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Javult
a vegyipari termékek 

minősége
Egyenletesen javult a vegy

ipari term ékek minősége, ál
lapíto tta meg a Nehézipari 
M inisztérium minőségellenőr
ző Vizsgálata. A minőséggel 
szorosan összefügg, hogy a 
vegyipar minőségellenőrző 
szervezetének műszerezettsé
ge az utóbbi években számot
tevően fejlődött. A kőolajipar 
több m int 5—5 millió, az alu
m ínium ipar több m int ötmillió 
forin tért vásárolt új vizsgálati 
műszereket, és meó-laborató- 
rium ainak műszaki színvonala 
ma m ár megfelelő. A term é
kek minőségének további ja 
v ítása azonban m egkívánja a 
meózás hatékonyságának fo
kozását, ezért valamennyi ve
gyi iparágban tovább kell 
gyarapítani az ellenőrző mű
szerparkot.

A term ékek minőségének az 
utóbbi években tapasztalt 
egyenletes javulását részben a 
tervszerű szabványosításnak 
tulajdonítják. Tavaly 126 m ű
szaki feltételt, 53 szakmai és 
176 üzemi szabványt dolgoztak 
ki a term ékek minőségi köve
telményeinek szigorítására 
Ennek eredm ényeként minden 
esetben be is következett a 
minőségjavulás. Igazolja ezt 
a Kereskedelmi Minőségellen
őrző Intézet jelentése is a köz
fogyasztású vegyipari cikkek
ről.

Évek óta szorgalmazza a mi
nisztérium  egyes vegyi term é
kek m árkázását, össze is állí
to tták  m ár a m árkázandó cik
kek jegyzékét, a dolog még
sem haladt előre, s eddig csak 
néhány cikk márkázási e ljárá
sát kezdték meg.

A m árka bevezetését sok
szor akadályozza, hogy a kül
földi vevők igénye gyakran 
változik, em iatt nem lehet ál
landósítani a minőséget. Ez a 
helyzet például a bitum en
nel. A legfőbb akadály azon
ban az, hogy a vállalatok nem 
törekszenek a „m érkőzésre”, 
m ert a m árkás cnck gyártása 
nagyobb felelősséggel és több
letm unkával jár.

Külön vizsgálták az export
cikkek minőségét. Tájékozta
tást kértek a Külkereskedelmi 
Minisztériumtól, hogy tavaly 
milyen kifogások m erültek fel 
az exportált nehézipari term é
kek ellen. A külkereskedelem 
közölte, hogy a külföldi vevők 
tavaly a sok ezer tétel közül 
mindössze nyolc tétel árut 
küldtek vissza, cseréltettek ki, 
az export nagyságához és érté
kéhes képest tehát jelentékte
lenek a minőségi kifogások. A 
külkereskedelem által is meg
állapíto tt minőségi javuláshoz 
hozzájárult, hogy 1964-ben bő
vítették a vállalatok minőségi 
bizonyítvány-szolgáltatási kö
telezettségét. A minőségi bi
zonyítvánnyal ellátott tem .é- 
kek száma a m últ évben 
45-tel, tehát 228-ra szaporo
dott. Ezenkívül a  gumiipari 
term ékek közül 57 van m ár el
látva minőségi jellel. Minő
ségi bizonyítványuk, illetve 
jelük van egyebek között a 
fűtőolajnak, a sebbenzinnek, 
a m űanyagipari term ékek né
melyikének és több gépkocsi 
gumiabroncstípusnak.

A balesetet szenvedett dolgozók 
kártérítési igénye és a rendelet humanitása

,egy jogszabály, 
Lehet=e jegy törvénv-

.......................... . erejű rendelet
szélsőségesen humanisztikus? 
Megyénk egyik ipari nagy- 
vállalatának jogászával és 
munkaügyi osztályvezetőjével 
folytatott beszél getésünlcor 
hangzott el az a meglepő kér
dés. V itánk tém ája a m últ 
évben megjelent rendelet, az 
üzemi balesetet szenvedett 
dolgozók kártérítési igényjo
gosultsága volt 

A  „szélsőségesen hum anisz
tikus” megfogalmazás akkor 
született, am ikor v itapartne
reim  példákkal bizonyították, 
hogy a balesetet ért munkások 
közül sokan nemcsak élnek 
törvényadta jogaikkal, hanem 
vissza is élnek ezzel. Kihasz
nálják  a rendelkezés, a végre
hajtási gyakorlat úgynevezett 
„gyenge” pontjait, egyszerűen 
afféle könnyű pénzszerzési le
hetőségnék tekintik az érde
keiket védő jogszabályt. A 
rendelkezés ugyanis 1961-ig 
visszamenően nyújt lehetősé
get a kártérítési követelések 
érvényesítésére, s így term é
szetesen gyakorta előfordul, 
hogy az évekkel ezelőtt tö r
tén t baleset körülményei, a 
felelősség m egallapítása ma 
m ár nem tisztázható egyértel
műen. Az új rendelkezés vi
szont határozottan leszögezi, 
hogy az üzemi balesetet szen
vedett, m inden olyan esetben 
kártérítést követelhet, am ikor 
az ő személy szerinti felelőssé
ge a baleset bekövetkezése 
m iatt nem állapítható meg, nem 
bizonyítható be. Évekkel ez
előtt több olyan baleset for
dult elő, amelyről pontatlan,

a döntő fontosságú körülm é
nyeset mellőző jegyzőköny
vet vetek fel. Az sem ritka 
eset, am ikor az akkori baleset 
tanúi, a baleset közvetett és 
közvetlen előidézői nincsenek 
m ár az élők sorában.

és hasonló 
A *  i l y e n l m ú l t b e i i  ügyek 

■ ii miben, — széllészelle-
fogalm azta meg a vi- 

jogász

Mit ígér az ácsi tehenészet?
Néhány

Madarász
hónappal ezelőtt 

Lajos elvtárssal, az 
ácsi Egyetértés Tsz elnökével 
az állattenyésztés problémáiról 
beszélgettünk. Elmondotta, 
hogy szövetkezetükben főpro
fillá fejlesztik a szarvasm arha 
tenyésztését. E cél érdekében 
nemcsak növelték a tehenek 
számát, hanem  minőségi cserét 
is végrehajtottak. A régi állo
m ány nagy részét értékesítet
ték, s helyükbe gümőkór-men- 
tes, előhasi üszők kerültek.

Bevezették az egyedi 
takarmányozást,

hozzáértő gondozókat biztosí
to ttak  az állatok mellé.

Intézkedéseik szakszerű, gon
dos m unkára vallanak. Most 
kíváncsian várjuk  Décsi Zol
tán  állattenyésztő válaszát ar
ra a kérdésünkré, milyen te r
meléssel viszonozták ezeket az 
intézkedéseket az állatok?

— Tervünk az volt, hogy 
jelenlegi állom ányunkkal — 
beleértve a 47 db régi tehenet 
is, rövidesen elérjük a napi 
1800 literes tejterm elést, félév
kor pedig 2100—2200 liter te jre 
számíthatunk. Nagyon Örven
detes, hogy m ár most 2000— 
2100 liter te jet fejünk naponta.

— Tartogattak-e „meglepe
tést” a tehenek?

— Igen. Főként a 234-es 
piszka, amelyik 20,5 liter tejet 
d naponta. Nagyon jó ered

mény ez, hiszen az első laktá- 
cióban m ár a 7—8 literes napi 
átlag is jónak mondható. T i
zenhat literen felül term elő 
'ehenünk viszont több is van. 
\  három istállóban — ame- 
yekben a fiatal állom ányt 
ártjuk, a következőképpen 

alakult a term elés: az egyik- 
oen 9,5, a m ásikban 7,8, a 
harmadikban — ahová 32 db 
gyengébben tejelő egyedet vá
logattunk össze 6,8 literes a

Megfelelő takarm ányozással 
a második laktációban minden 
tehéntől 30—40 százalékkal
töljb te jet várunk. Sőt, a har
madik laktáció idején is szá
m ítunk a tejterm elés emelke
désére. Rekorder tehenünk

akkor már meg fogja 
adni a napi 30 litert.

— E szép term eléshez mi
lyen takarm ányt kapnak a te
henek?

— A laptakarm ányként (8 li
teres tejtermelésig) közepes 
minőségű lucernából 4 kg-ot, 
24 kg répaszeletet, 20 kg silót, 
1 kg melaszt, 3 kg pelyvát 
vagy szecskázott árpaszalm át 
és abraktakarm ányként 1 kg 
árpadarát. A nyolc liter tejnél 
többet term elő tehenek m in
den liter tej u tán  40 dkg pót
abrakot kapnak.

Fehérjedús pillangós takar
mányokban sajnos az idén szű
kölködünk. Lucernásaink egy- 
harm ad részét ki kellett szán
tanunk. A pillangósok nagy te 
rületen vetünk egynyári szá
lastakarm ányt, elsősorban siló- 
kukoricát, aztán zabosbük
könyt és zabos-borsót. A na
gyobb tömegű szénatermés
ről legelőink tavaszi trágyázá
sával gondoskodtunk.

— Szándékoznak-e tovább 
növelni a tehenek számát?

— Igen. 43 sa ját nevelésű 
üszőnk még az idén elkezdi a 
tejterm elést, s így

év végére együtt lesz 
a 300-as tehenészet.

Ahhoz azonban, hogy ezt az 
állom ányt állandósíthassuk, 
m ár most gondoskodnunk kell 
a kiesések pótlásáról. Ezért két 
héten belül kiválogatunk m int
egy 30 db üszőt, amelyek jövő
re a kiselejtezettek helyébe áll
hatnak.

Egyetlen problém ánk m a
rad csak megoldatlan: az elhe
lyezés. Két darab százas is
tállónkban van lehetőség a te j
kezelésre, az egyedi takarm á
nyozására. Ez a két épület 
azonban kevés a nagy állo
mányhoz. Ü jabb istálló építé
séhez viszont előreláthatólag 
csak az 1966-ban kapunk h i
telt.

Sz.

mesen
tában szereplő jogász — „a 
jogszabályt csak jogszabállyal 
lehet m agyarázni” — állás
pontra helyezkedik a bíróság. 
M agyarán: A rendelkezés új 
és törvényerejű, az évekkel 
ezelőtt tö rtén t baleset tény, a 
kártérítési követelés jogos, 
fizessen hát a vállalat, végső
fokon az állam. - Függetle
nül attól, hogy a m últbeli kár
térítési követelések jó része 
esetleg m éltán jogos igény, 
nem vitás, hogy a közösségi 
érdekeinket figyelmen kívül 
hagyó em bereket az új rendel
kezés valóban holmi pénzszer
zésre késztetheti. Ezekhez vi- 
rzonyíiva valóban „szélsősége
sen hum anisztikusnak” ítél
hetnénk a jelenleg élő ren
deletet. Csakhogy a „szélsősé
ges” jelzőt nem lehet általá
nosítani, m ert szocialista gon
dolkodásmódunk terem tette 
meg ezt a dolgozó em ber ér
tékét és érdekét m indenek fö
lött biztosító törvényt. Mint 
m inden szocialista vívm á
nyunk eredm ényeképp lé tre
jö tt rendelkezés, ez utóbbi is 
a jelen, s még inkább a jövőt 
illetően tölti be társadalm i 
funkcióját. Az, hogy az újjal, 
a jobbal néhány m últtal kap
csolatos fonák helyzet és jogi 
ellentm ondás is felszínre ke
rült, azt m ajd éppen a jövő
ben kikristályosodó jobb gya
korlatnak kell felszámolnia. 
Lehet, hogy egy ideig közös 
kasszánkból fölöslegesen fize
tünk ki kisebb-nagyobb össze
get a paragrafusok gyengéit 
ügyeskedve kihasználóknak. 
Amit viszont valóban jogsze
rin t és éppen e hum ánus ren
delkezések jegyében adunk 
kártérítés gyanánt, az erköl
csileg és összegszerűen is 
több lesz a „ráfizetésnél”.

Általánosságban |
társadalm ilag, részleteiben pe
dig a m indennapi gyakorlat 
szempontjából jelentős a kár

talanítási jogigényt fej letteb  o 
form ájában biztosító rendelet. 
Nyilvánvaló, hogy a jogsza
bályok helyes gyakorlása ele
ve megköveteli a balesetek 
körülményeinek, valósághű és 
részletes felvételét. A m unka, 
adónak és a m unkavállalónak 
egyaránt elsőrendű érdekévé 
válik, hogy a későbbieket 
egyértelműen eldöntő jegyző
könyvek készüljenek, m ert 
maga az anyagi érdekeltség is 
kétoldalú. A pontosan és rész
rehajlás nélkül készült bal
eseti jegyzőkönyvek sok eset
ben fölöslegessé tehetik a bí
rói eljárást, a bizonyítható 
tényekkel szemben nem lesz 
érdemes jogtalan igényt tá 
masztani.

Az elmondottakon kívül 
egyéb „re jtett” jó oldala is 
akad ennek a rendeletnek. 
Feltétlenül elősegíti m ajd a 
balesetvédelmi intézkedések 
eddiginél szigorúbb betartását 
és betartatását is. A vállala
tok, üzemek, amelyek term é
szetszerűen igyekeznek meg
szabadulni az őket terhelő 
kártérítési kötelezettségtől, 
ezt nyilvánvalóan úgy érhetik 
el legjobban, ha balesetvédel
mi szempontból minden té
ren ideális feltételeket terem 
tenek. A m unkavállalónak 
sem lesz közömbös, hogy sa
já t maga előidézte baleset 
m iatt esik el anyagi kárta la 
nításától, legcélszerűbben ak
kor já r  el, ha pontosan be
ta rtja  a számra is kötelező 
óvórendszabályokat.

Záradékul | annyit 
még az 

eddigi
témához. Különleges esetek, 
problem atikus ü~’'ek voltak 
és adódnak a jövőben 
is, amelyek igy vagy úgy ha
táresetként szerepelnek a jog
szabályok bizonyos fokig me
rev rendjében. A paragrafu
sok gyengéit — ha jól meg
gondoljuk, — tulajdonképpen 
a m últbeli és a jelenlegi, gya
korlatban még meglevő visz- 
szásságok okozzák. Ha rendet 
terem tünk minden olyan te
rületen, amivel az új rendel
kezés valamilyen form ában 
kapcsolatban áll, még extrém  
esetekben is fölöslegessé válik 
a hum anitás fogalm át a „szél
sőséges” jelzővel társítani.

Vájná György
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„Az alkalom szüli a tolvajt” 

— ta rtja  a régi közmondás. Ezt 
az alkalm at Szomódon ugyan
csak m egterem tették. De ez az 
alkalom sajnos nemcsak Szo- 
módra jellemző. Kevés az 
olyan község, ahol hasonló 
eset ne fordulhatna elő. H i
szen a lakások a jta já t bizton
sági zárral nem zárják, sőt a 
kulcsot igen gyakran a lábtör
lő alá „rejtik”. A spórolt pénzt 
meg persze a szekrényben, a 
sublótban tartják . így aztán 
csak az kell, hogy valaki jól 
ism erje az ilyen helyi szokáso
kat s máris élhet az alkalom
mal.

Tánulságként írom le e szo- 
módi történetet két asszonyról, 
akik rafináltságukkal, több 
szomódi lakost ju tta ttak  e fu r
csa bűnügy kárvallottjainak 
listájára.

A házaspár m ár nem fiatal. 
Hosszú idő óta rakosgatták ősz 
sze pénzüket, bővíteni akarták 
házukat. Több ezer forintjuk 
volt a szekrényben, de olykor 
a konyhaszekrény fiókjába is 
került belőle-

A két besurranó tolvaj, aki 
mindenről tudott soha nem 
vitte el az egész pénzt, csak 
megdézsmálta. Hol kétszáz, hol

száz, vagy háromszáz forintot 
vittek el.

A házaspár között em iatt 
olykor a hűtlenség feltételezé
séig faju lt a  vita. Válás nem 
lett a vitából, de a pénz egyre 
fogyott. Ki vitte el a pénzt?

Tojást áru lt otthonában az 
idős néni, de bor is kapható 
volt nála. K ét vevő m ent hoz
zá. Míg az egyik alkudott, a 
másik addig elemelte a pince
kulcsot és megtöltötte a tejes
kannát borral. A to jást kifizet
ték, a bort viszont elvitték in
gyen. A faluban sejtették, hogy 
a két asszony a tettes, de bizo
nyíték nem volt rá. Még 1963- 
ban egyiküket m eghívta a 
szomszédasszonya. Örököltek, s 
a rokona azzal vádolta meg 
őket, hogy ham ar végére jártak  
a pénznek. Az asszony megmu
ta tta szomszédjának a pénzt.

„Itt az örökség, m ondja meg 
a rokonom nak?” — s a kitá
gult szemmel figyelő asszony 
előtt kivett a szekrényből 10 
ezer forintot, — s aztán az 
irigykedő, pénzsóvárgó tolvaj 
előtt visszatette a pénzt a he
lyére.

A „jó” szomszéd nem vára
tott sokáig magára. Vasárnap 
délután visszatért a pénzszag
ra, csendes pihenésükben za

varta meg a háziakat. Ablakon 
surran t be, m int a macska. 
Tetten érték Öllé Józsefnét a 
jó szomszédot- Humánusak 
voltak vele- A pénzből nem 
hiányzott, hát m iért is „kelle
m etlenkedtek volna, hagyták 
hadd fusson.”

Azóta két év telt el. A két 
asszony, Öllé József né és Gön
czi Sándorné 22 esetben köve
te tt el bizonyítható besurranó 
lopást. Idáig fa ju lt a falu  kö
zömbössége, a „hum anitás” a 
könnyelműen felkínált alka
lom, s ki tud ja meddig ta rto tt 
volna, ha Ollénénak eszébe 
nem jut, hogy egyedül is lop
hat, akkor nem ' kell felezni. 
R ajta vesztett. Tetten érték.

A szomódi rejtély  megoldó
dott. A bűnösök elnyerik m él
tó büntetésüket. De vajon to
vábbra is m egm arad-e a lehe
tőség a tolvajlásra. M egmarad- 
e a rosszul zárt ajtó, a lábtör
lő ‘a la tt a kulcs, vagy a szek
rényben, a fiókban ta rto tt 
pénz?

Reméljük nem. Reméljük, 
hogy a szomódi eset nemcsak 
Szomódon lesz tanulság, hanem 
másutt is. ahol ugyanilyen 
könnyelműen zárják az ajtót, 
nyitva hagyják  az ablakot.

Csengeri Ervin


