
»7 2 . augusztus 9. szerda D O L G O Z O K  L A P J A 3

A differenciáltabb bérezés 
tapasztalatai

az Oroszlányi Szénbányáknál
Ez év januárjától, a diffe

renciáltabb bérezés feltételei
nek megteremtésére, új sze
mélyi és munkaköri besoro
lást léptetett életbe az Orosz
lányi Szénbányák.

A vállalat szakszervezeti 
bizottsága legutóbbi ülésén 
napirendjére tűzte a differen
ciálás érvényesülésének ta
pasztalatait, hogy megfelelő 
következtetéseket vonhasson 
le.

A vállalat üzemeiben két 
szakaszban fejlesztették a bé
reket. Az első alkalommal át
lagosan négy százalékkal nö
velték az időbéres dolgozók 
bérét, míg a második eset
ben további mintegy 2,5 szá
zalékkal a szállításnál, a ki
szolgálásnál, az osztályozás
nál stb. dolgozókét. A tapasz
talatok szerint az alapbérek 
fejlesztésénél a szakképzett
ség nagyobb szerepet játszott 
mint korábban, s a munka 
nehézségi fokát kisebb mér
tékben vették figyelembe. A 
szakmánybán dolgozó csapa
tok differenciáltabb kereseté
nek biztosítására — a telje
sítmények elszámolására — 
úgynevezett műszakredukciót 
dolgoztak ki. Ezzel a lehető
séggel — mint kiderült — 
nagyon óvatosan éltek az üze
mek. Szélesebb körben az új 
elszámolási módot a XX-as 
aknán alkalmazták, míg a 
XVI—XVII-es és a XXII-es 
aknákban kismértékben éltek 
vele, a XXI-es és a XXIII-as 
aknán július 1-től állapítják 
meg így a béreket. A vállalat 
1800 — szakmánybán tevé
kenykedő — dolgozója közül 
összességében csupán 228-at 
érintett az új elszámolási 
mód.

Ennek okait kutatva a szak- 
szervezeti bizottság figyelem
re méltó megállapításokra ju
tott. A differenciálás elvével 
általában egyetértenek a dol
gozók, amíg annak gyakorlati 
végrehajtására nem kerül sor. 
A csapatok vezetői, a közvet
len felügyeletet gyakorlók, a 
szakszervezeti bizalmiak több
sége kényelmetlennek tartja 
elbírálni az emberek munká
ját. Szívesebben veszik, ha 
csupán az üzem vezetője gya
korolja ezt a jogot. Mindez 
legélesebben a szakmányosok 
műszakredukcióinak megha
tározásánál jelentkezett. A 
csapatvezetők egy része a ki
adott besorolási névsort ki
töltetlenül juttatta vissza. A

legélesebben azok ellenezték a 
differ'enciálást, akiknek jöve
delme általában nem éri el 
az átlagot. Közülük hangoz
tatták legtöbben, hogy „min
denki a piacról él”. Ezt a vé
leményt — rosszul értelme
zett kollegalitásból — támo
gatták az átlagon felüli kere
setet elérők is: mondván, „a 
másik is kapjon többet, in
kább legyen az enyém keve
sebb”.

A premizálásnál és a jutal
mazásnál már jobban érvé
nyesült a differenciálás, mint 
az alapbérek megállapításá
nál. E területen jobban han
goztatták véleményüket a 
kollektívák.

A tapasztalatokat összegez
ve, a szakszervezeti bizottság 
tovább folytatja a felvilágosí
tó munkát, hogy eloszlassa a 
téves nézeteket. Az ez évi bér- 
fejlesztéseknek a célja nem az 
volt, hogy az egyes bérkate
góriák közötti arányokat alap
vetően megváltoztassa, ha
nem, hogy ezen belül megfe
lelően differenciáljon. Ennek 
az elképzelésnek — a tapasz
talatok szerint — csak rész
ben sikerült eleget tenni. Még 
további erőfeszítésekre van 
szükség az elv teljes érvénye
sítéséhez.

Gondok
a z értékesítésben 

a K IM ÉV -n é l
A Komárom megyei Ipari 

és Melléktermék Feldolgozó 
Vállalat az év első felében 
minimális nyereséggel dolgo
zott. A vállalat eredményki
esését elsősorban az okozta, 
hogy az út- a vízépítési ter
mékek, kő- és salakféleségek 
iránt csökkent a kereslet. E 
kapacitását így nem tudta tel
jesen kihasználni. Jelentős 
tartalékot jelent azonban a 
IV. negyedévben a különböző 
félkész termékek értékesítésé
ből származó bevétel. Ebben 
elsősorban üvegtechnikai ter
mékei jelentenek tekintélyes 
volument.

A vállalatnál továbbra Is 
legfőbb gondot a műanyag
üzem okozza. A gépek ki
használása ott nem megfele
lő, baj van a piackutatással. 
Több esetben az új termék ki
választása sem volt szeren
csés. Problémák vannak az 
üzem- és munkaszervezéssel 
is. Szükség lenne egy olyan 
bizonylati rendszer kialakítá
sára, amely nyomon követi a 
termelés minden fázisát, se z t  
egyéni felelősséggel támaszta
ná alá. Az üzemben fejleszte
ni kell a munka- és üzem- 
szervezést. Ezzel a munkafe
gyelem tovább szilárdulna.

Gazdag tapasztalatokat 
szereztünk 

Homárom megyében
Elbúcsúztak a csecsen-ingus vendégek

E gyü tt a  munkában
Elhatározta a szomódi ta

nács, hogy 1200 méter járdát 
épít, és három utcában por- 
talanított utat készíttet. Csak
hogy — ehhez társadalmi 
munkára volt szükség. A két 
évvel ezelőtti vízbevezetési 
kampány nagyszerűen sike
rült, s ezt a tapasztalatot fel
használva, megbízták a ta
nácstagokat — szervezzék ők 
a lakosságot e két feladat 
megvalósítására.

A tanács adta a járda 
anyagát, s  mire lerakták az 
érintett utcákban, a szomódi- 
ak már fogták a szerszámo
kat, s elkezdődött a munka. 
Érdekessége az ügynek, hogy 
az úttörők, a KISZ-esek — 
akik az idős emberek háza 
előtt végezték el a „kiszabott” 
munkát — meg a tűzoltók, 
testületileg vettek részt a k ö 
z ö s  tevékenységben, senki 
nem nézte, hogy „ez nem az 
ő körzete”. Az eredmény:

85 668 forint értékű társadal
mi munka, és 1208 méter jár
da, egy méter húsz centi szé
lességben.

Ugyanezt az ügybuzgalmat 
tapasztalták a tanácstagok a 
Tompa, Ady és Kábik utcai 
útépítésnél, ahol például az 
idős Hajnal házaspár háza 
előtt, derekas munkával, 30 
méteren emelték ki a tükröt 
(nagy mennyiségű föld!) a 
gyerekek. A tsz is segített, 
szabad fuvarja, építőbrigádja, 
betonkeverője ott volt a tár
sadalmi munkások között. 
Így elég lett az 500 ezer fo
rint, amit e célra felhasznál
hattak. A társadalmi munka
értéke még nincs forintban 
kiszámolva — de az út sike
rült, s gazdagabbak lettek 
egy tapasztalattal: tanácsta
gok és választóik megértéssel, 
bizalommal, lelkesen vettek 
részt a közös elképzelés kö
zös kivitelezésében.

Augusztus 8-án, a megyei 
tanács szákházában a megye 
vezetői fogadták a Csecsen- 
ingus ASZSZK testvérterület
ről érkezett pártküldöttséget. 
A delegáció tagjai elmondták 
tapasztalataikat, véleményü
ket a hatnapos látogatásról, és 
élményekben gazdagon ma 
reggel utaznak vissza a Szov
jetunióba.

B. M .  S irv an o v ic s ,

a Csecsen-ingus Köztársaság 
területi pártbizottságának tit
kára:

— Attól a pillanattól, hogy 
repülőgépünk Ferihegyen föl
det ért, éreztük Komárom 
megye vezetőinek és lakossá
gának forró vendégszeretetét. 
Nagyszámú küldöttség foga
dott bennünket, az első napon 
találkoztunk a megyei párt- 
bizottság vezetőivel. Ahol 
csak megfordultunk, minden
hol meleg, baráti szavakkal 
köszöntöttek, ezt most búcsú
zóul szeretnénk megköszönni. 
Egyúttal ígérjük, hogy haza
térve tolmácsoljuk köztársasá
gunk lakosságának az önök  
üdvözletét, hiszen a nekünk 
szóló köszöntés azoknak is 
szól, akiket itt képviseltünk, 
s a vezetők által az egész m e
gye lakosságának mondunk 
köszönetét, hogy tartalmas, él
ményekben gazdag napokat

tölthettünk testvérmegyénk
ben.

Bár nem vagyunk szakem
berek, hasznos tapasztalatot

Fizető vendég-szolgálat —  napjain khan
Az idén ST S í “£

meteorológia" 
a nyári üdülőknek. Volt azon
ban egy vihar, amit nem a 
szél, hanem a lakásrendelet 
egy félreérthető része kavart, 
hegyen, völgyön és vízparton 
egyaránt.

A fizetővendég-szolgálat 
ügye körül keletkezett bizony
talanságot az okozta, hogy a 
lakásrendelet megjelenése 
után sokan nem voltak hajlan
dók a korábbihoz hasonlóan 
az idegenforgalmi szervekkel 
meghosszabbítani a szerződé
süket.

A lakásrendeletből úgy tűnt, 
hogy a magántulajdonban le
vő lakásokat csak 50 százalék
ban, a nem lakás célját szol
gáló üdülőt, villát viszont tel
jes egészében adókedvez
ménnyel lehet bérbe adni. Az 
érdekeltek rögtön rájöttek, 
hogy így akinek például Pes
ten lakása, r. Balaton mellett 
pedig villája van, az előnyö
sebb helyzetbe kerülne, mint a 
Balaton partján lakó, vagy a 
Mátrában dolgozó, aki az 
üdülési szezonra, feladva bi
zonyos igényeit, kiadja laká
sának egy részét, vagy egészét. 
Fokozta a zavart, hogy az ille
tékesek ezt a — panaszok út
ján felszínre került — tévhitet 
nem siettek eloszlatni.

A kedélyeket megnyugtató, 
j,szélcsendet” teremtő helyes 
állásfoglalást csak az utolsó 
pillanatban — a nyári idény 
elején — adták ki. Lényege, 
hogy nem tesz különbséget a

kétféle tulajdon között. Sze
rencsére az idegenforgalmi 
hivatalok — a fővárosban és 
vidéken — bízva abban, hogy 
végül is a jogos álláspont győ
zedelmeskedik — igyekeztek 
megnyugtatni partnereiket, 
elsősorban azokat, akik már 
évek óta „törzsgárdisták” a fi
zetővendég-szolgálatban. En
nek a „rugalmas” módszer
nek köszönhető, hogy nagyobb 
visszaesés nem következett be. 
(A kezdeti bizonytalanság 
miatt így is, — csak a Balaton 
körül — több ezer vendég
nappal kevesebbet teljesíthet
tek az idegenforgalmi hivata
lok, mint az elmúlt évben.)

Ha valaki azt kérdezi, je- 
lentős-e a fizetővendég-szolgá
lat a hazai ■ idegenforgalom
ban? — válaszul álljon itt né
hány adat.

Kereken 20 000 szobában 
naponta, mintegy 52 000 em
ber számára van szállás- 
lehetőség magánlakásokban a 
nyári főszezonban. Ebből Bu
dapesten 10 0Q0, a Balaton 
mentén 24 000 az ország többi 
városában és néhány község
ben további, 18 000 szállás
helyet tartanak nyilván a fi
zetővendég-szolgálatot szer
vező idegenforgalmi vállala
tok.

Érdemes azt is figyelembe 
venni, hogy a fizetővendégek 
többsége minden ellenkező 
híreszteléssel szemben — nem 
külföldi turistákból verbuvá
lódik, hanem belföldi nyaraló. 
A tapasztalatok szerint házas- 
T'-íro'k Vi"c'«v°rmekkel különö

sen szívesen veszik igénybe a 
fizetővendéglását. Azok a 
vidékiek is általában „privát” 
szobát keresnek, akik néhány 
napot töltenek a fővárosban. 
Vidéki vállalatok is szívesen 
veszik igénybe ezt a szolgál
tatást, ha dolgozóik bentlakás 
nélküli tanfolyamra utaznak a 
fővárosba, vagy nagyobb me
gyei központba. Ami pedig a 
külföldieket illeti, a családos 
üdülőkön kívül gyakori, hogy 
vállalatok, amelyek szerelésre, 
bentlakásra ideküldik mérnö
keiket, munkásaikat — rész
ben takarékosságból, részben, 
mert az illetők hosszabb ideig 
nem szeretnek szállodában 
lakni, szintén ilyen szállás
helyet keresnek.

Noha ebben az évben fel
emelték a fizetővendég-szol
gálat szobaárait, a tapasztala
tok szerint, még mindig jóval 
alacsonyabbak, mint a szállo
dai szobaárak. A lakásrende
letet megmagyarázó hivatalos 
állásfoglalás — a többi között 
— kimondja: ha a bérbeadás 
idegenforgalmi szerv működé
sével történik, a bér összegé
ben a lakás tulajdonosa és az 
idegenforgalmi szerv szabadon 
állapodhat meg. Jelenleg a 
balatoni kiemelt üdülőhelye
ken (például Siófokon, Almá
diban, Füreden és Lellén) a 
lakás fekvésétől, berendezésé
től és felszerelésétől függően 
a kétágyas szoba ára, napi 
70—85, Budapesten 63—75, 
más üdülőhelyeken 48—60, az 
ország egyéb vidékein 46—58 
forint.

A- jogszabályok azt Is meg

határozzák, hogy az idegen- 
forgalmi szerv közreműködése 
nélkül bérbe adott, berendezett 
egész lakásnál legfeljebb két
szer, lakrésznél, szobánál leg
feljebb háromszor akkora bért 
lehet kérni, mint amennyit a 
lakás, illetve a lakrész bére
ként megállapítottak. A kiala
kult „szélcsendben” az érde
keltek többsége természetes
nek tartja, hogy az adóked
vezménnyel is az idegenfor
galmi szervek munkáját kí
vánják előnyben részesíteni. 
Eszerint például, aki közvetle
nül adja bérbe lakását, az a 
bruttó bevétel 30 százaléka 
után, 6 százalékkal kezdődő 
progresszív adót fizet, aki pe
dig valamelyik idegenforgalmi 
hivatal útján köt szerződést 
fizetővendég-szolgálatra, az 
csak 4—20 százalék között 
adózik.

A  je le n le g  £78:
......  .......... ........... . vő és
kialakult árak a tapasztalat 
szerint mindkét fél számára 
elfogadhatók, de elsősorban a 
vendéget fogadókat ösztönzi 
és remélhető, hogy egyre töb
ben kapcsolódnak be a fizető
vendég-szolgálatba. Termé
szetesen nemcsak az a cél, 
hogy mennyiségileg emeljük a 
bérbe adott szobák számát, 
hanem az is, hogy az üdülést, 
pihenést, vagy második ott
hont nyújtó házigazdák minél 
kultúráltabb vendégfogadásra 
rendezkedjenek be.

(P. M.) .

szereztünk az esztergomi 
SZIM marógépgyárban, a 
Bábolnai Állami Gazdaság
ban, a Komáromi Kőolajipari 
Vállalatnál, ahol csak meg
fordultunk. Az ipari, mező- 
gazdasági ismereteken túl, 
módunk nyílt arra is, hogy 
megismerkedjünk az Önök 
nemzeti kultúrájával, földraj
zi, éghajlati viszonyaival, a 
Balatonnal, Budapesttel. Na
gyon tetszett például Bábol
nán, az ismertető film, orosz 
nyelvű kísérőszöveggel, és 
amint hazaérünk, szorgalmaz
ni fogjuk, hogy a lehetőségek
nek megfelelően nálunk is 
foglalkozzunk a bábolnai fej
lett kukoricatermesztéssel...

P. Ny. Iakov levies,
a grozniji városi pártbizott

ság első titkára:

— Lehetetlen átölelni az 
átölelhetetlent, különösen 
ilyen rövid idő alatt. Nem
mondhatjuk el tehát, hogy
mindent láttunk, ami szép, 
ami jó, és minden gondjukról 
tudunk. Szeretném hangsú
lyozni, hogy együtt szomoíko- 
dunk Önökkel, amikor látjuk 
a holnap kenyerét kalászok
ban feketedni, amikor tudo
mást szerzünk betakarítási 
gondjaikról. Érdeklődéssel tá
jékozódtam, vajon Önöknél is 
léteznek-e azok a városi gon
dok, amik nálunk. A vízzel, a 
zöldövezettel, a fűtéssel.. .  
Igen, léteznek. De láttam a  
megoldásokat is. Nagyon tet
szett Tatabánya. Visszatérve 
hazánkba, elmondhatjuk, hogy 
jól választottunk testvér
megyét, itt aktívan dolgozik a 
megye lakossága a X. párt- 
kongresszus határozatainak 
megvalósításán, jól élnek, és 
jól gondolkodnak az emberek.

Abduszalamov Soaip,
kolhozelnök;

takról szólnék, mint kolhozel
nök. Önöknél magas fokú a 
földművelés szintje. Nálunk 
azonban a termelési érdek > 
két nem elsődleges kérdésként 
kezeljük. Mi, város menti kol
hoz vagyunk, így az igények
nek megfelelően fő profilunk 
a zöldségtermesztés. Mintegy 
ötezer tonnát termelünk, és 
kilóját átlagban tíz kopejká
ért értékesítjük, jóllehet talál
hattunk volna jövedelmezőbb 
ágazatot is. Ezt itt nem lát
tam, és őszintén szólva hiány
zott is. Az a véleményem, 
hogy a parasztságnak segíte
nie kell a munkásságot, és ez 
is egyik formája ennek, hogy 
a szövetkezet azt termel, ami
re a városban szükség van ...

A bábolnai kukoricatermesz
tés nekem is tetszett. Az 
SZKP XXIII. kongresszusán 
részt vettem. Ott azt mondot
ta Kádár János elvtárs, hogy 
nincs az az erő, amely meg
bonthatja a magyar—szovjet 
barátságot. Most erről szemé
lyesen is meggyőződhetem, 
és ennek a látogatásnak szá
momra ez az egyik legna
gyobb értéke.

M .  A. Arszamakovics,
szerszámgépgyári igazgató:

— Rám is mély benyomást 
tettek a magyar emberek, 
nem kezdhetem mással. Meg
ragadott a termelés magas 
színvonala, az Önök nyíltszí- 
vűsége, barátsága. Annak el
lenére, hogy az iparban dolgo
zom, a mezőgazdasági üze
mekben tett látogatásokra fo
gok hosszú ideig emlékezni, 
Bábolnára és Nagyigmándra.

— Ismétlésekbe nem sze
retnék bocsátkozni, inkább a 
mezőgazdaságban tapasztal-

Valahogy így élt elképzelé
seimben az iparszerű mező
gazdaság. Nagyon hasznosnak 
tartom a delegációk csereláto
gatásait, de szeretnék ehhez 
még valamit hozzátenni. Ah
hoz, hogy a két testvérterület 
jobban megismerje egymást, a 
hivatalos küldöttségeken kí
vül is szükség van kölcsönös 
látogatásokra. Cserélhetnénk 
kultúrcsoportokat, képzőmű
vészeti tárlatokat, fotókiállí
tásokat, szeretnék azonban 
egy általános meghívást is 
tenni. ígérhetem, hogy a kau
kázusi emberek éppen olyan 
vendégszeretők, mint magyar 
testvéreink, Komárom megye 
lakossága. Ezek a kölcsönös 
látogatások tovább erősítenék 
a barátságot, és hozzásegíte
nének bennünket közös cél
jaink megvalósításához 

Köszönjük vendégeink nyi
latkozatát és jó utat kívánva 
baráti szeretettel búcsúzunk 
tőlük; a viszontlátásra.

Wér Vilmos

Á helyes pályaválasztásért
Rózsa József, a Munkaügyi 

Minisztérium főosztályveze
tője kedden 15 megye meg- 
bízottainak átadta azoknak a 
mikrobuszoknak az okmánya
it, amelyeket az új iskolaév 
kezdetétől a pályaválasztási 
tanácsadás szolgálatába állí
tanak.

A műszerekkel felszerelt 
buszok alkalmasak arra, hogy 
segítségükkel szakemberek a 
megyék távoli településein 
vizsgálják a gyermek képes
ségeit, s tanácsokat adhassa* 
nak arra, hogy mely pályán 
keressék boldogulásukat


