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Már a cégek keresik őket 

A Meló-diák szépen muzsikál 
A Meló-diákot két és fél év-

vel ezelőtt 20 egyetemista ala-
pította. A kezdeti ismeretlen-
ség és bizonytalanság okozta 
pangás után hamar robbanás-
szerű változás következett. A 
„konjunktúra" azóta is tart; a 
főiskolások, egyetemi hallga-
tók alkalmimunka-közvetítésé-
vel foglalkozó szövetkezetnek 
több a megrendelése, mint amit 
teljesíteni tud. Az első év be-
vétele 6 millió 300 ezer forint 
volt, a másodiké már 10 és fél 
millió. Általában 300-350 tag-
juk van, de az is előfordul, fő-
leg nyáron, a nagy munkák 
idejét!, hogy a létszám 600-ra 
emelkedik. 

A Meló-diák sikerének az le-
het a titka, hogy cégszerű kap-
csolatot tesz lehetővé a munka-
adók és a munkavállalók kö-
zött . A vállalatoknak nem 
egyénekkel kell tárgyalniuk, 
szerződést kötniük, hanem egy 
másik céggel, amely garanciá-
kat is nyújt arra, hogy a mun-
kát a kellő színvonalon elvég-
zik. Ráadásul a társadalombiz-
tosítási járulékot sem a meg-
rendelőnek kell kifizetnie, mert 
azt a Meló-diák átvállalja. A 
szövetkezet egyébként áfás 
számlát ad a megrendelőknek, 
amit a vállalkozások visszaigé-
nyelhetnek. Sok cég kellemet-
lennek és nehézkesnek érzi, 
hogy egy kéthetes a lkalmi 
munkára munkanélküli t ve-
gyen fel, ezért szivesebben al-
kalmaznak diákokat. Az elmúlt 
két és fél év alatt a Meló-diák-
nak sikerült elérnie, hogy in-
kább a cégek keresik fel őket 
munkaerő-igényükkel, és nem 
a szövetkezetnek kell megren-
delőket keresniük. 

A diákok részéről érthető a 
lelkesedés, mert volt olyan, 
hogy a munkaügyi központ 
mindössze 2-3 állást tudott 
ajánlani nyárra, a Meló-diák 
viszont 300 tagot foglalkozta-
tott egyszerre. A belépés felté-
tele az, hogy nappali tagozatos 
hallgatóról legyen szó, vala-
mint ezer forint befizetése, me-
lyet a hallgató kilépéskor visz-
szakap. A fizetésen kívül a ta-
gok év végén osztalékot is kap-
nak, mert a felhalmozott pénzt 
az elvégzett munka arányában 
visszaosztják. Tavaly ez az évi 
fizetés 23 százaléka volt. 

A szövetkezet szellemi és fi-
zikai munkát egyaránt vállal, 
hiszen éppen az egyetemi hall-
gatók azok, akik mindkettőt el 
tudják végezni. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a könnyebb 
fizikai munka van túlsúlyban. 
Magántársaságok és állami 
vállalatok egyaránt vannak a 
megrendelők között, minden 
gazdasági szférából. A Hungá-
ria Biztosítónak végeztek adat-
egyeztetést a kötelező felelős-
ségbiztosítással kapcsolatban, 
a Sör Kft.-nek fizikai munkát, 
a Procter and Gamble-nek köz-
véleménykutatást, a Matávnak 
- mely céggel rendszeres a 
kapcsolatuk - te lefonbonok 
terjesztését, a Déltervnek utas-
forgalom-számlálást, amelyhez 
1400 ember kellett, hogy csak 
néhányat említsünk. A szabad-
téri játékokkal a szövetkezet 
létrejötte óta állandó a kapcso-
latuk, remélik, árusaik az idén 
is ott lesznek a Dóm téren. 

Keczer 

Privatizáció: jön a KRP is! 
Az ez évre tervezett több mint százmillió forintnyi privatizáci-

ós bevétel nem reális. Valójában mekkora bevétel keletkezik az 
idei tulajdonosváltás során, azt a piac fogja eldönteni - válaszolta 
Szabó Tamás privatizációs miniszter az MTI kérdésére azon a be-
szélgetésen, ahol az újságírókat a privatizáció általános kérdései-
ről tájékoztatták pénteken, a Ramada Szállóban. 

A miniszter hozzátette: a tulajdonosváltásban mind erőtelje-
sebb a társadalmi igény, hogy a kisbefektetők is vagyonhoz jus-
sanak. Márpedig ez a réteg nem rendelkezik elegendő készpénz-
zel, tehát ha a készpénzes konstrukciót „erőltetjük", ellentmondás 
keletkezik a politikai célt illetően. 

A beszélgetésen Szabó Tamás kifejtette: a magyarországi tu-
lajdonváltás a folyamatot szabályozó törvények parlamenti elfo-
gadását követően a harmadik szakaszba lépett. Széles eszköztára ala-
kult ki a magyarországi privatizációnak, a készpénzes fizetési 
mód mellett lehetséges kedvezményes hitelfelvétel, részletfizetés, 
lízing, Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP). Várható-
an az év végén beindul a Kisbefektetői Részvényvásárlási Prog-
ram is. 

Ford-Nissan-koprodukcióban ? 

Hírek a Capitol autószalonból 
A friss hírek azonosak a né-

hány hete futó híradásokéval; 
korlátozott számban még vár-
hatók FORD Albák Szegedre, 
és továbbra is 10 százalék ár-
kedvezménnyel vásárolhatók 
meg a kitűnő TRANSITOK. 
Kétmillió forint körüli áfás 
áron, most, hogy a forint szük-
séges további leértékelése kö-
rül éleződnek a viták, igazán jó 
befektetésnek bizonyulhat egy 
Transit. 

Általános FORD-hír viszont 
az, hogy a Nissannal való együtt-
működés keretében, közös fej-
lesztésben elkészültek immár 
az új terepjárók, a Maverick 
prototípusai. Világpremierje az 
őszre várható. 

E négykerék meghajtásos, 
5-7 üléses, két tengelytávú, el-
nyűhetetlen kocsit vadászok, 
tanyán, majorokban lakók, me-

zőgazdasági, hegyvidéki te-
repen kocsikázni, közlekedni 
kívánók számára készítették. 
Meghajtását egy 2,4 literes, in-
jektoros, benzines, 124 LE tel-
jesítményű, illetve egy 2,7 lite-
res, száz lóerős Turbo dízelmo-
tor „vállalta fel". Kikapcsolha-
tó összkerék meghajtása, fele-
zője, valamint igényesen ki-
képzett belső utasterének ké-
nyelme ebben a kategóriában 
újdonságnak számít. 

A Capitol Kft. a szalon ed-
digi gazdag választékának bő-
vítésére rendelt néhány új Ford 
terepjárót is, arra gondolván, 
hogy nemcsak a külterületeken 
közlekedő mezőgazdasági ter-
melők, hanem az olaj-gázme-
zők feltárásában és kiterme-
lésében közreműködő cégek is 
levál thassák a „jól bevá l t " 
UAZ és hasonló terepjáróikat. 

F O K I ) 
Autószalon és Szerviz 

Szeged, Dorozsmai út 12. 
Tel: 62/325-587 

Nyitva hétköznap este 6-ig, 
szombat-vasárnap 15 óráig. 

Nem törékeny a Porcelán 
A kilátásba helyezett fej-

lesztés például már ez év végé-
re eléri a négy évre tervezett 
összeget és a folyamatos ter-
melés mellett már most épül 
egy új, ötezer négyzetméteres 
csarnok. Mindez úgy, hogy tíz 
százalékkal nőit a szaniteráruk 
és csempe mennyisége. S még 
egy jellemző adat: a két évvel 
ezelőtti 1,6 milliárd forintos ár-
bevétellel szemben az idén 2*3 
milliárd várható (szerény nye-
reséggel), amelynek csaknem 
fele exportra kerül. Az emelke-
dés oka nem elsősorban a 25 
százalékos árnövekedés, sok-
kal inkább a minőségi javulás. 
Ennek köszönhető, hogy a por-
celángyár termékeit most egy-
gyel „magasabb" értékesítési 
hálózatban kívánják eladni kül-
földön. Az eddig többnyire ön-
kiszolgáló áruházakban vásá-

Amikor egy éve az Alföldi Porcelángyár Rt. tulajdonjogának 
65 százalékát a német Villeroy and Boch ccg szerezte meg, 

akkor még csak a szép, bár szerződésben rögzített ígéreteket 
lehetett látni. Eszerint Európa első számú kerámiagyártó 
vállalata négy év alatt 20 millió márkát kíván a hódmező-

vásárhelyi termékek fejlesztésére és a technológia 
korszerűsítésére költeni, s hat hónapon keresztül nem 
csökkenti a létszámot. Sőt az ezt követő két évben sem 

haladja meg a leépítés a 10 százalékot. Az Alföldi 
Porcelángyár Rt. legutóbbi közgyűlésén viszont már azt 

állapíthatták meg az érintettek, hogy a szép tervek 
fokozatosan valóra válnak. íme, egy jól sikerült privatizáció. 

rolható csempék ma már rész-
ben bemutatótermekben kelle-
tik magukat . Ez az Európa 
minden országában jelen lévő 
német tu la jdonosnak is kö-
szönhető. 

Ehhez a látványos fejlődés-
hez nemcsak a német partner 
pénze kellett, hanem a vásár-

helyiek kiérlelt szakmai tudása 
is. Az itteni gárda ugyanis már 
korábban sem a kevésbé igé-
nyes keleti tömbben próbált 
vevőket találni, így a minősé-
get követelő osztrák, holland 
és német piac hamar kikény-
szerítette belőlük a míves mun-
kát. Talán ennek is köszönhe-

tően szaniterárukból a magyar 
piac 80-90 százaléka az Alföl-
di Porcelángyáré, míg csempé-
ből minden negyedik készül 
Hódmezővásárhelyen. S hogy 
ez az arány még magasabb le-
gyen, fürdőszobai porcelántár-
gyak javított és szélesebb vá-
lasztékát tervezi a részvénytár-
saság - nem utolsósorban a 
szinte megfizethetetlen külföl-
di termékek versenytársaként. 

Az 1965-ben alapított válla-
lat első 27 évét - így utólag -
erőgyűjtésnek tekinthetjük. Az 
Alföldi Porcelángyár Rt. most 
egy éve lépett felnőttkorba. 
Európába vezető útját az új tu-
la jdonos a j e lek szerint jól 
egyengeti . A privatizálással 
komolyabb piacokra léphet. 

V. I. P. 

M O L -
verseny? 

A hét elején Budapesten tar-
tott közgyűlésén a MOL Rt. 
legnagyobb eredményének azt 
könyvelhette el, hogy az elmúlt 
évben zavartalan volt Magyar-
országon mind fö ldgázból , 
mind kőolajtermékekből az el-
látás. 

Tavaly a MOL Rt. 220 mil-
lió forint adózás után ered-
ményt ért el. Ez az összeg a 
vállalat csaknem 100 milliárd 
fontnyi jegyzett álaptőkéjéhez 
képest csekély, de azt is figye-
lembe kell venni - mondták a 
szakemeberek - , hogy a hazai 
gazdaság gödörben van, csök-
kent a lakossági fogyasztás is, 
ráadásul egyre élesedik a piaci 
verseny és a földgáz ára még 
mindig rendezetlen. Az igazga-
tóság a társaság versenyképes-
ségének fokozása érdekében 
azt javasolta a tulajdonos Álla-
mi Vagyonkezelő Részvénytár-
saságnak, hogy az osztalékot 
forgassa vissza a MOL-ba. 

FORDÍTÁSÉRT N o n n a a o i 
v 

Társasági adó és éves beszámoló 
A társasági adóbevallás benyújtására kötele-

zettek a társasági adóról szóló módosított 1991. 
évi LXXXV1. tv. hatálya alá tartozó adóalanyok 
(kivéve a külföldi vállalkozó, társasház, építő-
közösség). Ez a kötelezettség vonatkozik a vál-
lalkozási tevékenységet folytató lakásszövetke-
zetre, társadalmi szervezetre, egyházra (ideértve 
a társadalmi szervezet, illetve egyház alapszabá-
lyában önálló jogi személyiséggel felruházott 
szervezeti egységeket is), továbbá az alapít-
ványra és víziközmű társulatra (nonprofit szer-
vezetekre) is. 

Az egyszeres könyvvezetésre kötelezettek a 
28-as számú (APEH/96, rsz.), a kettős könyvve-
zetésre kötelezettek a 29-es számú (APEH/97, 
rsz.) adóbevallást kötelesek benyújtani 1993. 
május 31-ig. A nyomtatványokat a NYOMELL 
Kft. gyártja, forgalmazza (levélcím: Budapest 

1425. Pf. 604; telefon/fax: 1831-770; telefon: 
163-14-96. 

Mérleg beadására kötelezettek a Számviteli 
törvény szerinti vállalkozók (egyéb szervezetek 
nem!), és a benyújtás éves beszámoló, egyszerű-
sített éves beszámoló és egyszerűsített mérleg 
formájában történhet. Benyújtási határidő: má-
jus 31. A társasági adóbevallás és a mérleg be-
nyújtható a SZÜV telephelyén (Szeged, Jobb fa-
sor 6-10.), az APEH Csongrád Megyei Igazga-
tósága Szeged, Bocskai u. 14. sz. alatti ügyfél-
szolgálatán és vidéki kirendeltségein, valamint 
postán. 

Azok az adózók, akik a napokban társasági 
adóbevallás egyeztetésével kapcsolatos értesí-
tést kaptak, a levélben foglalt szabályok figye-
lembevételéveljárjanak el. 

APEH Csongrád Megyei Igazgatósága 

i J F 78 336 
j f f j 78 672 
Je 70 312 

úr 
6723 Szeged 
fepltg u 1 3 M 

PRÉMIUM LETÉTI JEGY II 
Új, bemutatóra szóló értékpapír 
- 3 hónaptól 2 évig folyamatosan növeli a befektetés értékét, 
- a lejárati idő végén FIX kamatprémiumhoz jut, 
- 3 hónapra évi 15%-os induló kamatot fizet, 
- kamata negyedévenként külön is felvehető, 

névértékét 10 000 Ft felett Ön határozza meg, 
- aktuális kamatlába negyedévente kerül megállapításra, 
-'bemutatóra szól és bármikor visszaváltható. 

DUNABANK RT. 
Szeged, Gutenberg u. 5. sz. Tel.: 484-784 Fax: 325-011. 
Pénztári órák: hétfő-szerda: 8-15 óráig, csütörtökön: 8 -17 óráig, 
péntek: 8-13 óráig, szombat: 9-12 óráig. 

A DUNABANK RT. az Országos Betétbiztosítási Alap tagja. 


