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Közlemény az MSZMP KB üléséről 
szervezetek fej lődjenek 
gyorsabban, amelyek haté-
konyan, jövedelmezően dol-
goznak. Hassanak oda, hogy 
szűnjön meg a káros egyen-
lősdi. és a jobb munka na-
gyobb anyagi és erkölcsi el-
ismerésben részesüljön. 
Mindehhez elengedhetetlen 
a feladatok helyes ér te lme-
zésén alapuló egységes 
szemlélet és cselekvés, a 
pár t tagjainak példamutatá-
sa a végrehaj tásban. 

A szakszervezetekben, a 
tömegszervezetekben tevé-
kenykedő kommunisták po-
litikai felvilágosító és meg-
győző munkával mozgósít-
sák a dolgozókat az 1979-es 
népgazdasági terv ' teljesíté-
sére. A Kommunista I f júsá-
gi Szövetség sorakoztassa fel 
tagságát, az i f júság i t közös 
céljaink megvalósítására. 

— A szocialista munka-
verseny 1979. évi céljai kö-
zött kerül jön előtérbe a 
gazdaságosság fokozása. a 
termékszerkezet korszerűsí-
tése, a jól értékesíthető ter-
mékek kivitelének növelése, 
a szállítási szerződések pon-
tos betartása, a kooperációs 
fegyelem erősítése, az ész-
szerű anyág- és energiata-
karékosság, a jobb munka-
szervezés. a beruházások 
szervezettségének javítása. 
A kollektívák. szocialista 
brigádok vállalásai irányul-
janak a gazdálkodás minő-
ségi követelményeinek tel je-
sítésére. 

— Az agitáció és a propa-
ganda, a sajtó, a rádió, a 
televízió segítse elő, hogy a 
dolgozók értsék és cselek-

vően támogassák gazdaság- kezdeményezések ismerteté-
politikai . törekvéseinket, se, az eredményes munka 
Kapjon nagyobb teret a jó hiteles ábrázolása. 

A fejlődésnek most olyan szakaszában vagyunk, ami-
kor az anyagi termelésben és népünk életkörülményeinek, 
életszínvonalának javí tásában elért eddigi vívmányaink 
megszilárdítása és a jövőbeni további fejlődés feltételeinek 
jó megalapozása a döntő feladat. A Központi Bizottság 
meggyőződése, hogy az 1979. évi népgazdasági terv megfe-
lel a helyzet követelményeinek és lehetőségeinek, reálisan 
tűzi ki a feladatokat, és valóra váltása jól szolgálja távlati 
céljainkat, hazánk szocialista fejlődését. 

A terv teljesítéséhez megvan valamennyi feltételünk, 
de a feladatok mindenkitől, minden poszton és területen 
az eddiginél nagyobb erőfeszítést igényelnek. A hazánk 
boldogulásáért érzett személyes felelősség jusson kifejezés-
re a fegyelmezettebb, jobb, eredményesebb munkában. Erő-
ink jobb mozgósításával, pár tunk és a tömegek összefogá-
sával feladatainkat megoldjuk, cél jainkat elérjük. A Köz-
ponti Bizottság ebből kiindulva felhívja a párttagságot, a 
munkásosztályt, a parasztságot, az értelmiséget, a dolgozó 
magyar népet az öntudatos helytállásra, az 1979. évi nép-
gazdasági terv teljesítésére. 

I I I . 

A Kommunisták Magyar-
országi Pá r t j a megalakulá-
sának 60. évfordulóját ha-
zánkban a dolgozók széles-
körűen és méltóan megün-
nepelték. A Központi Bi-
zottság ezúton fejezi ki kö-
szönetét azokért az üdvöz-
letekért és jókívánságokért, 
amelyeket a munkásmozga-
lom régi harcosaitól, mun-
kahelyi kollektíváktól, szo-
cialista brigádíagoktól, t á r -
sadalmi és tömegszerveze-
tektől, úttörőcsapatoktól, 
tá rsadalmunk legszélesebb 
köreitől, párt tagoktól és 
pártonkívüliektől kapott az 
évfordulón. 

A magyar marxista—leni-

nista forradalmi pár t meg-
alakulásának 60. évforduló-
járól a testvérpártok, a ha-
ladó emberek határainkon 
túl is megemlékeztek. és 
számos üdvözletet intéztek 
hozzánk; ezek a megemlé-
kezések és üdvözletek c 
Magyar Szocialista Munkás-
pár t poli t ikájának, népünk 
helytállásának szólnak. és 
barátságot, forradalmi szoli-
daritást fejeznek ki a szo-
cialista Magyarország iránt 
A Központi Bizottság köszö-
netet mond a testvérpártok-
nak, baráta inknak az inter-
nacionalista megemlékezése-
kért. 

Alumm'um'pari 
tanácskozás 

Szegeden 
Az alumíniumiparral , a 

timföldgyártással és az alu-
míniumipari kutatásokkal 
foglalkozó nemzetközi szer-
vezet (ICSOBA) európai 
magyar bizottsága rendezé-
sében tegnap, csütörtökön 
Szegeden, a Technika Há-
zában kétnapos tanácskozás 
kezdődött. 

A szakmai konferencia el-
ső naoján dr. Zámbó János, 
az ICSOBA magyar bizott-
ságának főti tkára tartott 
beszámolót, majd az athén: 
IV. ICSOBA kongresszus 
eredményeinek értékelése 
következet . A nemzetközi 
szervezet athéni rendezvé-
nyén tizenkét magyar elő-
adás hangzott el. A kong-
resszus geológiával, bányá-
szattal, t imföldgyártással és 
az alumíniumgyártással 
kapcsolatos tapasztalatairó' 
számoltak be az ott részt 
vevő szakemberele 

Ma folytatta munkáié t a 
szegedi konferencia, amely 
főként a hazai nagyegyházi 
bauxit kutatásával, bányá-
szatával és feldolgozásával 
foglalkozik. A szakmai an-
kéton hat előadás hangzik 
el ebből a témakörből. 

Csillagászat 
Országos csillagászati sze-

minár ium kezdődött teg-
nap, csütörtökön az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
csillagászati tanszékén, az 
Eötvös Loránd Fizikai Tár-
saság szervezésében. 

A szemináriumon dr. Al-
már Iván tar t beszámolót a 
penci Kozmikus Geodéziai 
Obszervatóriumban folyó 
kutatások eredményeiről, a 
további tervekről. (MTI) 

Tú.leljesíti 
áruszállítási 
tervét a MÁV 
Jövőre kevesebb utas, 
több áru a vasúion 

A hátralevő egy hónap 
adatai t becsülve, az idén 
393—310 millió utas és 134 5 
rri.it <ó tenna áru elszállítá-
sával számol a MÁV — tá-
jékoztatta a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöksé-
gét és a bizalmiak küldötte-
it a csütörtökön. tegnap 
tartot t együttes ülésén Szűcs 
Zoltán, a MÁV vezérigazga-
tója. 

A vasút idei munká já t 
értékelve elmondotta, hogy 
oz utasforgalom csökkent, 
ami elsősorban a gyenge 
forgalmú vonalak megszün-
tetésének és a magángépjár-
mű-állomány vártnál na-
gyobb növekedésének kö-
vetkezménye. A nemzetközi 
és a gyorsvonatokon utazók 
száma viszont kis mórték-
ben az idén is növekedett. 
A MÁV várhatóan túltelje-
síti magas áruszállítási ter-
vét, de ez sem teljes sike-, 
hiszen a tényleges igény jó-
val nagyobb. 

A vezérigazgató beszámo-
lója a lapján az együttes ülé-
sen megvitatták a MÁV jö-
vő évi legfontosabb tenni-
valóit is. Az igénveket fi-
gyelembe véve a vasúti sze-
mélyforgalom tovább csök 
kent. 

A vezérigazgató a jövr 
évi tervek teljesítéséhez £ 
szakszolgálatok nevébe'-
kér te a szakszervezet segít-
ségét, elsősorban az aktíva-
hálózatok közreműködését £ 
munkafegyelem megszilár 
ditásához, a dolgozók fele 
1 ősségérzetének növeléséhez. 

Az SZMBT delegációjának 
látogatása Szegeden 

Tegnap, csütörtökön Sze-
gedre érkezett a M a g y a r -
Szovjet Baráti Társaság meg-
hívására hazánkban tartóz-
kodó Moldáviai Szovjet—Ma-
gvar Baráti Társaság delegá-
ciója. A küldöttséget P á r el 
Petrovics Bocu, a Moldáviai 
SZSZK írószövetségének első 
ti tkára vezeti. Tagja i : Anna 
Tyimojeva Andrejcsuk, a Ki-
sinyovi Ruhagyár igazgatója 
és Jemeljan Vasziljevics Kc-
zsokaru, a Moldáv SZSZK 
Minisztertanácsa mellett mű-
ködő halgazdaság iga 'gató-
rágának veze'-ve. Elkísérte a 
vendégeket Dobor József né. 
az MSZBT országos elnök-
sée3 külügvi osztályának f5-
előgdöia és Fiedler Károly, 
az MSZBT országos elnöksé-
gének munkatársa . 

A küldöttség tegnap dél-
előtt a városi pártbizottságra 
látoga fott. Szántó Tivadar, az 
MSZMP Szeged városi bizott-
ságának osztályvezetője t á j é -
koztatta a vendégeket Szeged 
múltjáról, jelenéről. Külön 
szólt a város irodalmi és kép-
zőművészeti életéről. 

Pável Petrovics Bocu a kül-
döttség nevében megköszönte 
a fogadtatást. Mint mondot-
'a, már régóta készülnek e r -
-e a taláíkozó-a. Sze-e'nék 
•ovább bővíteni icme-eteiket. 
hiszen sok a közös vonás a 
két nép történetében. 

Ott volt a megbeszélésen 
Heményik István, a megyei 
pártbizottság munkatársa is. 

Délután a küldöttség meg-
látogatta a Szegedi Állami 
Gazdaságot. A F ü r j utcai köz-
pontban Gősi János, a gaz-
daság MSZBT tagcsoportjá-
nak elnöke köszöntötte a ven-
dégeket. Ezután a delegáció 
a fehértói halgazdaságot te-

A szovjet vendégek a Szegedi Állami Gazdaságban; 
Gősi János köszönti őket 

kintette meg. A vendégek a járási pártbizottság munka-
madárházat , a halkeltetőt társa is. 
nézték meg, majd ismerked- A küldöttség ma a Szegedi 
tek a magyar haltenyésztés- Ruhagyárba, majd a megyei 
sel. pártbizottságra és a Tiszatáj 

Késő délután a halgazdaság szerkesztőségébe látogat, 
pár t i rodájában dr. Gárgyán 

Fővállalkozás 
Egészen más irányban kezdett — s céljaiban is eltérő 

— vizsgálódás derítette fel a nagy vegyipari beru-
házásoknál, mekkora a közreműködők tábora. Akik 

nekiláttak az eredeti célú elemzésnek, mint nyomra buk-
kant vadászok, úgy követték a sokszoros összefonódások, 
párhuzamosságok, metszőpontok alakulását. Azt akar ták 
megtudni, vajon milyenek a különféle beruházási munkák 
termelékenységi mutatói, s végül ott kötöttek ki, hogy a 
nagy létesítmény megvalósításán 163 cég emberei dolgoz-
nak! 

Jogosnak látszik a kérdés: bonyolult beruházási felada-
tok megvalósításába régóta ismert lehetőség a fővállalkozás 
igénybevétele. Miért nem tették az említett helyen is ezt, 
miért maguk kínlódnak a seregnyi ilyen meg olyan céggel? 
A válasz meghökkentően egyszerű: azért, mert senki nem 
vállalta a szerepet. Ez lehetne talán kivételes eset. Nem az. 
Sőt, szinte jellemző. Holott kétségtelen, a fővállalkozás, 
mint tevékenység, nem újdonság a gazdasági életben. Mű-
ködnek eleve ilyen rendeltetéssel létrehozott gazdasági 
szervezetek, s olyanok szintén, amelyek más feladataik mel-
lett a fővállalkozást is teendőik közé sorolnak. Mindkettőre 
van példa az élelmiszer-termelésben és -gépgyártásban, 
ahol komplett tojóházakat, csirkenevelő telepeket, saj tgyá-
rakat, datolyafeldolgozókat adnak így el. Az éoít "'anyag-
iparban ugyancsak eredményesen működik az a fővállalko-
zói iroda, amely mészműveket szállít úgynevezett kulcsra 
készen — azaz az üzemszerű munka megkezdésére a lkal-
masan — a meg-endelőnek. El ne fe led jük: az említett 
esetekben mindig külföldi megrendelőről van szó. 

Miért, hogy itthon ritka az. ami külföldi megbízatá-
soknál természetes? A válasz tömören: a megszerezhető ha-
szon nem áll arányban a kockázatokkal a belföldi munkák-
nál A tömör választ azonban magyarázni illik, hogy ér t -
hetővé legyen. A fővállalkozás lényege, hogy a beruházó 
egyetlen szervezettel áll kapcsolatban, s ez a fővállalkozó. 
Az összes t"bbi (al-) vállalkozó már a fővállalkozó par tne-
re. A fővállalkozó gyakorlatilag a beruházás megvalósítá-
sának összes munkafolyamatai t felölelő tevékenységet foly-
tat. Ebbe a műszaki-gazdasági tervezés, a hatósági engedé-
lyeztetés, az építő- és szerelőipari kivitelezés, a gépek és 
más eszközök megvásárlása stb. mind beleértendő. Ami a 
beruházó számára kénvelem. biztonság, s aminek fejében a 
fővállalkozónak megállapodás szerinti d í ja t — az esetle-
ges megtakarításokból részesedést — fizet. 

Napjaink gazdasági tevékenységében egyike a legszigo-
rúbb kö 'ür t 'égeket összefoglaló forma a fővállalkozói szer-
ződés. Érthető, hogy senki sem töri kezét-lábát ilyennek 
megkötésére. A sze rz 'dé nek ugyanis pontosan meg kell 
határoznia — mert csak akkor jogszerű — az összes részt-
vevő vállalkozó kötelességét, feladatai rendjét , s azt is, hogy 
azoknak végrehaj tásához a fővállalkozónak milyen feltéte-
leket keli megteremtenie!; s ami a lénveg: a szerződés azt 
is kimondja, ki milyen mértékben viseli a kockázatot. (Ami 
ál talában megegyezik a haszonból való részesedés mérté-
kével.) 

Példák között bóklászva: a tavaly üzembe helyezett 
nagyberuházások kivitelezési ideje meghaladta — átlago-
san — a hat évet, s a befejezés, az eredetileg tervezettel 
szemben — ugyancsak átlagosan — tizenhét hónanot ké-
sett. A veszteségidők aránya az építőiparban 15 és 20 szá-
zalék között ingadozik, ezek java előkészítési, szervezési 
hibákra vezethető vissza. A kivitelező nem vesz részt a 
beruházás előkészítésében, a tervező a megvalósításban, s 
érdekeltsége sincs abban, terveiből mi és hogyan l e s z . . . Ne 
folytassuk a példákat, inkább í r juk le azt a reményün-
ket. hogy az MSZMP Közoonti Bizottsága 1978. október 12-i 
ülésének határozata a lapján — az építőipar helyzetéről én 
feladatairól — változás következik be a hosszú ideje fenn-
álló áldat lan helyzetben. 

Sennek a reménynek a gyakorlatban! megvalósítását 
az sürge' i , hogv a fővállalkozás általános e l ter jedé-
séhez jelentős népgazdasági érdekek fűződnek. Vizs-

gálatok, számítások egyaránt azt bizonyítják, hogv a fő -
vállalkozás keretében megvalósított beruházások költség-
szintje átlagosan tíz, tizenöt százalékkal kisebb a hagyomá-
nyos módon lebonyolítottaknál, s az időmegtakarítás még 
ennél is nagyobb arányú. Aminek értékéből még az sem 
von le. hogy valójában itt a költség- és időtúllépések kisebb 
mértékéről van szó. Természetesen nem érdemes minden-
fa j ta beruházásnál szorgalmazni a fővállalkozást, a nagy 
értékű, csszetett — sok területet érintő — fejlesztéseknél 
azonban igen. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a 
beruházási tevékenység hatékonysága az előkészítés és a 
lebonyolítás szervezettségének szoros függvénye. Éppen 
ezért elkerülhetetlen, hogy a meglevő jogszabályokhoz 
most már kellő gazdasági ösztönzők csatlakozzanak, s kif i-
zetődővé tegyék egy-egy gazdasági szervezet számára is azt, 
ami a népgazdaságnak kifizetődő. 

Lázár Gábor 

Pályaválasztás 
A munkakénes korú nők ügyi miniszterhelyettes. a 

74—75 százaléka vesz részt Magyar Nők Országos Ta-
a társadalmilag szervezett nácsának a Par lamentben 
munkában, hazánkban tehát tartott csütörtöki ülésén, 
a nők foglalkoztatottságának ahol az általános iskolát 
aránya nemzetközi viszony- végzett fiatalok iskola- és 
latban is kedvező — mon- pályaválasztásával foglal-
dotta Szigeti István munka- koztak. 

József termelési igazgatóhe-
lyettes ismertette a gazdaság 
eredményeit, tennivalóit. Mol-
nár Béla üzemmérnök a hal-
keltetés és ivadéknevelés 
munkáiéról szóit. Az állami 
gazdaság pár tmunkájáról , tö-
megszerve'eti tennivalóiról 
Lengyel Mihály, a pártveze-
t&ség t i tkára adott nrimo* 
Gősi János, az MSZBT tag-
csoport munká já t ismertette 

Elkísérte a delegációt dr. 
Tamasi Mihály, a megyei 
pártbizottság osztályvezetője 
és Varényi Zoltán, a szegedi 

Befeezödött a Varsói Szerződés tagállamai 
honvédelmi miniszteri bizottságának ülése 
Befejeződött a Varsói 

Szerződés tagállamai hon-
védelmi miniszteri bizottsá-
gának december 4—7. kö-
zött Berlinben tar tot t ülé-
se. 

Az ülés munká jában részt 
vettek a Varsói Szerződés 
tagállamainak honvédelmi 
miniszterei, az Egyesített 

Fegyveres Erők főparancs-
noka és törzsfőnöke. A hon-
védelmi miniszteri bizottság 
ülésén Heir.z Hofímann had-
seregtábornok, az NDK 
nemzetvédelmi minisztere el-
nökölt. 

A bizottság megtárgyalta 
az Egyesített Fegyveres Erők 
jelenlegi helyzetével, tevé-

kenységével kapcsolatos idő-
szerű kérdéseket, és meg-
felelő határozatokat hozott.. 
Az ülést a kölcsönös egyet-
értés baráti légköre jel le-
mezte. 

Czinege Lajos hadsereg , 
tábornok, honvédelmi mi -
niszter csütörtökön délután 
hazaérkezet t (MTI) 
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