cseh-
szlovákiából importált gépsor 
üveget tölt meg Márka üdí-
tővel. Az ú j üzem elkészülé-
se után Szőrecen már csak 
a literes Márkát palackoz-
óránként 15 ezer kétdecis 
zák. 

I 


