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Még a legjobb kollektí
vákban is előfordul
hat, hogy bizonyos 

kérdésekben olyan vélem ény- 
különbség alakul ki egyes ve
zetők és dolgozók között, am i-

vatott, az illetékes.
E testületek elé

1250, 1974 első felében pedig  
515 panasz érkezett hozzájuk. 
Ez 10 százalékkal kevesebb  
m int 1970-ben. 1973-ban 212, 
1974-ben pedig 240-en fe lleb 
bezték meg a határozatokat. 
Ezeket vizsgálva m egállapít
hatjuk, hogy többségük érdem-

rülményeit, a vitákat kiváltó  
okokat, stb.

Képesek voltak a m egnöve
kedett feladatok jobb elvégzé
sére, mert a  SZOT, a Munka
ügyi M inisztérium és a Ma

ilek eldöntésére a vállalati gya-r Jogász Szövetség közre- 
munkaügyi döntőbizottsága hí- m űködésével az évenként m eg

tartott továbbképző tanfolya- ben, megalapozottan form áló
kerülő mokon ol>'a,n alapos tájékoz- dott ki. m egfelel a törvényes

ügyek nemcsak azt mutatják, m egfelelő útbaigazítást -ség követelm ényeinek. E zterő-
hogy melyek a leggyakoribb tkaP ffk > am elyet jól hasznosi- « t i  meg az ügyészi óvások igen

tottak. A munkaügyi bíróság kis szama. Az utóbbi m ásfél 
működésének megkezdése után évben pedig egyre ritkább az 
pedig folyam atosan m egism er- olyan határozat, am ely csak a 
ték a Legfejsöbb Bíróság mun- vállalat érdekét tartja szem  
kaügyi kollégium ának ítélke- előtt, hiányzik belőle a  m eg- 
zési gyakorlatát. M egkönnyí- győződés. Kialakulásában ré
tette munkájukat, hogy-csak- sze van a bírósági ítélkezések- 
nem minden vállalatnál bizto- nek is, am elyek kedvező irány- 
sítjáfc mindazokat a feltétele- ba terelték az érdemi munkát, 
két, am elyek lehetővé teszik a ugyanakkor az eljárási szabá-

ütközési pontok az átm eneti 
konfliktusok m egterem tésé
ben. hanem azt is ,. hogy m eny
nyire érvényesül a törvényes
ség, m iként tudják megőrizni 
tárgyilagosságukat a testület 
tagjai, egy-egy ügy kapcsán 
m ennyire alaposak és körül
tekintőek, van-e bátorságuk, 
és m ilyen felelősséggel dol
goznak? Mutatja továbbá azt 
is, hogy a vitás ügyet kezde
ményezők — munkások és ve
zetők egyaránt — mennyire 
tisztelik a fennálló törvényt. 
Képesek-e reálisan m egítélni 
saját, illetve mások cselekede
teit, m indkét részről m ennyi
re veszik tudomásul a tulajdo
nosi jogokkal járó kötelezett
ségeket.

A nemrég lezajlott vállalati 
munkaügyi döntőbizottsági el-

felelösségteljes döntést,
Milyen új körülm ények kö

zött oldották meg feladataikat 
az. elm últ m ásfél évben az  
előbb em lített testületek?

Először: a korábbi gyakor
lattal szerpben a munkaügyi 
bíróság csak a döntések törvé
nyes m egalapozottságát v izs
gálta, nem gyakorolt felügye
leti jogkört. Másodszor: a 
rendelet módosítása következ
tében megszűnt a korábbi 15 
nap alatti fellebbezés lehető-

nökök megyei tanácskozásán e  sége. Jelenleg a határozat kéz
tém át vitatva erőteljesen hang- besítésétől szám ított 30 napon
súlyozták, hogy a területi 
munkaügyi döntőbizottságok 
m egszűnésével m egnőtt a  vá l
lalati munkaügyi döntőbizott
ságok önállósága és felelőssé
ge. Ez jótékony hatást gyako^

belül keresetlevelet lehet be
nyújtani a munkaügyi döntő- 
bizottsághoz, illetve a m un
kaügyi bírósághoz. Harmad
szor: a tárgyalásra  
tagok kötelesek a kijelölésnek

rolt munkájukra. M egállapí- eleget tenni. Negyedszer: az
tották azt is. hogy az e testü
letekben tevékenykedők sze
mély,! összetétele általában  
m egfelel a törvényes követel
ményeknek. Olyan köztiszte
letben álló. m egfelelő szakis
merettel rendelkező, feddhe
tetlen életű dolgozók tevékeny
kednek benne, akik ugvamak-

összeférhetetlenséget kiterjesz
tették a jegyzőkönyvvezetőkre 
is. Ötödször: a munkaügyi dön
tőbizottság felett a m egyei fő
ügyészség, illetve a városi-já
rási ügyészség gvakorol törvé
nyességi felügyeletet.

A megyében százhetvenhat 
vállalati munkaügyi döntőbi

kor jól ismerik a vállalat kö- “zottság működik.

Futódaruk az ország  
münden részébe

A Ganz. MÁVAG mátrano- 
váki gyáregységének gyárt- 
mánylistáján, a híd-program  
mellett, jelentős helyet kapott 
a csarnoki futódaruk gyártá
sa. A nagyüzemek rekons'

üzemek közül az IKARUS'ba, 
a Láng Gépgyárba, az Orszá- 
gos Gumiipari Vállalatnak.

Jelenleg különleges, nagy 
műszaki és technikai fel- 
készültséget igénylő munkán

lyok betartására ösztönzött.

A m egnövekedett köve
telm ényeknek sajnos, 
nem minden bizottság 

tudott m ég eleget tenni. Leg
gyakoribb m ulasztás, hogy 
nem az előirt három napon be
lül nyújtják be a keresetlevél
lel együtt az összes iratokat. 
Kevés k ivételtő l eltekintve  
nem terjesztik be a bizonyíté
kokat. Nem vizsgálják, hogy a 
jogorvoslati kérelem, kellő  pél
dányszámban készült el. Ez 
utóbbiak m iatt elhúzódik az 
ügy érdemi intézése.

Sajnos, a  vállalatokat kép
viselő jogtanácsosok tevékeny
sége sem  felel meg a követel-

Hehivott “ín y e k n e k . Legtöbbször a oenivott vállal.at vé]t érdekei m ellett
szállnak síkra, s  ez nagym ér
tékben hátráltatja a vitás 
ügyek gyors befejezését, 
ugyanakkor súlyosan sértik  a 
dolgozók jogos érdekét.

Társadalmilag, politikailag, 
a közvélem ény hangulatának  
form álása szem pontjából, a 
tulajdonosi érzés tiszteletben  
tartása céljából sokkal jobb, ha 

1973-íwn a. va^alatók vezetői nem  presz
tízsből, hanem a törvényesség  
betartása alapján hozzák meg 
határozataikat, s  nem arra 
biztatják a jogászokat, hogy 
...neked a vállalat érdekeit leéli 
mindenáron képviselned”, ha
nem figyelem be veszik a 
munkások tulajdonosi szerepét 
is.

trukciói. az új ipartelepítések, dolgoznak a daruüzem szoci"
az eddig rendkívül gazdaság, 
talanul végzett anyágmozga- 
tas gépesítése nagymérték
űén m egnövelték a daruk 
iránti igényt. Mi sem jellem zi 
jobban ezt a dinam ikus fo- 
iyamatot, m int az, hogy au-

alista brigádjai: két, 50 tonna 
teherbírású óriásdarut gyárta
nak a Dunai Vasmű megren" 
delésére. Soha ekkora beren
dezést nem állítottak még 
össze; a 28 méter fesztávolsá- 
gú daru acélszerkezete akkora

gusztusig már 38'at adtak ’át m int egy kisebb híd. Mun.ka- 
a m egrendelőknek s előre- szervezéssel, a gyártási folya- 
láthatólag az év végére az át" matok sorrendjének tartásá-
adott daruk száma eléri az 
öt vénét.

A daruüzem fiatal szocia- 
lista brigádjai, am elyek jelen" 
tös felajánlásokat tettek a 
kongresszusi, felszabadulá
si munkaverseny sikeres tel" 
jesítéséhez, egyéb term elési 
feladataik végzése m ellett 
nagy m értékben segítik a 
népgazdaság kiem elt beruhá-

val sikerült biztosítani a ha
táridőket, és még ebben az 
évben felszerelik és segíthe
tik a Dunai Vasmű egész or
szágot érintő term elését. Az 
óriásdaruk szerelésével egyi
dejűleg ugyancsak , különle
ges, egyedi munka végzését 
is elkezdték: speciális, önjá
ró. 30 tonna teherbírású pá
lyakocsit gyártanak az IKA*

zásainak határidőre 
átadását.

Az olefin-program, mielőb
bi m egvalósítása érdekében  
soronkívül, az eredeti terv
től m ajdnem fél évvel előbb 
gyártották le  a lerrínvárosi 
munkálatokhoz szükséges da
rukat. Nagy feladatot jelen
tett az épülő házgyárak m ie
lőbbi üzem be állítása: 24 da
rut és az üzem eltetésükhöz 
szükséges, közel 6 kilom éter 
hosszúságú darupályát szállí
tottak le  a kecskem éti és a 
veszprémi lakáskom binátok
nak. A közelm últban a kor
mány gazdasági bizottsága ál
tal kiem elt nagy beruházás, az 
ózdi rúdhenger- és dróthúzó
mű szerelési és folyamatos 
üzembe helyezési munkáinak 
biztosítására kötöttek szocia
lista szerződést.

Szinte az ország minden 
területén, jelentősebb iparte
lepeken, új beruházásokon 
ismerik már a mátranováki 
darukat. A Nógrád megyei 
üzemek — FÜTÖBER, az Or
szágos Bányagépgyártó Vál
lalat. a síküveggyár — ilyen  
jellegű igényének kielégítése 
mellett, szállítottak már be
rendezéseket Orosházára,
Győrbe. Debrecenbe, Szent
endrére. Dunaújvárosba. Mo
sonmagyaróvárra. a budapesti

történő RUS-gyárnak.

Mi olyan szerv, amely 
összefogja, koordinál

ja a munkaügyi döntőbizott
ságok tevékenységét, ezért az 
SZMT és a megyei tanács vég
rehajtó bizottságának közös 
határozata alapján m egalakult 
a megyei munkajogi bizottság.

Ez a testület azonban csak 
segít, nem  m ondja meg, hogy 
adott esetben hogyan kell ha
tározni, dönteni. Ez továbbra 
is a munkaügyi döntőbizottsá
gok feladata. Döntsenek a tör
vényeknek. jogszabályoknak  
m egfelelően, lelkiism eretűkre 
hallgatva még akkor is, ha 
esetenként értetlenséggel, 
rosszindulatú m egjegyzésekkel 
találkoznak.

Nem mindig hálás feladat 
am it cselekszenek, de igen  
hasznos a jó m unkahelyi köz
érzet kialakítása, az üzemi de
mokratizmus erősítése szem 
pontjából. V. K.

Á llá s t  fo g la lo k ,  
érve lek , a g itá lo k

Felnőttek a pártiskola padjai között

Régi Ernő szegverő

Sokan vannak a folyosón, 
ennek ellenére csendes Salgó
tarjánban a m egyei pártbi
zottság oktatási igazgatósága. 
Az esem ény és a  tét is nagy. 
A munkásmozgalom története 
című anyagból vizsgáznak az 
öthónapos bentlakásos párt
iskolások.

— A m egye legkülönbö
zőbb részeiből összesen nyolc
vankét hallgató gyűlt össze 
erre a tanfolyamra, az öt
hónapos pártiskolára. Érde
kesen alakult a hallgatók ösz- 
szetétele. Szerencsés, hogy 63 
százalék fizikai munkás, a  m e
zőgazdaságból, Iparból egy
aránt. Van' a hallgatók között 
alkalmazott, term előszövet
kezeti adminisztrátor és kevés 
értelm iségi. Az összetételről 
még annyit: 36 százaléka nő, 
42 százaléka a hallgatóknak  
30 éven  aluli, hetven száza
lékuk pártm egbízatással dol
gozik a munkahelyén, s 16 
százalékuknak töm egszerve
zeti funkciója van. Jellemző, 
hogy gyorsan kialakult közöt-' 
tűk az együttműködés, jó kol
lektíva szerveződött. Feltűnő  
áz egym ásról való gondosko
dás, ami elsősorban a tanulás 
segítésében, az anyag elsajá
tításában nyilvánul m eg —  
foglalja össze Bacskó Piroska 
tanár, az öithónapos tanfolyam  
vezetője.

zésnek. Bevallom , eddig is 
sokat tanultam. Jók. maaas- 
szintűek az előadások, s po
litikailag már bővült a látó
kör. Biztos vagyok benne, 
hogy a tanultakat az alap- 
szervezet életében is haszno
sítani tudom.

Fiatal lány még Teréki 
Margit, a pásztói MEZŐGÉP 
rneósa. Jobbágyiból jár mun
kahelyére. gimnáziumi érett
ségivel rendelkezik. Harma
dik éve. hogy tagja a párt
nak.

— Magyarország felszaba
dulása. a népi demokratikus 
forradalom eredm énye 1944— 
1948-ig volt a mostani vizs
gatételem. Ü gy érzem, jól s i
került. Ezt a témakört, már 
m int a munkásmozgalom tör
ténetét öt hétig tanultuk. 
Volt benne ismerős rész —

Teréki Margit meós

elsősorban a történelem , s 
ismeretlen, a politika. Most 
viszont mind a kettőt m egis
mertem. Mit tanultam  eddig? 
Sokat. A munkásmozgalom  
története például teljesen v i
lágos előttem. Persze, a n e
hezebb rész még most követ
kezik. A politikai gazdaság
tan. a filozófia, m eg a többi 
tárgy nehezebb lesz. Van egy  
bajom. Úgy érzem, kicsit bá
tortalan vagyok, főképpen a

badban voltam. Most egv ki
csit szokatlan még a szoba 
levegője. De az ember sokat 
kibír, hiszen nagyobb tudás
sal szeretném  a pártmunká
mat végezni. Kevesen va
gyunk fiatalok az alapszer
vezetben. Sőt. én vagyok a 
legfiatalabb. Az öt hónap 
alatt sokat kell pótolnom. De 
utána hasznosítom a tanulta
kat. Á llást foglalok, érvelek, 
agitálok a párt politikái a 
mellett. Ehhez sok muníciót 
szedek itt f e l . . .

— A munkásmozgalom tör
ténete után most már a poli
tikai gazdaságtan következik. 
A hallgatók megismerkednek  
a politikai gazdaságtan alap
fogalmaival, a szocialista terv- 
gazdálkodás lényegével. a 
gazdaságirányítási rendszer 
alaptípusaival. A filozófiában  
a társadalom anyagi. Politik* i. 
szellem i életével ism erked
nek a többi között, de anyag 
lesz az erkölcs fogalma, osz- 
tályjellege és történelmi vá l
tozása, vagy más téma. A v e 
zetési ismereteknél a többi 
között szó lesz a párt szere
péről a szocialista társada

lo m  irányításában, a vezetői 
készség, a vezető feladata a 
kádermunkában, a pártépítés
nél pedig a többi között a 
párttagok eszm ei-politikai n e
velését ismerhetik meg a hall
gatók. Véleményem, hogv va 
lóban jó m unícióval térnek 
majd vissza a hallgatók a 
m unkahelyeikre, ahol gyümöi- 
csöztethetik az itt tanultakat 
— mondotta a beszélgetés »lí
rán Bacskó Piroska tanfo
lyamvezető.

Késő délutánra már vala- 
menyi hallgató túl volt az el
ső vizsgán. Mától újabb fo-

Sétálünk a folyosón. Régi kifejezések alkalmazásában.
Ernő, aki a  salgótarjáni Ko- 

'hászati Üzemekben miint szeg
verő dolgozik, s  m ost öt hó
napra beköltözött a pártisko
lára, m ég a vizsga előtt van.

— Miért vállaltam  az öt hó
napot? 1971-ben lettem  párt
tag és munkásőr. Egyébként 
37 éves vagyok. Amikor szo
cialista brigádvezető. majd 
később alapszervezeti titkár 
lettem, éreztem, hogy tőlem  
többet várnak a munkatársak, 
az alapszervezet tagjai. Ezért 
kértem, hogy adjáik meg a 
lehetőségét a továbbtanulás
nak, a  politikai továbbkép-

Biztos vagyok abban, hogy 
ez az iskola ebben is segít 
majd.

A homlokát törli a verej
téktől a szarvasgedei 26 évés 
állatgondozó, Putyera Károly. 
Szőke haján is kis vízcsep- 
pek csillognak. Ebben a perc
ben kelt fe l a vizsgabizottság  
asztala elöl.

— A moszkvai tanácskozá
sokról szólt a vizsgatételem . 
Jól ment. s  ennek örülök, biz
tatónak tartom a többi tan
anyag elsajátítása szem pont
jából is. Tudja, eddig m int 
állatgondozó m indje a sza-

Putyera Károly állatgondozó

galmakkal ismerkednek, hogy 
egyre gyarapítsák coüiikai  
tudásukat, a maguk, s a tár
sadalom hasznára.

Somogyvári László

A NÉZSAI term előszö
vetkezet irodáit összefűzd  
folyosóján, nem  venni észre  
az időjárásban beállt vá lto 
zást. N em csak a  kellem es  
klím a m iatt. A sürgés-for- zett. jó fajtákat

Nézsaijelek
gás olyan, m intha a nyár egyszóval minden. összejött, 
de-reikán tartanának. Holma a  kapásoknál azonban már 
Miklóst, az e ln ö k it abban nem  ilyen  rózsás a  kép. A 
a  ritka  ̂ félórában találom , go hektár cukorrépa és a 
am ikor íróasztal mögött vég- 300 hektáros kukorica a 
zi dolgát. Arcán a kevesebb kedvezőtlen időjárás m iatt

lassan fejlődik. Előrelátható- fordítottunk  
lag egym illió  forint körüli Holma Miklós, 
lesz az árbevé telki esés.

— A term őföldi apróm a
gok. a vöröshere és lucer
nam ag term ése viszont 400 

forinttal többet ho-

telep feltö ltése jelenítette. A n.ézsai termelőszövefcke- 
Ebben az évben már a z  is- zet területei jó lehetőséget 
tállók kihasználtsága 100 biztosítanak a juhászainak, is. 
százalék felett van. N őve- Bár 80 ezer forinttal elm a- 
kedett az állom ány. Nem csak vadnak a  tervtől, a jövőt K étm illiót
szám okban léptünk előbbre, azonban megalapozták. Az vásárlására

szervezettség javult. Jövőre 
az önálló elszám olási ága
zati rendszert vezetjük be. 
A fe ltéte le it már az idén  
m egterem tettük.

N ézsán az  üzem szervezésen  
kívül egyéb feltételeken is, 
javítottak. Elsősorban a gé
pesítés színvonalát növelté,;.

költöttek gépek 
A legéndi üzem-

gond nyom a látszik, s azt je
lenti, hogy jól állnak a kö
zös gazdaság ügyei.

— A z utolsó negyedév e le
jén  m ár m egközelítőleg  
tiszta kép á ll előttünk: ho
gyan gazdálkodtunk az idén? ezer 
— mondja. zo t t . . .

— Hogyan? A természeti
— A növényterm esztésben kiszolgáltatott

a m inőség javítására is  sokat idei bárányszaporulatot ke- 
magyarázza vés k ivételle l teruyészanyág

nak hagyták meg. Az állat

tényezőknek  
mezögazda-

néhány kiem elkedő eredmény sági term elés m ár'ilyen , 
született. K ülönösen a kalá- egyik oldalon kevesebb, a 
szosok hozamai haladták m ásikon több, s  végül a 
m eg a  sokéves átlagot. Bú- m érleg az utóbbi fe lé  billen, 
zábói 39 m ázsát hektáron- Ahhoz azonban. az  álla tóé
ként m ég sohasem  arattak nyészíásben is  teljesíteni 
a nézsaíak. Az árbevételi kell a tervtárgyaló közgyű- 
tervünket több mint két és lésen elfogadott célkitűzése- 
félmillió forinttal te ljesítet- két.
tűk túl. — Az e lm ú lt két évben

A m unkákat időben é lvé- legnagyobb feladatunkat a

A SZARVASMARHA-
PROGRAM végrehajtás3,
nagyüzemi m ódszerrel m egy  
végbe. A tejterm elés az e l
sődleges. Ezt azonban jól 
egészíti ki a m arhahizlalás. 
Az idén például 150 hízóra

egységben utat építettek, 30 
hektáron legelőt, 26 hektáron  
pedig m álnát telepítettek. 
Mindez már a jövő éveket 
szolgálja.

— SZORGALMAS munkát  
végeztek a term előszövetke
zet tagjai. Jövedelm ük ezzel

gezték az időjárás is kedve- szakosított szarvasmarha- rinttal túlteljesítjük.

állom ány nagysága a  közeljö
vőben, m eghaladja az  ezret, 
azaz elérik az optimálisat.j 

Nem lenne te ljes  a  felsoro
lás a  segédüzeméig nélkül. A
könyvkötészet, m elyet patinás arányosan 3—4 százalékk  
nevű kiadók foglalkoztatnak, em elkedik. Attól még mesz- 
nemcsak rendszeres m unka- sze vagyunk. hogy poní.os 

Az kötöttek szerződést. Igaz lehetőséget biztosít a lányok- mérleg alapján beszáljür 
majdnem a fele  még az is- nak-asiszonyokinak, hanem a terveinkről. Égy biztos: ere í -  
tállókban áll. Nem sokáig. Az nyereséget tó jelentősen, nőve- m enyes év  elé nézünk, s  a 
árbevételi terv 2.8 mill ió to- jj a  6 m illiós term elési ér- várható nyereségből tovább 
rint. A jelek szerint ne- tékből minimálisain is egy- növelhetjük a fejlesztési cé- 
gyedm illioval túlteljesítik . m illió forint a gazdaság hasz- lókra szánt összeget — mor.d- 

— A baromfi,ágazatban is  na. '  ja Holma M iklós az idei év
hasonló a helyzet. Több mint — Az elm últ évhez képest gazdálkodásának ..orognózi- 
ötniililió forint bevételt tér- sokat léptünk előre. Főként a sá t”. Sz. Gy.
veztünk. Ha nem  jön közbe ^

akkor 200 ezer fosemmi.
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