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Miről dönt az autonóm 
munkacsoport? A főnök személyéről, 

a dolgozók fizetéséről 

A három munkacsoport a 
megalakulás utáni első év-
ben összesen 34 főből állt, 
s 270 ezer darab, úgyneve-
zett kalandert készített. A 
második évben létszámuk 
31-re olvadt, termelésük vi-
szont 287 ezer darabra emel-
kedett, A következő évben 
már csak 27-en dolgoztak, 
ámde 305 ezer darabos ter-
melést terveztek. Azaz a 
termelékenységük az egyik 
évben 18, a másik évben 
csaknem 20 százalékkal 
emelkedett. Az imponáló 
adatok mögött nem varázs-
lat rejlik, noha az iparunk-
ban egyre elterjedtebb el-
nevezés; amcs, a furcsasága 
miat t akár varázsigének is 
bei 1 lene. 

Ügy tűnik, a lehetségesnél 
lassabban hódít teret gaz-
daságunkban a vállalaton 
belüli vállalkozások egyik, 
a nemzetközi tapasztalatok 
szerint bevált formája : az 
autonóm munkacsoport. 

Több szabadság 
és felelősség 

Az Állami Bér- és Mun-
kaügyi Hivatal elnöke a 
közéimúltban kifejtette, 
hogy a különböző szaktár-
cák között egyelőre nem 
jöt t létre megállapodás e 
formák el terjedtebb alkal-
mazásáról. Am — mint 
hangsúlyozta — nem szabad 
lemondani róluk; a további 
kísérletezések egyelőre vál-
lalati kezdeményezésekre 
folynak. A magyar gazda-
ságnak égetően szüksége van 
a teljesítmények mind mi-
nőségi, mind mennyiségi 
növelésére, s ebben többek 
között számítani lehet a dol-
gozók egészséges munka-
szellemére építő belső vál-
lalkozásokra. 

Adott egy, a piacon kelen-
dő termék. Ehhez jelen van 
az anyag, az energia, s a 
többé-kevésbé kidolgozott 
gyártási eljárás. Itt válik 
jelentőssé egy olyan mun-
kacsoport, mely nagy önálló-
ságot — autonómiát kap 
abban, hogy a termékből mi-
nél többet, minél jobb mi-
nőségben gyártson. 

Miben áll az önállósága? 
Egyrészt abban, hogy veze-
tőjét maga választja meg. 
Maga dönti el, hogy — az 
anyagellátáshoz, szállításhoz 
igazodván — milyen mun-
kaidő-beosztásban dolgozik, 
önál lóan dönt a szabadsá-
gok kiadásáról. S még két, 
igen lényeges dologban, az 
eddigi „hagyományoktól" el-
tér-en, autonóm módon dönt 
arról, hogy a csoport tagjai 
közül ki mennyit keres, és 
mennyi legyen a csoport 
létszáma. 

Igazi, minőségi újdonságot 
ez a két utóbbi lehetőség je-
lent. Tanulságos megnézni, 
milyen gyakorlattal oldot-
ták ezt meg a Taurusnál, 
egy skandináv vállalat ta-
pasztalatának fölhasználá-
sával. A dolog lényege egy-
szerű: kiszámították, hogy 
az előző évben egy kalan-
derre mennyi bérköltség ju-
tott. Ezt a számot beszoroz-
ták az ú j évre tervezett da-
rabszámmal, s így megkap-
ták a munkacsoport felhasz-
nálható bértömegét. A fel-
adat és az arra szánt pénz 
világos ismeretében a cso-
port érdeke egyértelművé 
vál t ' a kiszabott munkát 

minél kevesebben, minél rö-
videbb idő alatt végrehajta-
ni. Hogy ez miként sikerült, 
arról a bevezetőben felso-
rolt adatok nyújtanak képet. 

Szerződnek 

a vállalattal 

Üjszerű a módszerben az 
is, hogy a vállalat vezetősé-
ge és a csoport között a 
konkrét feladatot illetően 
szerződéses viszony van. 
Többek között ez tartalmaz-
za a minőséggel összefüggő 
követelményeket is, melyek 
szintén világosak. A selej-
tért nem jár semmi. Nem 
véletlen, hogy az amcs-szisz-
téma alkalmazásának egyik 
üdvözítő hatása éppen a 
minőség javulásában mu-
tatkozott meg. 

Sorolni lehetne azokat a 
hatásokat is, amelyek a köz-
vetlen hozamon kívül „ járu-
lékos" előnyöket hoztak. 
Például, hogy a felszabadu-
ló munkaerőt olyan helyek-
re lehetett csoportosítani, 
ahol hiányzott a munkás-
kéz. S az ilyen sorsra jutók 
az ú j helyen hasznosítani 
igyekeztek az amcs-ből 
nyert tapasztalatokat. Nem 
lényegtelen az sem, hogy a 
csoportok ú j emberi tartal-
makkal is gazdagodtak, szí-
nesedtek. 

Mindamellett rá kell mu-
tatni: az amcs önmagában 
korántsem oldja meg az 
iparunk előtt tornyosodó 
hatalmas feladatokat. Hi-
szen alkalmazási köre alig-
ha lehet tág a belátható jö-
vőben. Olyan termék kell 
hozzá, amely hosszabb tá-
von- jó l eladható a piacon, 
s a gyártás anyag-, energia-
igénye zökkenőmentesen ki-
elégíthető. Ma, amikor gyá-
raink apró import alkatré-
szek hiányával, késedelmé-
vel küszködnek, az ilyen 
termékek száma igencsak 
véges. Tehát ha volnának is 

belső vállalkozók — jól 
képzett, tettre kész szakem-
berek — egy-egy vállalat-
nál, a komolyan vehető 
szerződés megkötése épp a 
hiányokkal küszködő vál-
lalati vezetőség oldaláról 
csaknem lehetetlen. 

A vgmk-k 

versenytársai 

Az eddigi tapasztalatok 
szerint az amcs kiváló ver-
senytársa egy másik belső 
vállalkozási formának: a 
vállalati gazdasági munka-
közösségnek. Mivel az utób-
bi forma a nem főmunka-
időben végzett tevékenysé-
gek közé tartozik: sokan a 
visszafogásukat szeretnék 
látni. Ügy tűnik, az amcs 
alkalmas arra, hogy a re-
form szelleméhez illő, ver-
senyen alapuló módon hó-
dítson el teret a vgmk-tól. 
Ez sokkal rokonszenvesebb, 
mint az adminisztratív mód-
szerekkel való korlátozás. 
Am nem nehéz belátni, hogy 
amíg gazdaságunkat át-
meg átszabdalják a hiány-
jelenségek, addig a hórukk-
munkákra, hétvégi felada-
tokra örömest vállalkozó. 
vgmk-k jövőjét nem kell a 
rendszeres, napi 8 órai mun-
kára alkalmazható amcs-
rendszertöl félteni. 

Az autonóm munkacso-
portok működtetésében nem 
nehéz észrevenni a magyar 
reform szelleméhez jól il-
leszkedő jegyeket. Már ne-
vükben is kiemelódik az ön-
állóság követelménye: jogo-
kat kapnak, s ezek gyakor-
lásába kívülről nem szólhat 
bele senki. Azaz, a válla-
latvezetőség, mely a kor-
mányzattól — joggal — na-
gyobb önállóságot kér ma-
gának, „házon belül" maga 
is gyakorolhatja a döntés-
beli „önkorlátozást". Az 
amcs térhódítása tehát a 
felnőttebb gondolkodásmód 
előretörését is jelentené. 

Molnár Pál 

Hazánkba 
érkezett a dán 

királynő 
11. Margit, a Dán Király, 

ság uralkodója Németh Ká 
rolynak, az Elnöki Tanács 
elnökének meghívására csü-
törtökön hivatalos látogatás 
ra hazánkba érkezeit. A ki-
rálynőt magyarországi útja. 
ra elkísérte férje, Henrik 
herceg. Az uralkodói párt 
Németh Károly és felesége 
üdvözölte a Ferihegyi repü-
lőtéren, majd az ünnepélyes 
fogadtatás színhelyére, a 
Kossuth Lajos térre indul-
tak. 

Az érdeklődők sokaságá-
val benépesült, fellobogózott 
téren Trautmann Rezsó, az 
Elnöki Tanács helyettes el-
nöke, Várkonyi Péter kül-
ügyminiszter, Iványi Pál, a 
Fővárosi Tanács elnöke, va-
lamint a hazai közélet több 
más kiemelkedő személyisé-
ge fogadta a motoros rend-
örök diszkiséretében érkező 
királyi párt. 

A felsorakozott katonai 
diszegység parancsnoka je-
lentést tett az uralkodónak, 
majd a dán és a magyar 
himnusz hangjai után II. 
Margit Németh Karoly tár-
saságában ellépett a tisztel-
gő katonák sorfala előtt. Az 
ünnepélyes fogadtatás kato-
nai diszmenettel zárult. Az 
uralkodó és Henrik herceg 
Németh Károly és felesége 
kíséretében a szállásra in-
dult. (Folytatás a 2. oldalon.) 

Kádár János Kínába látogat 
Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő* 

titkára a Kínai Kommunista Pár t Központi Bizottságá-
nak meghívására pénteken hivatalos, baráti látogatásra a 
Kínai Népköztársaságba utazik. (MTI) 

Ülést tartott a Minisztertanács 
A Minisztertanács csütör-

töki üléséről — amelyet 
Grósz Károly távollétében 
Csehák Judit miniszterel-
nök-helyettes vezetett — a 
Tájékoztatási Hivatal elnö-
ke, a kormány szóvivője az 
alábbi tájékoztatást adta: 

A Minisztertanács jóvá-
hagyólag tudomásul vette 
Franz Vranitzky osztrák 
szövetségi kancellár ma-
gyarországi látogatásáról 
készített jelentést. 

A kormány határozatot 
hozott az 1388. évi gazdasá-
gi szabályozók módosításá-
ról. Jóváhagyta a bér- és 
keresetszabályozás 1988. évi 
rendszeréről szóló rendele-
tet, és meghatározta azokat 
a gazdasági követelménye-
ket, amelyek teljesítése ese-
tén a gazdálkodó szerveze-
tek mentesülhetnek a bér-
és keresetszabályozás elő-
írásai alól. 

A Minisztertanács a szö-
vetkezeti kongresszusokon 
elhangzott észrevételeket fi-

A Minisztertanács rende-
létet hozott a lakásépítéssel 
kapcsolatos kötelező jótál-
lásról. Ügy határozott, hogy 
az 1988. január elseje után 
kötött szerződések a lapján 
átadott ú j lakóépületekre, 
lakásokra hároméves jótál-
lás vonatkozik. 

A Minisztertanács hatá-
rozatot hozott az emberi 
környezetre veszélyes anya-
gok külföldről történő be-
hozatalának megakadályo-
zására. 

A kormány a tudomány-
politikai bizottság elnöké-
nek beszámolója alapján 
áttekintette a kutatóhelyek 
és a vállalatok együttműkö-
dését szolgáló jogi-gazdasá-
gi feltételeket, valamint a 
kutatóintézetek és a vállala-
tok műszaki-fejlesztési 
munkáját . 

A Minisztertanács az á l -
lami tervbizottság elnöké-
nek előterjesztését figye-
lembe véve, elfogadta a 
hosszú távú erdőtelepítési 
programot. Ennek értelmé-
ben 1991-től 2009-ig 150 ezer 

gyelembe véve javasolta az hektár ú j erdőt kell telepi-
Elnöki Tanácsnak a szövet- teni (A kormányszóvivői 
kezetekről szóló jogszabá- tájékoztatót a 2-es oldalon 
lyok korszerűsítését. közöljük.) 

D Világbank és vállalataink 
Tegnap, csütörtökön Sze-

geden, a Technika Házában 
megkezdődött az MTESZ 
Csongrád Megyei Szerveze-
te, a Magyar Kereskedelmi 
Kamara Dél-alföldi Terü-
leti Bizottsága és a Szenzor 
Szervezési Vállalat által kö-
zösen rendezett Mit kell 
tudni a világbanki szerke-
zetátalakítási hiteligények 
előkészítéséről? cimű kétna-
pos, azonos témakörű sze-
minárium. Célja a nemzet-
közi munkamegosztásba va-

ló intenzív bekapcsolódás millió dollár hitelt kapóit A 
elősegítése és a Világbank magyar állam. Többek kö 
hitelezési feltételeinek be- zött a gabona-, az dllaUe 
mutatása a Csongrád me- nyésztési, a szénhidrogén , 
gyei vállalatok és téeszek exportfejlesztési, az ípa-
képviselöinek. r i szerkezetátalakítási prog-

ram, az élelmiszer-ipari 
Mit kell szerkezetátalaki - program, az erőmű-rekonst-

tás alat t érteni, és milyen r u k C ió , az M0 autópálya-
célra igényelhető világbanki építés megvalósítására kap-
hitel? Milyen előfeltetelei t u n k világbanki hiteleket. 

TŰZOLTÓLAKTANYA ÉPÜL. Rég ki-
nőtték már Kossuth Lajos sugárúti lakta-
nyájukat a tűzoltók, sokféle ú j eszköz még 
kihasználatlan, a helyhiány miatt. Évtize-
dekre megoldja majd a mostani gondokat 
a Napos út elején épülő tűzoltólaktanya, 
ahol a későbbiekben további bővítésre ig 
lesz lehetőség. A tűzoltók nehéz munkájá-
hoz nélkülözhetetlen egy sportpálya, ahol a 

Somoyyl Káról ytió felvétele 

szükséges szerelési gyakorlatokat és edzé-
seket végezhetik — ezt is megépíthetik 
majd a laktanya mellé. Felvételünk az. 
építkezésnél készült, ahol a Csomiép mun-
kásai dolgoznak belső szereléseken és , a 
szakipari munkákon, s hamarosan téliesí-
tik majd az épületet, hogy a hideg hóna-
pokban is folytathassák a munkát. 

vannak a hiteligénylésnek, s 
hogyan kell azt összeállíta-
ni? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre igyekeztek vá-
laszt adni a meghívott szer-
vezési szakemberek. Első-
ként Garai Tamás, a Szen-
zor főosztályvezető-helyet-
tese vázolta fel az 1945 óta 
— részvénytársasági formá-

Milyen előnyökkel jár szá-
munkra a hitelek felvétele? 
Évente 200—250 millió dol-
lárt hitelez hazánknak a 
Világbank. Ez az összeg, ha 
csak például a vezető nyu-
gatnémet bankok konzor-
ciumától legutóbb felvett 1 
milliárd márka összegű hi-
telt nézzük, nem nagy. A 

ban — létező Világbank tenderezés (nemzetközi ver-
müködési mechanizmusát, senypályázat) révén azon-
Elmondta a Világbank (pon- b a n 0 i c s ó b b importhoz ju -
tosabban Nemzetközi Üj já- t unk, megteremtődik a társ-
építési és Fejlesztési Bank) finanszírozás lehetősége, a 
60 milliárd dollár alaptőké- b e r u h á z á s o k a ] a p o s a b b piaci 
vei indult, s a z 1946 e s . . 
1985 közötti időszakban 116 es műszaki elokeszitese 
milliárd dollár kölcsönt megy vegbe, információkat 
adott, mintegy 2 ezer 800 
nagy létesítmény beruházá-
sának segítésére. Azt lehet-
ne gondolni, hogy a Világ-
bank egyszerű hitelintéz-
mény. azonban sokkal több 
annál — emelte ki az előadó 
—, fejlesztési szervezet. 
Nemcsak az áll érdekében, 
hogy a befektetett pénzt ka-
matostul visszakapja, hanem 
az is, hogy kapcsolódjon az 
adott ország alapvető fe j -
lesztési irányaihoz, s előse-
gítse a vállalatok nemzet-
közi 
fokozását. 

szerzünk a nemzetközi p i -
acról stb. 

A termeléscentrikus, 
gyenge piaci munkát végző, 
„beruházáséhséggel" küsz-
ködő magyar vállalatokra 
jellemző az egyoldalú hard-
verfejlesztés (a termelöbe-
rendezések körének bővíté-
se) — elhanyagolják a ter-
melőberéndezések működé-
sét szolgáló rendszerek 
(szovftverek) fejlesztését. 
Alapos előkészítés, gazdasá-
gossági elemzés, majd nem-

versenyképességének zetközi versenypályázat el-
nyelése esetén a vállalatok 
devizaháttérrel rendelkező 

Magyarország 1982 óta forintot kapnak, és í o n n -
tagja a Világbanknak, s tot fizetnek vissza a Magyar 
1986 végéig — az átlagosnál Nemzeti Banknak; és a. 
kedvezőbb feltételekkel (15 többi kereskedelmi és nitel-
éves futamidő, jelenleg 7,92 banknak, 
százalékos kamatláb) — 900 D. A. L. 


