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segítsük elő a posta 1902. évi terve teljesítését
Beszámoló a központi vezetőségi ülésről
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Szakszervezetünk székhazában május 
30- án ült össze a központi vezetőség — 
melyen megjelentek Horn Dezső minisz-  
terhelycttcte, valamint Kövesi Béla pos�
tavezérigazgató — hogy megtárgyalja: 
a posta 19S2. évi tervfcladatainaik sike�
resebb teljesítése érdekében milyen fel�
adatok várnak a szakszervezetre. A z  
alábbiakban kivonatosan számolunk be 
a központi vezetőség munkájáról.

Második ötéves tervünk sikeres teljesítése 
érdekében igyekszünk a  posta szakmai veze�
tése részére segítséget adni — kezdődött

Besenyei Miklós szakszervezetünk 
főtitkárának beszámolója.

Ezzel kapcsolatban tevékenységünk m ár 
nemcsak a m unkaverseny szervezésére, hanem  
a posta éves terveinek előkészítésére, egyez�
tetésére és ism ertetésére is k iterjedt.

A te ivek  előkészítésében való részvételünk 
hasonlóan történt, m int az 1961- es évben, az�
zal a különbséggel, hogy most m ár gondosabb, 
szervezettebb, körültekintőbb és színvonala�
sabb volt az előző évinél.

A bizonytalanság, a  gyengébb aktivitás 
azonban ebben az évben is az előtervek ki�
dolgozásában való szakszervezeti részvétel te�
rén m utatkozott. Több helyen jó kezdem énye�
zésekkel találkoztunk, m in t például a  Járm ű�
telepen, a Távíróhivatalban, a  pécsi és soproni 
postaigazgatóságokon stb. De általaiban most 
is az volt a jellemző, hogy a tervek előkészí�
tésében még a nagy postaszerveknél is nélkü�
lözték a  szakszervezet közreműködését.

A tervek egyeztetésében a  szakszervezeti 
szervek már sokkal tevékenyebben vettek 
részt. Több igazgatóság például a megyebi�
zottságokkal közösen osztotta fel a bevételi 
terv előirányzatát a hivatalok között.

A tervism ertető tanácskozásokon az éves ter�
vet és a negyedévi bontásait csak átfogóan is�
m ertették. A teljesítm ényi érték  és az önkölt�
ség összegszerűségének részletes, m unkánkén�
ti ism ertetése általában csak az első negyed�
évben, sokhelyütt későn az áprilisi vagy má�
jusi term elési tanácskozáson tö rtén t meg.

A forgalom területén  csak a  bevételi terv  
irányszám ait tud ták  részletesen ism ertetni.

A postás dolgozók a tervism ertetés és a 
szakszervezeti szervezőmunka eredm ényeként 
megtették észrevételeiket és vállalásaikat. 
Ezek döntően a  teljesítményi, illetve bevételi 
tervek teljesítésére, a  költségek csökkentésére 
vonatkoznak és csak jóval kisebb m értékben a 
túlteljesítésre.

A tervben szereplő legfőbb feladatok telje�
sítését segítik elő a  szolgáltatások minőségé�
nek jav ítására irányuló vállalások. Mint pél�
dául a díjhiány - visszajelentések, a járatkésé�
sek. pénztári eltérések, a  zárlat- lem aradások, 
a  távirányítások, a kártérítések stb. szám á�
nak csökkentése. A műszaki szolgálatban a 
zavaridó csökkentésére, a  jóságíok emelésé�
re, az egyes m unkákra fordítható m unkaórák 
csökkentésére, a fenntartási tervek teljesíté�
sére, a seleitalkatrészek kiterm elésére, az im�
portanyag m egtakarítására vonatkozó válla�
lások különösen értékesek.

Az 1961 és 1962. évi postai tervek ism erte�
tése és m egvitatása során csaknem  minden

A vállalások teljesítésének m értéke a  ter�
vek erős feszítettségét igazolja. Igen sok pos�
taszerv lem aradt a terv, illetve vállalásai tel�
jesítésében. A postaszervek e  lem aradáso�
kat — nagyon helyesen — a P árt VIII. kong�
resszusa tiszteletére m egindult m unkaverseny 
keretében akarják  pótolni.

Csaknem m indenütt eredményesen foglal�
koztak a  kongresszusi verseny megszervezé�
sével. Azonban több postaszervnél csak a  
májusi term elési tanácskozásokon te tték  meg 
a vállalásokat.

Az eddigi kongresszusi vállalások döntően 
az éves terv  további folyam atos jó teljesíté�
sére irányulnak. Ahol lem aradás van, o tt 
újabb vállalásokat tesznek a dolgozók. Pél�
dául a Javítóüzem nél az önköltségi tervben 
vállalt csökkentést nem sikerült elérni, ezért 
annak pótlására törekednek.

Értékes tartalékunk a szocialista 
brigádmozgalomban rejlő erő

A postán jelenleg közel 800 brigád küzd 
több m int 6000 fővel. Eddig m ár 144 brigád

postahivatalban és üzemben — ahol erre  sor 
kerü 't — élénk, érdekes, sokoldalú vita bon�
takozott ki. A postás dolgozók az utóbbi éve�
kig ilyen értelem ben nem  vettek részt közvet�
lenül a m unkában. Nem bírálták  ilyen form á�
ban a  hiányosságokat és nem  te ttek  ilyen sok 
és konkrét javaslatot a problém ák megoldá�
sára sem.

E szerény kezdet tapasztalatai azt bizonyít�
ják, hogy a postán is egyre gyorsabban ha�
ladhatunk előre, ha a szakmai és szakszerve�

zeti szervek még szorosabban összefognak a 
dolgozókká , ha a dolgozók széles rétegeinek 
kezdeményezésére támaszkodnak.

Éppen ezért javasoljuk: 
a Postavezérigazgatóság tegye lehetővé, 
hogy a dolgozók már az 1963. évi postai 
előtervek kialakításában tevékenyen 

részt vehessenek.
Meggyőződésünk, hogy a szakm ai és szak -  

szervezeti vezetőknek a  dolgozók term elési ta �
nácskozásán való részvétele, a  dolgozók vé�
leményének figyelembe vétele igen hasznos 
gyakorlati segítséget fog nyújtani a  posta 
szakmai vezetése részére.

A tervek elkészítésében való részvétel 
nagy kötelezettségeket ró a szakszervezet�
re is. Mindent el keli követnünk azért, 
hogy a postás dolgozók egyre szélesebb 
rétegeit képessé tegyük a posta és a nép�
gazdaság problémáinak megértésére. Arra 
kell törekednünk, hogy a dolgozók egyre 
nagyobb szaktudással és felelősségérzettel 
vegyenek részt a problémák megvitatásá�

ban.

1178 fővel elnyerte a szocialista brigád cím 
kitüntetést.

A szocialista brigádok m unkája ma m ár 
túlnyomó többségben megfelel a kitűzött 
irányelveknek.

A jó gazdasági eredmények m ellett sok 
szép példa van a szocialista együttélés elvei�
nek valóra váltására is.

Igen élénk és tartalm as a  brigádmozgalom 
a HTI- nél, a Budapest 72. sz. postahivatal�
ban. a  Távíróhivatalban, a Pécs 1., Karcag, 
Miskolc 10. sz. postahivatalokban és még sok 
m ás helyen.

A szocialista brigádok szakmai eredményei 
általában jobbak, megalapozottabbak, m int az 
egyszerű brigádoké. Ezt több olyan feladat 
vállalása és teljesítése bizonyítja, am elyet 
szocialista gondolkodást, m agatartást kíván�
nak.

E lm aradás inkább a brigádok tanulm ányi, 
művelődési és a  szocialista együttélésre vo�
natkozó vállalásainál tapasztalható.

A brigádmozgalomban rejlő erőt ma m ár a 
postán is m ind a szakmai, mind a  szakszer�

vezeti vezetők lá tják  és ezért segítik is. A bri�
gádok eredményei m inden tekintetben jó pél�
dával hatnak  a többi dolgozóra is.

Karoljuk fel a szocialista üzem, 
szocialista hivatal cím megszerzéséért 
kibontakozó mozgalmat

Azoknál a postaszerveknél, ahol jó és ta r�
talm as szocialista brigádmozgaiom van, m ár

keresik és k u ta tják  a lehetőségeket a szocia�
lista  üzem, illetve hivatal cím elnyeréséhez 
szükséges feltételek  kialakításához. A  Buda�
pest 72. sz. postahivatalban például úgy ter�
vezik a  mozgalom elindítását, hogy a szocialis�
ta  brigádmozgalom vállalásait az egyes osztá�
lyok, csoportok m inden egyes dolgozója m a�
gáévá teszi.

A legtöbb postaszervnél — bár tudnak e 
mozgalomról — helytelenül úgy vélekednek, 
hegy mivel az előfeltételek — szerintük — 
még nincsenek biztosítva, korai lenne a gon�
dolattal foglalkozni.

A szakszervezeti tisztségviselők, a szak�
mai vezetők érzékenyen és gyorsan rea�
gáljanak a dolgozók minden olyan kez�
deményezésére, amely a postaszerveknél 
e mozgalom kibontakozását elősegítheti.

A munkaverseny- mozgalom lendítője 
a jó versenynyilvánosság

Még nem  m indenütt megfelelő a verseny 
nyilvánossága. Sok helyütt egyszerűen csak a 
szakvezetés á ltal megadott adatokat teszik 
közzé.

Rendkívül jók és hasznosak az eredmények 
propagálása szempontjából az igazgatósági és 
üzemi híradók. Ezek színvonala az elm últ év�
ben tartalm ilag szépen fejlődött.

A m unkaverseny nyilvánosságát értékelve 
m egállapíthatjuk; a nagyobb postaszervekben 
az eredmények rendszeres közzététele és ér�
tékelése terén határozott javulás van. Mégis 
meg kell jegyeznünk: a m unkaverseny - nyil -  
vánosságot nagyobb gonddal és színvonala�
sabba'.’. kell megvalósítani, hiszen a m unka -  
versenym ozgalom nak ez az egyik legfonto�
sabb segítője, lendítőereje.

Ismertessük meg a dolgozókkal 
a 1022/1961. MT—SZOT határozatot

E határozat postai végrehajtási u tasítását 
annak idején ism ertették ugyan, de sajnos, az 
a jellemző, hogy az ism ertetéssel nem értük 
el a m egkívánt eredményt. A szakmai veze�
tők többnyire csak általánosan, röviden is�
m ertették a rendeletet.

Tájékoztató m unkánk gyengesége, hogy az 
érdekelt dolgozókkal mindezideig nem sike�
rü lt m aradék nélkül m egism ertetnünk a pos�
tai munkaversenymozgalom terén történt fon�
tos változásokat. A dolgozók jelentős része

nem  tudja, hogy folyó év elejétől a  területi 
igazgatóságok is részt vesznek az élüzemver-  
senyben — végrehajtó  szerveikkel együtt — 
kivéve a  megyei hivatalokat. Ezek külön vesz�
nek részt az élüzem - cím ért folyó versenyben.

A vidéki dolgozók egy része m ár több eset�
ben szóvá tette, hogy az élüzem - verseny 
rendszerének m egváltoztatása következtében 
még a  szakvezetők szám ára is probléma, 
hogy adott esetben hogyan történjen a  ju�
talom  szétosztása.

Legfontosabb feladataink
A posta 1962. évi előirányzatainak teljesí�

tése nagy erőfeszítést követel a  posta vala�
mennyi dolgozójától, vezetőjétől.

A hírközlési (forgalmi) teljesítm ényeknek 
terv szerint 5,8 százalékkal kell emelkedni, 
ugyanakkor a költségszintet az előző évhez 
viszonyítva további 2,1 százalékkal kell csök�
kenteni.

Mivel a  forgalmi szolgálat tömegmunkái�
nak nagyobb arányú gépesítését ebben az év�
ben sem lehet megvalósítani,

a postára háruló feladatokat csak abban 
az esetben lehet eredményesen végrehaj�
tani, ha a tartalékok feltárására mind a
szakmai, szakszervezeti vezetők, mind a 
postás dolgozok további erőfeszítéseiket 

tesznek.

Tehát a  különböző helyes és célirányos 
munkaszervezési intézkedések jelentősége és 
fontossága megnövekedett.

Szakszervezetünk VI. kongresszusán java�
soltuk a postai kezelési szabályzatok egysze�
rűsítését. Részletesen k ifejtettük, hogy a  pos�
tai üzletszabályzatok és kezelési utasítások 
nem felelnek meg a  jelenlegi követelmények�
nek.

Az azóta eltelt időben a posta — felism er�
ve a megváltozott helyzet követelményeit — 
igen jelentős egyszerűsítési intézkedéseket 
léptetett életbe a postakezelésben. Ezek a 
változtatások azokat igazolták, akik nem fél�
tek az újtól, bíztak a postás dolgozók meg�
növekedett felelősségérzetében.

A posta 1960. és 1961. évi gazdálkodásának 
elemzése alapján megállapítható: a bevez.e-  
te tt egyszerűsítések ellenére a postai szolgál�
tatások minősége nem  rom lott, sőt, általában 
javult.

Ezek a hasznos tapasztalatok indokolttá 
teszik, hogy a postaforgalmi szolgálatban 
a jövőben újabb egyszerűsítéseket vezes�

senek be.

Feltétlenül szükséges azonban, hogy a tervbe 
vett intézkedéseket az érdekelt postás dolgo�
zókkal az eddigieknél szélesebb körben előze�
tesen megvitassák.

Véleményünk szerint az eddigi és a m ár 
tervbe vett intézkedések egyre reálisabb ala�
pot terem tenek majd ahhoz, hogy a posta�
forgalmi dolgozók m unkáját a jövőben a ke�
zelési kisgépek (összeadok, szorzógépek stb.) 
alkalm azásával jelentős m értékben megköny-  
nyítsék, gyorsabbá, pontosabbá tegyék.

A postai m unka ésszerűbb megszervezése 
terén eredm ényként kell megemlíteni a Mis�
kolci Postaigazgatóság által egyes miskolci 
postaműszaki szervek, rak tárak  stb. összevo�
nása érdekében tett intézkedéseket. Örömmel 
üdvözöljük és tám ogatjuk a kaposváriak kí�
sérletét, a megyei műszaki fenntartási üze�
mek összevonására vonatkozóan.

E helyes kezdeményezéseket. — kellő érté�
kelés után — kívánatos lenne országosan is 
elterjeszteni. Helyes volna felülvizsgálni ezen�
kívül más feladatok ellátását is, főleg olyan 
értelem ben, hogy a célszerűséget és gazdasá�
gosságot — a  megváltozott körülm ényeket fi�
gyelembe véve — vajon biztosítják - e?

A postai anyagbeszerzés jelenlegi rendszere 
— am ely 1945 előtt a viszonylag csekély szá�
mú ún. kincstári hivatalok kielégítését szol�
gálta — ma m ár a postamesteri rendszer 
megszüntetése után. annyira bürokratikus, 
hogy a m unkát rendkívül hátráltatja .

Valamikor a központi ellátást a különböző 
minőségi és postai szabványok igazolták. Ma 
azonban a legtöbb esetben m ár az országos 
szabványokat kell a postának is elfogadnia.

Javasoljuk, hogy a m ár em lített és a leg-  
Qyakrabban előforduló anyagféleségeket a

(Folytatás a 2. oldalon.)

Uj lendü lete t ad a part Vili. kongresszusa 
tisz te le té re  indult munkaverseny

A központi vezetőség elnöksége: Kövesi Béla postavezérigazgató. Besenyei Miklós, a szak-  
szervezet főtitkára, Horn Dezső közlekedés-  és postaügyi miniszterhelyettes és Búza 

Mártonné dr. postavezérigazgató- helyettes.



7 POSTAS DOLGOZ<5 1962. JŰNTUS

(Folytatás az 1. oldalról).

posiaszervek helyben, saját maguk szerezzék
be. Ezt k íván ják  a felsorolt indokok és a pos�
tás dolgozók részéről a  szakszervezethez be�
érkezett nagyszámú javaslat is.

A postaszervek anyagbeszerzésén túlm e�
nően az általános üzemviteli anyagköltségek 
(fűtés, világítás stb.) jelenleg érvényben lévő 
pénzügyi és elszámolási rendszere is nehéz�
kes és korszerűtlen.

Az 1962. évi első negyedévi tervteljesítésről 
és a további tennivalókról

Az első negyedévben a hírközlési (forgalmi) 
eljesítm ényeknél a  tervteljesítés 98,2 száza�

lékos volt, tehát 1,8 százalékkal lem aradtunk. 
Ez körülbelül 7,4 millió forin t kiesést jelent.

Ugyanakkor az ipari, az építőipari, valam int 
az egyéb teljesítm ényeknél számottevő terv -  
túlteljesítés történt. A nem forgalm i teljesít�
m ényeknél 104,3 százalék, összesen mintegy 5 
millió forin ttal több a tervteljesítés. A te l�
jes teljesítm ényi érték , forgalmi adó nélkül,
89,5 százalékra le tt teljesítve.

A lem aradás az üzletviteli (forgalmi) te lje�
sítményeken belül a postaszolgáltatásnál és 
a távolsági beszélgetéseknél történt. Kétségte�
len, hogy a forgalom viszonylagos csökkenése 
állandónak mondható. Ennek elsősorban m int 
ismeretes, postán kívüli okai vannak.

A hírközlési ágazatnál postaszinten a 7,4 
millió forintos teljesítm ényi érték  lem aradás�
sal szemben a költségek is csökkentek 2,9 m il�
lió forinttal.

A költségeknek ilyen m értékű csökkenése 
azonban még nem kom penzálja az eredm ény�
ben mutatkozó lem aradást. A tervhez viszo�
nyítva m utatkozó lem aradás m ellett sajnos, 
a költségeket csaknem olyan m értékben hasz-  

• nálták fel, am ely egyébként csak tervteljesí�
tés esetén fogadható el. Ez nyilvánvalóan 
helytelen.

Ha a  m ásodik negyedév végéig a várható  
teljesítés is hasonló képet m utat, a Posta�
vezérigazgatóság bizonyos korlátozó intézke�
déseket fog elrendelni. Lehetséges, sőt, való�
színű, hogy részleges létszám zárolásra vagy 
esetleg a szabadságolásra tartalékolt létszám 
és béralap stb. zárolására is sor kerülhet.

A szakszervezeti szem eknek és tisztség-  
viselőknek a jövőben egyre fontosabb fel�
adatuk lesz, hogy a tervteljesítés mellett 
állandó és éber figyelemmel kísérjék a 
költségekkel való megfelelő gazdálko�

dást is.
A cél az, hogy a költségek a mindenkori 

teljesítményekkel arányosak legyenek.
Minden körülmény között biztosítani 
kell, hogy a tervlemaradás esetén a költ�
ségek is arányosan feltétlenül csökken�

jenek.
Jóllehet, a postai bevételek alakulása nem 

minden esetben tőlünk függ, 
a posta gazdálkodása és a  postai szolgál�
tatások minőségének sorsa azonban a mi 

kezünkben van. <
Éppen ezért a szakszervezeti szerveknek és 

tisztségviselőknek fontos feladata, hogy a he�
lyes kezdem ényezések m ellett a szakm ai ve�
zetők gazdálkodási intézkedéseit stb. a dolgo�
zókkal megértessék. A postai versenymozga�
lomban az eddigi legfőbb versenycélkitűzések 
m ellett nagyobb súllyal szerepeljenek azok a 
törekvések, am elyek a posta költségeivel va�
ló egyre takarékosabb gazdálkodásra, a  postai 
szolgáltatások minőségének további javításá�
ra irányulnak.

A párt V ili .  kongresszusa alkalm ával egy�
re szélesedő postai m unkaversenym ozgalmat 
elsősorban olyan irányba tereljük, hogy a dol�
gozók fokozottabb segítségével a meg nem  fe �
lelő költséggazdálkodást és a pontatlan m un�
kát megszüntessük.

Ezúttal is felhívjuk szakszervezeti szerveink 
figyelmét, hogy ténylegesen vegyenek részt 
és érdem ben m űködjenek közre m inden a l�
kalommal (termelési tanácskozásokon, m ér�
legbeszámolókon, m unkaértekezleteken stb.), 
am ikor az egyes postaszervek ilyen irányú 
problém áinak megoldásáról, a szolgáltatások 
minősége m egjavításáról van szó.

A m indenkori célirányos gazdálkodás, a  
költségekkel való megfelelő bánni tudás, az 
eddiginél sokkal több gondot és figyelmet 
igényel a szakszervezeti szervek részéről. Az 
eddig' m ár megszokott bevételi lehetőségek 
túlm éretezett, m echanikus hajszolása helyett 
a fő figyelmet erre  fordítsák.

Fontos szakszervezeti feladat, hogy az 
eredményesebb gazdálkodás biztosítása érde�
kében minél előbb

olyan közszellemet alakítsunk ki, amely 
bátran szakít az eddig megszokott, be�
gyökeresedett sablonokkal és képes arra, 
hogy a jobb eredményeket a mindenkori 
sajátot körülmények figyelembe véte�
lével elősegítse. A leghatározottabban biz�
tosítanunk kell. hogy az anyag-  és bér�
költség csak a teljesítmények alakulásá�

val arányosan legyen felhasználva.
A szakszervezeti szervek arra  törekedjenek, 

hogy ez a szemlélet a dolgozók között m i�
nél előbb általános legyen, s a term elési ta �
nácskozások vitáiban is konkréten visszatük�
röződjék.

A  szükséges változások előfeltétele, hogy a 
Szakvezetők világosan, egyértelm űen m egha�
tározzák a  legfontosabb célkitűzéseket. Ez az 
alapja annak, hogy a  postai m unkaverseny -  
mozgalom a  jövőben hathatósabban és céi-  
iránvosabban tudja segíteni a  posta legfon�
tosabb gazdasági feladatainak megvalósítását.

A műszáki fejlesztéssel való törődés első�
sorban szakmai feladat. Ehhez azonban a 
székszervezeti szervek is igen sok segítséget 
adhatnak. így például a termelési, műszaki 
bizottságok stb. rendezzenek ankétokat. vitá�
kat és a dolgozók észrevételei alapján gyűjt�
sék a helyes kezdeményezéseket.

A m űszaki propaganda tevékenységgel is 
nagy segítséget nyú jtha tunk a tervek teljesí�
téséhez. Szervezzük meg tehát a jó munka -  
módszerek átadását, a tapasztalatcseréket, a 
Ezz irma i előadásokat, a kiállításokat stb.

A postai újítási mozgalmat megvizsgálva 
m egállapíthatjuk, hogy

az elmúlt évben a benyújtott újítási ja�
vaslatok száma az előző évhez viszonyít�
va 6 százalékkal emelkedett. Növekedett 
az elfogadott újításokra eső megtakarítás 

és a kifizetett újítási dijak összege is.
Meg kell gyorsítanunk és folyam atosan biz�

tosítanunk kell az újítások elbírálásának, az 
újítók messzemenő támogatásának, az elfo�
gadott újítások mielőbbi bevezetésének továo -  
bi lehetőségeit.

Bérügyi és szociális intézkedések 
a dolgozók érdekében

1961-  ben az előző évhez viszonyítva az ösz-  
szes postai m unkavállalók átlagbére 2,6 szá�
zalékkal em elkedett.

A postás dolgozók a forgalom  emelkedés 
ütem ének csökkenése ellenére 1961- ben 54 
millió többleteredm ényt biztosítottak, am ely�
nek alap ján  átlagosan 10,2 napi bérnek meg�
felelő év végi jutalm azásban részesültek.

1962-  ben a bérfejlesztésre előirányzott, a 
posta béralapjának megfelelő 1,5 százalékos 
összege részben az autom atikus előléptetés�
ből eredő rangbér- em elésre, részben a mun�
kaköri bérek növelésére használták fel.

Sajnos, a folyó év első negyedében a telje�
sítm ényi értéktervet nem  teljesítettük, em el�
lett önköltségi tervünket sem hajto ttűk vég�
re. Eredm énynövekedést nem  értünk e l  
Ezért

az év első negyedében .jutalmazási alapot 
sem képeztünk.

Tapasztalatunk az, hogy az anyagi ösztön�
zésnek a közelmúltban m egváltozott formái 
— az új prém ium rendszer — a postán bevál�
tak. Bevált a dolgozók üzemi jutalm azásának 
rendszere is.

A z  igazgatói alapból az  elm últ évben 3 m il�
lió 900 000 fo rin t kerü lt elosztásra a  postán 
jutalm azásképpen. Okleveles és jelvényes Ki�
váló Dolgozó kitüntetések adományozása so�
rán több m in t 800 000 fo rin t jutalom ban ré�
szesültek a dolgozók.

1961- ben soronkívüli előléptetésben több 
m int 100 fő részesült. Ebben az évben eddig 
104 soronkívüli előléptetés történt.

Korm ánykitüntetésben 1961- ben 37, 1962-  
ben 21 dolgozó részesült. r

Posta Kiváló Dolgozója k itüntetést 1961- ben 
315 1962- ben 75 szaktárs kapott. Kiváló Dol�
gozó okleveles kitüntetésben 1961- ben 1651, 
jelvényes kitüntetésben pedig 228 dolgozó ré�
szesült.

M iniszteri és vezérigazgatói elismerésben 
az elm últ évben több m in t 100 postás dolgozót
részesítettek.

1961- ben szociális, kulturális, sportberuhá�
zás címén mintegy 4 m illió forintot használ�
tak fel 1952- ben ugyanilyen célokra töoo 
m int 4 millió forintot fo rd ít a  posta.

Az év közepére befejeződött a  miskolci é t�
kező és konyha építkezése. A budapesti pos�
tás otthon tervezése m ár ebben az évben meg�
kezdődik.

A szocialista törvényesség biztosítása te�
rén a helyzet tovább javult.

M egmutatkozik ez a  postai egyeztető bizottsá�
gok m unkájában is.

Az egyenruha, m unkaruha és védőruha, va�
lam in t védő-  és m elegítőitalok kiszolgáltatá�
sa terén  általában rend  van.

A postás dolgozók munkaügyi problém áinak 
még további és hatékony javulását eredm é�
nyezné, ha a posta szakmai vezetői a külön�
böző ellenőrzések során ezeknek a feladatok�
nak a m aradéktalan ellátását még jobban 
megkövetelnék. Véleményünk szerint a posta

különböző vizsgálatainak — minden szinten 
— nagyobb gondot kell fordítaniuk e  terület�
re.

A  m unkásvédelem  terén  sok vonatkozásban 
fejlődés tapasztalható, bár ez a  balesetek szá�
m ának alakulásában közvetlenül még nem je�
lentkezik. A további előrehaladás érdekében 
az. a legfontosabb feladat, hogy most már 
m inden erőnket a baleseteik megelőzésére, il�
letve azok elhárítására összpontosítsuk. To�
vább kell szélesíteni a m unkásvédelem tá r�
sadalmi ellenőrzését, elsősorban a munkás-  
védemi őrségek szervezését és tényleges mun�
káját.

Kövessünk el m indent, hogy pártunk VIII. 
kongresszusa tiszteletére m egindult m unka�
verseny, a szocialista üzem, hivatal cím el�
nyeréséért folyó mozgalom minél jobban és 
hathatósabban elősegítse a tervek gazdaságos 
teljesítését, a  postai szolgáltatások minősé�
génél: további jav ítását — fejezte be beszá�
m olóját Besenyei Miklós.

Nagy jelentőségű az, hogy a központi veze�
tőség tagjainak eddigi hozzászólásaiban nem �
csak a m a problémáiról, hanem  a  közeljövő, 
sőt a  távlati tervek néhány kérdéséről is szó 
esett. Ezek a táv lati feladatok és tervek még 
csak elképzelések, ezeket csak most m unkál�
ju k  ki. azonban éppúgy megvalósulnak, m int

Milyen legyen a szocialista  üzem?
Vitaindító cikkünk

A  szocialista brigádvezetők 
áprilisban megtartott országos 
tanácskozását figyelembe vé�
ve, felmerült bennünk a gon�
dolat, hogy helyes lenne a szo�
cialista brigádmozgalom to�
vábbfejlesztéseképpen nálunk 
is megindítani a szocialista 
üzem címért folyó mozgalmat.

Nálunk a dolgozók szocialis�
ta brigádmozgalomban kezdet�
től fogva részt vesznek. Háló�
zatépítő brigádunk az 1961. évi 
eredményei alapján elnyerte 
a szocialista brigád címet és 
oklevelet. Tapolcán a vonal�
felügyelet és vonalfelvigyázók 
komplexbrigádja a saját ka�
tegóriájában eddig mindig II. 
helyezést ért el. Benevezett a 
versenybe a 7 DU. központ 10 
tagú kollektívája is. Mindhá�
rom brigád vállalása értékes 
és eddig eredményesen telje�
sítik is azokat.

Ezek után felmerült, hogy 
a 3 brigád —. mely létszámunk 
körülbelül 70 százalékát teszi 
ki —, vállalásának összegezése�
ként és kiegészítve a Fenntar�
tási Üzem egészére vonatko�
zó újabb szempontokkal, pró�
báljunk üzemünknél egy még 
átfogóbb versenymozgalmat 
kezdeményezni, mely ha ki�
forr, kirllakul, tükrözi a szo�
cialista üzemre vonatkozó fel�
tételeket. így a gazdasági, ter�
melési eredmények mellett 
fontosnak tartjuk a szocialis�
ta erkölcs továbbfejlesztését, 
a szakmai és általános művelt�
ség emelését.

Elgondolásunkat megtár�
gyaltuk a pártszervezettel, a 
szakszervezeti bizottsággal, 
részben szakszervezetünk me�
gyei bizottságával.

Elképzelésünket és vállalá�
sunkat, mint vitacikket azért 
tesszük közzé, hogy a sajtó 
nyilvánosságán. keresztül
megtudjuk az egész országban 
a posta műszaki végrehajtó�

szolgálat dolgozóinak vélemé�
nyét. Ráheljük, hogy a postás 
dolgozók szakszervezetének el�
nöksége, a szakmai vezetők 
véleményének birtokában 
újabb és jobb elgondolásokat 
kapunk, melyeket igyekszünk 
alkalmazni további munkánk�
ban.

Az év második felétől min�
dent elkövetünk, hogy mun�
kánkat egyre inkább az aláb�
biak szerint végezzük:

A szakmai munka területén

1962. évi tervünket 15 nap�
pal korábban, december 1 2 - re 
befejezzük. 12 főből álló mun�
kacsapatunk ehhez azzal járul 
hozzá, hogy az általa végzett 
munkákon 15 százalék munka�
óra megtakarítást ér el a tény�
legesen ráfordított és a norma�
órák viszonyszáma alapján. 
Az üzem önköltségi elő�
irányzatát — beleértve a kü�
lönféle bér-  és anyagköltséget 
— 3 százalékkal csökkentjük. 
Munkacsapatunk a munkáját 
selejtmentesen végzi.

A szakmai
és az általános műveltség 

emelése érdekében

A szakaszkezelő vonalfelvi�
gyázók együttműködése a sa�
ját vonalfelügyeleteinkkel, a 
HTI- vel kifogásmentes, ered�
ményes lesz. Az üzemnél a 
műszaki és általában az ad�
minisztratív munkát úgy vé�
gezzük, hogy a felettes igaz�
gatóság részéröl súlyosabb ki�
fogás ne legyen. A dolgozók 
közül 2—3 fő magasabb, felső�
fokú szakmai képesítést sze�
rez. Négy műszerész, illetve 
fizikai dolgozó a technikumi, 
gimnáziumi tanulmányait 
eredményesen folytatja, egy 
újabb fő technikumba iratko�
zik.

HOZZÁSZÓLÁSOK
A posta fejlesztéséről, terveinkről

Horn Dezső közlekedés-  és postaügyi miniszterhelyettes
ahogy m egvalósítottuk eddig is célkitűzésein�
ket.

Most olyan időszakban vagyunk, am ikor a 
postára egyre nagyobb feladatok hárulnak. 
Ezek a feladatok évről évre nőnek, helyes te�
hát, ha ezekre m ár ma megkezdjük a nagyon 
komoly felkészülést.

Jelenleg a posta eddigi fejlődése, fejleszté�
se, különösen a hírközlés terén, nem  érte  el 
a szükséges színvonalat. Felkészülhetünk arra. 
hogy az elkövetkezendő években a hírközlés 
gyorsabb ütemű fejlesztése kerü l előtérbe. In �
dokolt tehát, hogy ezekkel a problém ákkal 
alaposabban foglalkozzunk.

A fejlődés okozta problém ákkal nem csak a 
mi postánk küszködik. A távközlés fejlesz�
tése nemzetközi probléma. A szocialista tábor 
országai, de az egész világ hírközlésének te�
rületén az a legjelentősebb kérdés, hogy mi�
lyen irányban történjen  a  fejlesztés. Á szo�
cialista táboron belül a  KGST keretében m ű�
ködik a  Szocialista Országok Együttműködési 
Szervezete, am ely a  posta és távközlés te�
rületén elm élyült tanulm ányozás u tán  kidol�
gozza a  fejlesztés elveit. Helyes munkam eg�
osztással m inden ország más és m ás tém ával 
foglalkozik.

Ami az 1961. évi tervek teljesítését illeti, 
m egállapíthatjuk, hogy a postás dolgozók be�
csületesen helytálltak és igyekeztek a reájuk 
bízott feladatokat elvégezni. Ugyanez tapasz�
talható  az 1962- es év első negyedében is. 
Azonban meg kell állapítanunk, hogy a be�
vételi tervek teljesítésénél zökkenők m utat�
koztak.

Arról beszéltek az elvtársak, hogy a terve�
zési m etodikánk felülvizsgálásra szorul. Ne�
künk őszintének kell lennünk, meg kell mon�
danunk, hogy eddig a  postánál az egész nép�
gazdaság fejlődésével párhuzam ban, felfutot�
tak a postai teljesítm ények, állandóan növe�
kedett a  posta igénybevétele és mi ki tudtuk 
szolgálni az igényeket. Azonban, ebben az év�
ben különböző okok m ia tt a forgalmi te lje�
sítm ényi és bevételi tervek előirányzata nem 
vált be, tekin tettel arra , hogy a posta igény-  
bevétele bizonyos területeken csökkent. Eze�
ken a  területeken a legtöbb esetben nem a 
postás dolgozóktól függ a forgalom alakulása.

Néha mi is helytelen irányba te re ltük  a 
posta forgalm át, am i m a m ár nem jó. Pél�
dául, hogy többet beszéljenek telefonon, hogy 
még nagyobb legyen a levélforgalom stb. Je �
lenlegi berendezéseinkkel azonban ezt a meg�
terhelést nem bírjuk. Helytelen volt például 
a  távbeszélő szolgálatba bevezetni csupán a 
bevételek emelése érdekében a zeneszolgál�
tatást. am ikor központjaink m ár a  rendes be�
szélgetést is nehezen tud ják  lebonyolítani.

Félreértés ne essék, itt nem a terv  ellen 
beszélünk.

A terv törvény, és azt minden igyekeze�
tünkkel végre kell hajtanunk.

Csupán arról lehet szó. hogy forgalmi telje�
sítm ényi tervünket, am elynek teljesítése nem �
csak tő lünk függ, m egkíséreljük reálisabban 
elkészíteni, illetve erőfeszítéseinket az eddi�
ginél jobban a minőség javítására, az önkölt�
ség csökkentésére fordítani.

Elképzelhető, hogy a forgalmi, illetve a be�
vételi terveknél tö rtén t lem aradást rajtunk  
kívülálló okokkal elfogadhatóan megmagya�
rázzuk. De nem becsületes dolog ilyen eset�
ben a béralapot, létszám ot stb. is a te rv  sze�
r in t „teljesíteni”. Akik bárm ely területen in�
dokolatlanul, tehá t nem  a forgalmi teljesít�
ményi tervek arányában túllépik a költség�
szinteket, azokat felelősségre kell vonni. Eh�
hez kérjük  mi a szakszervezeti tisztségvise�
lők segítségét. Beszéljék meg a szakmai veze�
tőkkel, hogy mi a helyzet, kérjék ki a  tan á�
csukat, miben lehet a szakszervezet a terv 
teljesítésében segítségükre, és eszerint kell 
eldönteni, m ilyen segítséget adjanak.

Néhány szót a  posta gépesítésének kérdé�
séről: Sok olyan problém ával találkozunk 
ezen a téren, am it sa já t leleményességünkkel 
is meg tudnánk oldani. Arról szó sem lehet, 
hogy több millió devizaforintért külföldről 
vásároljunk nagyszámban gépeket. Körül kell 
nézni, hogy idehaza nem tudnánk - e egysze�
rűbb irodai stb. gépeket gyártani. Kérem az 
elvtársakat, segítsenek ennek a problém ának 
a megoldásában, keressük meg azt, a gyárat, 
am ely a tervébe be tud ja állítani ilyen gé�
pek, például a számológépek gyártását. Ha 
így kezdünk hozzá e kérdés megoldásához, 
akkor egészen bizonyos, hogy e téren ií 
előbbre jutunk.

A személyzeti m unkával kapcsolatban Horn
elvtárs a Következőket mondotta:

— Feltétlenül szükséges, hogy a vezetők a

Vállaljuk, hogy félévenként 
műszaki, fizikai dolgozók kö�
zös kirándulást szervezünk, 
ahol történelmi, természettu�
dományi ismereteinket is bő�
vítjük. Vállaljuk — ha bárme�
lyik dolgozónk nehéz helyzet�
be kerülne —, baráti segítség�
nyújtásban részesítjük,

Politikai téren

a társadalmi megsegítés szel�
lemét ápoljuk.

Vállaljuk, hogy a műszaki 
vezetők, munkairányítók a 
rendszeres politikai oktatás�
ban aktívan részt vesznek. A 
fizikai dolgozók — távírómun�
kások —, részére aktuális po�
litikai, szakszervezeti kérdé�
sekről esetenként a munkahe�
lyen havonta egy alkalommal 
az üzemvezető vagy SZB- lit-  
kár politikai oktatást tart.

A műszaki dolgozók társa�
dalmi munkában a szocialista 
mezőgazdaság megsegítése cél�
jából két nagyobb volumenű 
távbeszélőállomás tervezési 
munkáit elvégzik. A távíró-  
munkások pedig a távbeszélő 
állomás bekapcsolásának mint�
egy 20 százalékát — kb. 100 

munkaórát —, társadalmi 
munkában teljesítik.

★
Kérjük a posta műszaki 

ágazat dolgozóit, a szakszerve�
zeti funkcionáriusokat, szak�
mai vezetőket, mondják el vé�
leményüket, hogy ezáltal nem�
csak nálunk, de az egész pos�
tánál a szocialista veysenymoz-  
gahnat kiszélesítve a termelési 
eredményeinket növelni, dol�
gozóink körében a szocialista 
szellemet ápolni és szélesíteni 
tudjuk mindannyiunk javára

Hári János
üzemvezető.

Keszthely, Műszaki 
Fenntartási Üzem
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dolgozókban elsősorban em bert lássanak. 
M inden törekvésünket az hassa át, hogy i t t  
minden az em berek érdekében történik. Ma�
gasabb beosztásba állításnál a legdöntőbb 
szempont: szocialista rendszerünkhöz való hű�
ség, a szaktudás m értéke és a vezetőképesség 
legyen.

Az a jó  vezető, aki nap m in t nap érintke�
zik a  hozzá beosztott dolgozókkal, aki megbe�
széli a m unkával kapcsolatos tapasztalatokat.

A rendet és a  fegyelmet bátran meg kell 
követelni, de a rra  ügyeljünk, hogy ne b án t�
suk meg az em bereket önérzetükben, még 
akkor sem, ha h ibákat követnek el. Becsü�
letesen és emberségesen m ondjuk meg a vé�
lem ényünket és ne feledkezzünk meg arról, 
hogy ha a dolgozók rászolgálnak, jól esik ne�
kik az őszinte elismerés, a jó  szó — fejez�
te be nagy tetszéssel fogadott hozzászólását 
Horn Dezső.

Használjuk ki jobban lehetőségeinket 
a postaszolgálat javítására

Kövesi Béla postavezérigaxgató

Az elm últ években m ár sokat hallottunk 
arról, hogy a posta forgalmi teljesítm ényei�
nek növekedési ü tem e ' csökken. Milyen kö�
vetkezményekkel já r  ez a postára? Kedve�
zőtlenül vagy kedvezően befolyásolja - e a 
posta m unkáját és a postás dolgozók helyze�
tét?

Az utóbbi időben éppen a forgalom csök�
kenés ellensúlyozására egyes hivataloknál ta �
lálkoztunk olyan meg nem engedett bevétel-  
szerzési módszerekkel, am elyeknek alkalm a�
zása á r t  a  posta jó  hírnevének és becsületé�
nek. Ezeket a  leghatározottabban el kell ítél�
nünk. Sem m ifajta anyagi ösztönzés, sem év 
végi jutalom, sem prém ium  nem  vihet ben�
nünket arra, hogy meg nem  engedett eszkö�
zökhöz folyamodjunk.

A csökkenés gazdasági k ihatásait más mó�
don, m ás intézkedésekkel kell ellensúlyozni. 
E rre m egvannak a lehetőségeink.

Rendkívül fontos, hogy az elm aradt bevé�
telekkel a költségm egtakarításokat állít�
suk szembe s ezzel ellensúlyozzuk a  be�
vétetek elm aradásának eredményrontó 

hatasat.
A postán belül a  legnagyobb költségténye�

ző a m unkabér és tartozékai. Ez teszi ki m in t�
egy felét az összes költségeknek". Ezért a for�
galom elm aradásával arányosan meg kell ta �
karítanunk az elm aradt forgalom lebonyolí�
tásához szükséges létszám ot és m unkabért. 

Feltétlenül biztosítanunk kell, hogy a pos�
ta  gazdasági m utatói ebben az esztendő�
ben is javuljanak. A költségeknél is tö�

rekednünk kell a m egtakarításokra. 
Figyelembe kell vennünk, hogy a posta�

forgalom csökkenő tendenciája igen nagy le�
hetőségeket is je lent a  postaszolgálat minő�
ségének, pontosságának javítása terén.

A szocialista m unka versenyt, pártunk  VIII. 
kongresszusára történő felajánlásokat, a pos�
tás dolgózókban m indinkább fejlődő szakmai 
szeretetet, kezdeményezőkészséget elsősorban 
a postai szolgáltatások színvonalának, minő�
ségének jav ítására kell irányítanunk.

A postai szolgálat gazdaságosságához jó�
részt az ésszerű üzemszervezésen, kezelési 
egyszerűsítéseken keresztül ju tha tunk  el. 
Ezen a téren az elm últ években m ár ered�
ményeket Is elkönyvelhetünk, melyek azon�
ban csupán kezdetnek tekinthetők. A jövő�
ben sokkal szervezettebben, szélesebb körben 
és előrelátóbban kell ezekkel a  fontos prob�
lém ákkal foglalkoznunk. V árjuk  e téren  a

postás dolgozók fokozottabb kezdeményezé�
seit.

Műszaki terveink teljesítése csaknem te l�
jes egészében tőlünk függ. A nnak ellenére, 
hogy a  posta összesített ipari és építőipari 
terveit teljesítette — ha részleteiben nézzük 
— ez a  teljesítés jelentős elm aradást is takar. 
Különösen a terü leti igazgatóságok műszaki 
önelszámoló egységeinél van számottevő el�
m aradás.

A keretátvételek révén nagym értékben meg�
nőttek a postai beruházások és ezek teljesí�
tése terén  jelentős feladatok várnak  ránk. 
Ilyen nagym értékű keretátv itel még egyetlen 
évben sem  fordult elő. Ezek végrehajtása a la�
posan m egterheli a posta beruházási appará�
tusát és végrehajtószolgálatát egyarán t

A következő években az a  feladatunk, hogy 
előkészítsük a hírközlésnek — ezen belül kü �
lönösen a távbeszélő és táyírószolgálatnak — 
fokozottabb m értékű fejlesztését.

K ét igen fontos problém ára szeretném  fel�
hívni a figyelmet.

Jelenlegi beruházási és műszaki apparátu �
sunk a nagyobb ütemű fejlesztések végrehaj�
tására  a mostani minőségében és szervezeti 
form ájában nem  lesz alkalm as. Az a köteles�
ségünk tehát, hogy olyan beruházási és m ű�
szaki apparátust hozzunk létre, am ely képes 
lesz e m unkára.

Egyik legsúlyosabb gondunk, a  megfelelő 
szakem ber- utánpótlás. Dolgozóink szakkép�
zettsége, a  posta szakem ber állománya, m ű�
szaki. forgalmi, gazdasági vonatkozásban sem 
mennyiségében, sem minőségében nem  éri el 
teljesen az új feladatokhoz szükséges megfe�
lelő szintet. Éppen ezért felül kell vizsgál�
nunk m érnökeink és technikusaink foglalkoz�
tatását. Amely terü let nem igényli ezt a kép�
zettséget, arró l a területről, megfelelő m un�
kakörbe kell á tirányítanunk m érnökeinket, 
technikusainkat.

Jelentős lépés lesz a felsőfokú technikum  
megszervezése is, am ely a posta műszaki á l�
lom ányát lesz hivatva kiegészíteni. A felső�
fokú technikum  m ár ebben az évben megin�
dul.

Kérem a szakszervezet központi vezetősé�
gét, hogy nyújtson továbbra is hathatós se�
gítséget nehéz, de igen szép feladataink vég�
rehajtásához, az 1962. évi tervünk teljesíté�
séhez — fejezte be hozzászólását Kövesi Béla 
postavezérigazgató.

így tudnak a szakvezetésnek 
teljes értékű segítséget nyúj�
tani. Beszámolt arról, hogy a 
Hírlapüzemnél az ez évi te r�
veket a dolgozók m inden ré�
tegével megbeszélték, kikér�
ték véleményüket.

— Az első negyedévi hírlap�
terv  teljesítését akadályozta, 
hogy a  megjelenő hírlapok da�
rabszám át papírhiány m iatt 
korlátozták.

SZEKERES SÁNDOR
(Nyugdíjas csoport.)

Az oktatási és tájékoztatási 
m unka további javításával fog�
lalkozott. Olyan légkört kell 
kialakítani a postás dolgozók

között, hogy m indenki meg�
értse annak fontosságát, hogy 
a tervek teljesítése, nagyobb 
eredmények elérése m indenki�
nek egyénileg is érdeke. A köz�
ponti vezetőség tagjai egy- egy 
ilyen központi vezetőségi ülés 
után sa já t területükön ism er�
tessék azokat az eredménye�
ket, és feladatokat, am elyekről 
itt  szó volt. A dolgozók a köz�
ponti vezetőségi tagoktól is 
értesüljenek a történtekről.

RETZ MÁRTON
(Budapest 70. sz. postahivatal.)

A beszámolóban szó volt — 
m ondotta —, a m unkaverseny 
szervezéséről. Valóban azt ta �

pasztaljuk, hogy ma m ár szer�
vezettebben megy ez. Az egyes 
kérdésekben a szakvezetés a 
bizalm iak vélem ényét is kiké�
ri.

Felvetette, hogy az illet�
m ény - egyenruhák anyaga 
megfelelő, azonban elég ham ar 
kifakulnak. Ha lehet, ezen a 
jövőben változtatni kell.

Mind a beszámolóból, mind 
a hozzászólásokból azt a ta�
pasztalatot vonta le, hogy ezek�
ből érződött a m egértés és se�
gíteni akarás. Ez a megértés 
és segíteni akarás a dolgozók 
m unkaszeretetével párosulva, 
biztosítja, hogy célkitűzésein�
ket meg tudjuk valósítani.

Ezután Besenyei Miklós, szakszervezetünk 
fő titkára  válaszolt a  hozzászólásokban el�
hangzott kérdésekre.

Kiemelte, hogy a megnövekedett, bonyolul�
tabb feladatok nagyobb felkészültséget kíván�
nak m ind a  posta szakmai vezetése, m ind a 
szakszervezet részéről.

A mennyiségi követelm ényeknek viszony�
lag könnyebb eleget tenni, m in t a minőségi, 
gazdaságossági igényeknek. A vezetésben, a 
végrehajtásban félre kell tenni a sablonokat, 
igyekeznünk kell újszerűén, a megváltozott 
körülm ényeknek megfelelően dolgozni. Tevé�

kenységünk elsősorban a rra  irányuljon, hogy 
eleget tegyünk a  megváltozott helyzet köve�
telményeinek.

Besenyei elv társ aláhúzta a posta 1962. évi 
terve végrehajtásának fontosságát és kijelen�
tette.

— Még eredményesebben tudunk m ajd  dol�
gozni, ha az elkövetkező években sikerül 
olyan tervezési elveket érvényre ju ttatnunk 
és jóváhagyatnunk, am elyek jobban figyelem�
be veszik a  postának, m int szolgáltató szerv�
nek különleges adottságait, sajátosságait, az 
elm últ évek különböző tapasztalatait.

Az eredményes munkásvédelemért
Azt m ár elértük, hogy egyes 

postaszervek kollektívái ösz-  
szefognak term elési terveik, 
feladataik teljesítése érdeké�
ben. Több helyen a postás dol�
gozók felism erték az összefo�
gás és az egym ásra - utaltság je�
lentőségét a m unkásvédelem  
terén  is. Jelenleg a postánál 
kialakulóban van egy olyan 
mozgalom, am ely elősegíti a 
m unkakörülm ények javítását, 
az óvórendszabályok előírá -

Az elnökség beszámolóját 
követő v itában még számos 
hozzászólás hangzott eL

TAKÁCS MAGDOLNA
(Győr, 2. sz. postahivatal.)
Véleménye szerint, a postai 

tervek számszerű teljesítésé�
nek, a  szakmai m unka minősé�
ge javításának alap ja  a  politi�
kai nevelőmunka. Igen fontos 
feladatnak ta rtja , hogy a szak -  
szervezeti bizalm iakkal az 
alapszervek többet foglalkoz�
zanak, hogy m egjavuljon azok 
m unkája.

SZABÓ JÁNOS
(Budapesti Távbeszélő Igazga�

tóság.)
A Budapesti Távbeszélő 

Igazgatóság m inden tervezésre, 
munkaügyi, bérügyi és m un�
kásvédelmi tárgyalásra meg�
hívják az illetékes szakszerve�
zeti szerv képviselőjét — han�
goztatta. Azt tapasztalják 
azonban, hogy a szakszerveze�
ti szervek részéről — különö�
sen az üzemi alapszervek 
részéről — kezdeményező lé�
pés nem  mindig történik.

Ezután beszámolt a Távbe�
szélő Igazgatóság eddigi terv -  
teljesítéséről. Eddig a forga�
lom 101,2, a m űszak 100,8 szá�
zalékra telj esitette tervét, az 
önköltségi terv teljesítése pe�
dig 99,4 százalékos volt. Az 
1022- es rendelet nyomán sike�
rü lt m egtalálni azokat a for�
m ákat és feltételeket, amelyek 
a m ár bevált versenyek egyide�
jű  m egtartásával az igazgató-  
sági tervtelj esi test elősegítik.

A Budapesti Távbeszélő 
Igazgatóság területén a szo�
cialista brigád cím ért 105 bri�
gád 725 taggal küzdött az első 
negyedévben. Az eddigi ered�
mények alapján bíznak ab�
ban, hogy az ez évi terveket is 
m aradéktalanul teljesíteni tud�
ják.

PÉTER FERENC
(Baranya MB titkára.)

Arról számolt be. hogyan 
folyik az igazgatóság terüle�
tén a szocialista m unkaver�

seny. M egállapította, hogy a 
szakszervezeti szervek az 1962. 
évi tervek előkészítésében igen 
tevékenyen részt vettek.

A m unkaversenyek szerve�
zésével foglalkozó tisztségvise�
lők és a  dolgozók m indent 
megtesznek azért, hogy a pos�
ta  1962. évi tervét teljesítsék. 
Mégis az első negyedévi te r�
vet nem  sikerült százszázalé�
kosan teljesíteni. Ennek egyik 
oka az, hogy az állam i szer�
vek, nagyon helyesen, takaré�
koskodnak m inden téren, így 
a postaköltségeket is csökken�
tik. Ez a  postánál bizonyos 
fokú bevételcsökkenést je �
lent. A m ásik oka a lem ara�
dásnak, hogy nem  folyam a�
tos az anyagellátás és ez sok 
esetben h á trá lta tja  a  m unkák 
határidőre való elkészítését.

HARGITAI ANTAL
(Ferenc Távbeszélő Üzem.)
Foglalkozott a  postaműszak 

táv lati terveivel, annak kidol�
gozásával. Felhívta a figyel�
met, hogy a távlati tervek k i�
dolgozásához feltétlenül szük�
séges néhány elvi kérdés tisz�
tázása. Például milyen form á�
ban tö rténjen  a budapesti 
egységes hálózat fejlesztése, a 
főközpontokat milyen m érték�
ben érdemes fejleszteni stb.

Meg kellene vizsgálni — 
hangoztatta —, hogy a postán 
dolgozó m érnökök megfelelő 
munkakörökben vannak - e fog�
lalkoztatva? Nem halmozzuk- e 
el őket különböző adm iniszt�
ra tív  és egyéb teendőkkel, me�
lyek hátrá lta tják , hogy való�
ban műszaki feladatok megol�
dására fordítsák teljes ener�
giájukat?

Végül az elkövetkező terve�
zéseknél alkalm azható mód�
szerekről beszélt. Egyes kér�
désekben szükség van változ�
tatásokra. Felül kell vizsgál�
ni például eddigi tervm etodi�
kánkat és a jövő évi terveknél 
változtatni kell azon.

KÖNYA IMRÉNÉ
(Szegedi Postaigazgatóság.)

Lendületesen fejlődik te rü �
letünkön a szocialista brigád�

mozgalom — m ondotta. A vál�
lalások m ind szakmai, m ind 
mozgalmi téren  jelentősen ja �
vulnak. A brigádok főleg az 
éves tervek teljesítését, illet�
ve túlteljesítését vállalják. 
Ehhez azonban a  szakszerve�
zeti bizottságok egy része nem 
ad meg m inden segítséget. Eb�
ből olyan hibák is szárm az�
nak, hogy egyes brigádok túl-  
feszítetten teszik meg vállalá�
saikat, m ások viszont tú l la �
zán.

Beszélt arról a feladatról, 
am ely a sajtóterjesztésben az
1962- es évben a postás dolgo�
zókra hárul, hogy a falu  ú j�
ságokkal, sajtóterm ékekkel va�
ló ellátása javuljon.

A kézbesítők között sokan 
panaszkodnak a  kézbesítőtás�
kákra, am elyek üresen 7—8 
kg súlyúak és így nagy te r�
het kell a  kézbesítőknek vin�
ni. Gondoskodni kellene köny -  
nyebb táskák beszerzéséről.

DR. MOSONYI FERENC
(Központi Kábelüzem.)

Azokat az eredményeket, 
am elyeket igen szívós m unká�
val eddig elértünk, meg kell 
tartani. Most az a feladatunk 
— m ondotta —, hogy a dol�
gozók között meglevő ver�
senylendületet, am ely pártunk  
VIII. kongresszusa tiszteletére 
fokozódott, olyan terü letekre 
irányítsuk, ahol ez a  legjobban 
segíti az 1962. évi terv  teljesí�
tését.

Tovább kell jav ítanunk  a 
posta m unkájának minőségét 
és az önköltségcsökkentés te�
rületén is nagyobb eredm énye�
ket kell elérnünk. Az önkölt�
ségcsökkentés érdekében m in�
denki nézzen körül és bátran  
javasoljon olyan újításokat, 
lehetőségeket am elyekkel még 
nagyobb eredm ényeket érhe�
tünk el.

RÄDY KÁROLY
(Hírlapüzem.)

K ifejtette, hogy a szakszer�
vezeti tisztségviselőknek to�
vább kell képezniük m agukat 
szakmai vonalon is, m ert csak

Több helyen (Jászberény 2., 
Szolnok 2.) a  szakvezetés, má�
sutt pedig a szakszervezeti bi�
zottság jelölte ki a m unkásvé�
delmi őrséget. Helyesen a Köz�
ponti Járm űtelepen já rtak  el, 
ahol önkéntesség alapján a 
dolgozók kollektívája válasz�
to tta  meg a m unkásvédelm i 
őröket.

Hiba az is, hogy

nincs a munkásvédelmi 
őröknek naplójuk.

vagy ha ez rendelkezésükre is 
áll, abba m egalakulás óta be�
jegyzést nem  tettek.

Debrecen 2. sz. postahiva�
talnál kezdetben nem akartak  
„kellem etlenkedni” az üzemve�
zetőnek és ezért nem  írták  be 
észrevételeiket a naplóba. Sür�
gősen változtatni kell az ilyen 
helyzeten, m ert így a m unkás -  
védelmi őrök tevékenysége

nem  fog eredm énnyel já r�
ni.

Minden helyi vezetőnek — 
tisztelet a kivételnek —, biz�
tonsági m egbízottnak sokkal 
több gondot kell fordítania a 
munkásvédelmi őrök képzé�
sére, továbbképzésére. Nem 
arró l van szó, hogy az első 
időszakban igyekezzenek meg�
követelni az óvórendszabály 
ísszes előírásainak ismeretéit 
hanem  sa já t m unkaterületük 
munkásvédelm i kérdéseivel 
keli m egism ertetni óikét. Csak 
helyeselni lehet, ha őrségválto�
záskor értékelik  az elm últ idő�
szak munkásvédelm i problé�
m áit, a naplóban tö rtén t be�
jegyzésekre milyen intézkedé�
sek történtek, s  így az új m un�
kásvédelmi őr m ár kezdettől 
fogva m eghatározott irányban 
fejtheti ki tevékenységét. Bár 
a munkásvédelm i őrségek szer�
vezése még nem  m indenütt ki�
fogástalan. ennek ellenére

eddigi tevékenységük pozitívan értékelhető.

Hiába a figyelmeztető tábla; hiába 
az intő szó, köszörülés közben 
mégis homlokon a védőszemüveg

sainak kétoldalú — mind a 
vezetők, m ind a dolgozók ré�
széről történő — betartását.

Különböző elképzelések és 
módszerek alapján  jö ttek  lé t�
re a Központi Járm űtelepen, 
a Teréz Távbeszélő Üzemben, 
a PÉKÜ - nél, a Budapest 62.,
72., 78. sz. postahivataloknál 
és a Szegedi Postaigazgatóság 
szerveinél a m unkásvédelm i 
őrségek. Ma m ár több száz 
munkásvédelm i őr tevékeny�
kedik a posta legkülönbözőbb 
m unkaterületein.

Mivel

a postánál
e mozgalom még újszerű,

kezdetben érezhető volt a  kel�
lő tapasztalat hiánya. így  for�
du lhatott elő, hogy a pécsi HÁ-  
LÉP - nél a legképzettebbeket 
jelölték ki m unkásvédelm i őr�
nek, mondván: ők ism erik leg�
jobban az óvórendszabály elő�
írásait. Ezzel szinte elvágták 
annak  a lehetőségét, hogy a 
többi dolgozó is jobban törőd�
jön a m unkásvédelem  felada�
taival. Debrecen II. és Berety -  
tyóújfalu F enntartási Üze�
m eknél a m unkacsapat minden 
tagja munkásvédelm i őr — 
így a felelősség elsikkadhat.

Budapest II. Fenntartási 
Üzemnél az üzemvezető javas�
la tá ra  a term elési tanácsko -  
kozáson választották meg — 
ami igen helyes —, m ásutt pe�
dig a m unkavezetőt bízták meg 
m unkásvédelmi őrnek. Dombó�
vár 2. sz. postahivatalnál a pá�
lyaudvari ellenőröket kíván�
ják e feladattal megbízni. Vé�
lem ényünk szerin t mind a 
m unkavezetők, m ind a pálya�
udvari ellenőrök megbízása 
helytelen, m ert ez egyrészt be�
osztásuknál fogva kötelessé�
gük. m ásrészt a  társadalm i el�
lenőrzést korlátozza.

Erre vonatkozólag is tudunk 
példákat: A Budapest 78. sz. 
postahivatalnál a villam ostar�
gonca útvonala feltöredezett, 
s  a m unkásvédelm i őr bejegy�
zésére a  szakvezetés időben in�
tézkedett, s ezzel elháríto tták  
az esetleges bekövetkezhető 
baleseteket. A Járm űtelep  ko�
vácsm űhelyének üvegteteje 
hiányos volt; Füzesabony pos�
tah ivatalnál a villam ostargon�
cát javították meg a m unkás -  
védelmi őrök észrevételei alap�
ján. Miskolc 2. sz. postahiva�
talnál fokozottabban ügyel�
nek a villamostargonca akku�
m ulátor töltésénél a védőfel�
szerelések rendeltetésszerű 
használatára.

A Központi Javítóüzem �
ben a védőfelszerelések hasz�
ná la tá t nem csak ellenőrzik, 
hanem  minőségi szempontból 
is megvizsgálják a m unkás -  
védelmi őrök. U gyanitt ügyel�
nek a m űhely rendjére és tisz�
taságára is. Kifogásolták azt 
is, hogy a szakvezetés baleset 
esetén a mulasztókkal szemben 
enyhe fegyelmi, illetve rend -  
büntetést alkalmaz.

Az eredm ények ellenére, 
azonban olyan eset is előfor�
dul, m in t például a  PÉKÜ-  
nél, ahol a dolgozók elégedet�
lenek a zsúfolt elhelyezés 
m iatt. Ezért ők sem veszik szí�
vesen, ha a munkásvédelm i őr

például a védőszemüveg hasz�
nálatá ra felhívja a figyelmü�
ket.

Amilyen helyes az, hogy a 
munkásvédelm i őrök minden 
hiányosságot észrevételeznek 
és azok kijavítását ellenőrzik, 
épp olyan helytelen az, ami�
kor dolgozótársaikat nem  fi�
gyelmeztetik a szabályos m un�
ka végzésére, a biztonsági elő�
írások betartására, inkább sze-  
m ethunynak, mondván: nem
akarunk „rossz fiúk” lenni.

Csupán néhány jó módszert 
és h ibát ism ertettünk. A kez�
detben előforduló hibákból — 
a mozgalom sikeresebb tovább�
fejlesztése érdekében —. von�
juk le a tanulságokat. Bátran 
tám aszkodjanak a  SZOT El�
nökségének a  munkásvédelmi 
őrségekkel kapcsolatos felhí�
vására.

A munkásvédelmi őrök sze�
mélyes példam utatással is sze�
rezzenek tekintélyt és megbe�
csülést maguknak. A helyi és 
felettes szakmai és szakszerve�
zeti szervek pedig a jövőben 
többet foglalkozzanak a mun�
kásvédelmi őrök oktatásával, 
tevékenységével. Segítsék, bá�
torítsák  őket, m ert ezzel jó 
szolgálatot tesznek a dolgo�
zóknak és önm aguknak is.

M aur Emil

így nem szabad rakodni!
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A pártkongresszus tiszteletére tett 
felajánlások szervezésével segítsük 

célkitűzéseink megvalósítását
P ártunk  VIII. kongresszusa 

tiszteletére a  postán is egyre 
szélesebb körben hasznos kez�
deményezések, jó gyakorlati 
m unkaverseny módszerek ala�
kulnak ki és terjednek el.

fciztato jelenség, hogy ma 
m ár a nagy központi posta�
szervek szakszervezeti tiszt�
ségviselői mellett, vidéki ki�
sebb postahivatalok és üze�
m ek szakszervezeti bizottságai 
is többet törődnek a  m unka�
verseny szervezésével. Fel�
karolják  a dolgozók kezdemé�
nyezéseit, szervezik az éves 
terv teljesítését elősegítő egyé�
ni versenymozgalmat és fog�
lalkoznak a brigádok vállalá�
sainak értékelésével is.

A Bács, Békés, Baranya, 
Győr- Sopron megyei bizottsá�
gok elsőként szervezték a 
kongresszusi m unkaversenyt. 
Külön tájékoztatót adtak  ki az 
alapszervek részére, amelyben 
felhívták terü letük szakszerve�
zeti tisztségviselőinek figyel�
m ét a  dolgozók kezdeménye�
zéseinek felkarolására, segíté�
sére.

A helyi szakszervezeti bi�
zottságok is helyesen kezde�
ményeztek. A Helyközi Táv�
beszélő Igazgatóság szak-  

szervezeti bizottsága tevékeny 
propagandát fe jte tt ki. javas�
la ta it m egtárgyalta a szocialis�
ta brigádokkal. A Kábelüzem

szakszervezeti bizottsága a  
verseny m egindításának for�
m ájá t az SZB tag jainak és a 
bizalm iaknak a dolgozókkal 
történő közvetlen beszélgetése 
ú tján tárgyalta meg.

A Központi Táviróhivatal 
szakszervezeti bizottságának 
kezdeményezésére a  szakmai 
vezetéssel közösen osztályon�
ként irányelveket dolgoztak 
ki a kongresszusi versenyhez, 
m elyben m egjelölték a tenni�
valókat a  jobb eredmények el�
érése érdekében. A Budapesti 
Távbeszélő Igazgatóságon mű�
szaki tanácskozás keretében 
ism ertették  a szakvezetőkkel 
az irányelveket és azokat az 
igazgatósági versenyhíradó�
ban hozták nyilvánosságra.

A Kispes 1. sz. postahivatal�
ban röpgyűlésen hívták fel a 
dolgozók figyelmét a verseny�
re. A Javítóüzem ben  a kong�
resszusi versennyel kapcsolat�
ban az üzemi párt -  és szak -  
szervezeti szervek értekezle�
te t tarto ttak . Megvizsgálták, 
hogy az éves terv  teljesítését
2—3 héttel hogyan hozhatnák 
előre. Gyöngyös és Ózd pos�
tahivataloknál az elm aradások 
jav ítására irányíto tták  a fi�
gyelmet.

A Budapest 72. sz. postahi�
vatal szakszervezeti bizott�
sága rendkívül nagy figyelmet 
fordíto tt a kongresszusi m un�

kaverseny szervezésére. A 
szakszervezeti tisztségviselők 
osztályonként beszélték meg 
a tennivalókat az osztályok 
szakvezetőivel és u tána a  dol�
gozókkal.

Berettyóújfalu  szakszerveze�
ti járási csoportja felhívással 
fordult a já rás postás dolgo�
zóihoz, hogy csatlakozzanak a 
kongresszusi versenyhez. A 
felhívásban a  szakképzettebb, 
gazdaságosabb és biztonságo�
sabb postai m unkára hívták 
fel a dolgozókat. A járási cso�
port vándorzászlót is rendsze�
resített, am elyet a  járáson be�
lül a sa já t tervirányszám aiban 
legjobb eredm ényt elérő pos�
tah ivatal kap meg. A já rás va�
lam ennyi postás dolgozója m ár 
a kongresszusi verseny válla�
lásainak teljesítése érdekében 
tevékenykedik igen eredm é�
nyesen. A járási csoport veze�
tőségének és a hivatal vezetőd 
jének a közös cél érdekében 
jól összehangolt m unkája meg�
m utatkozik a dolgozók válla�
lásainak teljesítésében is. Ál�
landóan ism ertetik  az eredm é�
nyeket. A közös versenytáb�
lán kívül a kézbesítő terem �
ben m inden kézbesítő aszta�
lán üveglap a la tt szemléltetően 
vezetik a kézbesítők vállalá�
sait, és a teljesítés állását, 
így a  dolgozók jól ism erik egy�
más eredm ényeit is.

Karcagon a  kongresszusi 
versenyben pezsgő élet folyik. 
A szocialista brigád cím elnye�
réséért küzdő kollektívák vál�
la lásait és az értékelést m un�
katerületenként rajzzal, fes�
téssel díszített fali verseny�
táblákon ism ertetik.

ö tle tes, szép és igen hatá�
sos a  dunaújvárosiak verseny�
híradója a  forgalomnál és a 
műszaknál egyaránt. A Jár�
m űtelepen  a  m űhelyekben 
csíkplakátokon tün te tik  fel a 
szocialista brigád cím ért küz�
dő kollektívákat. Sőt, a  Gaga-  
rin - brigádnak van külön kis 
versenytáblája is.

Hosszan lehetne még sorol�
ni a  jó módszereket, de sajnos 
akad még olyan postaszerv is, 
ahol a kongresszusi verseny 
lendülete sem hozott változást, 
m int például Szekszárdon, 
Szolnokon.

Van, ahol kevés szó esett a 
kongresszusi versenyről, az 
eredm ények értékelésével sem 
sokat törődnek, egyszerűen 
csak a szakvezetés által gépelt 
értékelést függesztik fel az ál�
talános hirdetm énytáblára.

Az élenjárók jó m unkam ód�
szerei igazolják, hogy ahol a 
szakvezetés és a  mozgalmi 
szervek törődnek a dolgozók 
véleményével és közösen m in�
dent megtesznek az eredm é�
nyekért, o tt a dolgozók jobban 
érzik a m unka értelm ét, lé�
nyegét és célját.

Ahol még nem sikerült élő�
vé tenni a m unkaversenyt, ott 
megszívlelendőek és követen -  
dőek a jobbak munkamódsze�
rei, hogy a kongresszusi m un�
kaverseny során m indenütt 
általános fejlődést érjünk el.

Szilasi Gyula

Levonás a táppénzből

A táppénz letiltások kap�
csán gyakran keletkeznek vi�
ták, am elyeknek egyik oka pl. 
az, hogy a táppénz, a bér 65 
vagy 75 százaléka, ugyanak�
kor a levonás összegét pedig 
nem csökkentik.

A jogszabály ezt a kérdést 
a  következőképpen szabályoz�
za:

„Az adós részére folyósított 
táppénzből csak a tartásd íja�
kat, valam int a  táppénz címén 
tévesen kifizetett összeget sza�
bad levonni; a levonások 
együttes összege a táppénz 33

százalékát nem  haladhatja 
meg.”

Ebből a  rendelkezésből az 
következik: ha a tartásdíj ösz-  
szege nem haladja meg a táp�
pénz 33 százalékát, akkor a 
ta rtásd íjat teljes összegben le�
vonják. Ha a tartásdíj ősz-  
szege viszont m eghaladja a 
táppénz 33 százalékát, akkor a 
tartásdíj összegét a fenti m ér�
tékre kell csökkenteni. Ez az 
eset két vagy több gyermek 
részére fizetendő tartásd íj ese�
tében állhat elő.

Levonással nem terhelhető járandóságok

A kiküldetési díjból, külön-  
élési díjból és az egyéb terhes 
illetményekből, valam int — 
kivéve a bűncselekménnyel 
okozott kárkövetelés és ta rtás�
díj irán ti végrehajtást — az 
újítási és találm ányi díjakból, 
továbbá a segélyekből és ju�
talmakból levonásnak nincs 
helye.

A tnrtá^díj 
felső korhatára

Gyakori kérdés az is, hogy 
a gyermek után milyen élet�
kor betöltéséig tartozik a kö�
telezett ta rtásd íjat fizetni?

A családjogi törvény a gyer�
mekek tartósánál nem  álla�
pít meg felső korhatárt. A bí�
róság ezért a 16. életéven, sőt 
a nagykorúságot betöltött időn 
tül is megítélhet tartásdíjat, 
ha az arra  jogosult bár m un�
kaképes. de a tanulm ányai 
folytatása érdekében rászorul.

Ha a határozat nem jelöli 
meg a fizetési kötelezettség 
végső határidejét, a kötelezett�
séget megszüntető ok keletke�
zésekor a fizetési kötelezettség 
megszüntetését a bíróságtól 
kell a kötelezettnek kérnie.

Ha viszont a tartásdíj jogo�
sultság a megjelölt határidőn 
túl is fennáll, a jogosultnak 
kell a bíróságtól kérnie a ta r�
tásdíj további fizetésére való 
kötelezést.

A tartásdíj m értékéről a 
következőt ajánlatos tudni: a 
16. életévét betöltött gyermek 
tartásdíjának összege a köte�
lezett havi átlagkeresetének 
20 százalékát meghaladhatja, 
de annál kevesebb is lehet. Ha 
például vagyonából olyan jö�

vedelme van, am ely a tartása 
egy részét fedezi, a  tartás ki�
egészítés 20 százaléknál is ke�
vesebb lehet.

Dr. Jankovich Lajos * *

A hivatal létszám a 56. A Ki�
lián testnevelési mozgalom�
ban 17- en vesznek részt. He�
ten megszerezték a vasjel�
vényt.

Milyen erőfeszítéseket te t�
tek az eredmények eléréséért?

A hivatal szakszervezeti bi�
zottsága korábban a sporttal 
nem foglalkozott rendszeresen. 
1961 tavaszán a szakmaközi 
bizottság üzemi bajnokságot 
h irdetett meg.

Az szb. m egtárgyalta az üze�
mi bajnokságba váló részt vé�
tel lehetőségeit. Úgy döntöt�
tek, hogy a röplabda és a teke 
az a sportág, amelyben a hi�
vatal dolgozói eredményesen 
szerepelhetnek.

Előkerültek a szekrényből a 
korábban kapott és addig még 
alig használt sportfelszerelé�
sek. Rendszeres edzéseket tar�
tottak. Az üzemi bajnokság 
kezdetére a röplabda és teke�
csapat jól felkészült.

Ilyen lelkes felkészülés nyo�
m án szinte egyértelmű volt a

KULTURÁLIS HÍREK
Május 27- én délelőtt a Pos�

tások M űvelődési Háza aján�
dékműsort adott a budapesti 
postások és a környékbeli la�
kosok gyerm ekeinek a nem zet�
közi gyerm eknap alkalmából. 
A műsorban a Vörösmarty u t�
cai általános leányiskola nö�
vendékei léptek fe l szavala�
tokkal s egy kétrészes, vidám  
gyermekdalművel. A szép 
számban összegyűlt közönség 
a szereplő gyerekeket lelkes 
tapssal, a M űvelődési Ház ve�
zetősége pedig csokoládéval 
jutalmazta.

*

Az ünnepi könyvhét alkal�
mából a Budapesti Postaigaz�
gatóságon író - olvasó találko�
zót szerveztek. A találkozón 
m egjelent Zalka Miklós, a 
fiatal magyar írónemzedék ki�
tűnő tagja, akinek Aknamező  
című regényét vita tták meg. 
A z élénk és ‘színvonalas be�
szélgetés után a m űvet sok 
postás dedikáltatta

Műsoros táncmulatságot ren�
dezett a IX. kerület kishiva -  
talait összefogó, IV. sz. terü�
leti csoport a budapesti kishi-  
vatalok dolgozói részére a Bp. 
70. sz. postahivatal kultúrter -  

. méhen, ahol a vendégsereg a 
i kora reggeli órákig, jó hangu-  
t  latban szórakozott.

A  budapesti postások köz�
ponti énekkara június 16 - án 
színvonalas dalos- találkozón 
látta vendégül a nagykanizsai 
vasutasok Kodály Zoltán 
énekkarát. A  két kórus, a 
Postások Szim fónikus Zene�
kara közrem űködésével közös 
hangversenyt adott. A  jól si�
került műsorban klasszikus 
énekkari m űvek és opera kó�
rusrészletek szerepeltek.

A  Benczúr kerti postás sza�
badtéri színpad nyári program�
jának kiem elkedő előadása 
zajlott le június 17- én este. 
Lehár Ferenc: Mosoly orszá�
ga című nagyoperettje szere�
pelt a műsoron. A  kitűnő elő�
adáson az Á llam i Operaház 
műbészei: Udvardy Tibor,
Koltay Valéria, Lorenz Kor�
nélia, Bende Zsolt és Géczy 
Éva, a Postás Operastúdió és 
Postás Irodalmi Színpad tag�
jai közül: Frigyesi György,
Rétségi Imre. Kem ély Elemér, 
Csengery Judit és Boháty La�
jos léptek fel. Közreműködött 
a Postások Szim fónikus Zene�
kara Vasady— Balogh Lajos 
karnagy vezényletével.

Ebben az évben ünnepli 60 
éves fennállását a Postások 
Erkel Ferenc zeneiskolája. A z  
ünnepi hangverseny június 
24- én lesz a Postás Színpadon.

sportolók állásfoglalása: — je�
lentkeztek a Kilián testneve�
lési mozgalomba.

Az üzemi bajnokságok be�
fejezése után újabb pontszer�
zési lehetőségek megterem té�
sén szorgoskodtak. A szom�
bathelyi postahivatal csapatai�
val lejátszott röplabda -  és te�
kemérkőzés, a hivatalon belül 
rendezett asztalitenisz -  és te�
keverseny, kerékpártúrák  le�
hetővé tették, hogy 1961. év 
végére 7 szaktárs megszerezte 
a vasjelvényhez szükséges 100 
pontot.

A m últ évben elért eredmé�
nyek u tán  sem m aradtak  té t�
lenek. Ebben az évben ismét 
beneveztek az üzemi bajnok�
ságokba, ahol korábban a röp-  
labdások 6 csapat közül a 2., 
a  tekések 12 csapat közül a 7. 
helyen végeztek. A vasuta�
sokkal közös labdarúgó - csapa�
tot hoztak létre. Ezzel is nö�
velni kívánták  a pontszerzési 
lehetőségeket. A vasjelvények 
tulajdonosai most m ár a 
bronzjelvény megszerzését 
tűzték ki célul.

Ahhoz, hogy egy aránylag 
nem  nagy létszámú hivatal 
ilyen eredm ényeket érc el a 
párt, az szb. a KISZ, s a  hiva�
talvezetés együttes segítségére, 
s nem  utolsó sorban személyes 
példam utatásukra volt szük�
ség.

Dicséret illeti a hivatal 
mozgalmi és szakmai vezetőit 
a KTM érdekében kifejtett te�
vékenységükért. Követendő 
példa, hogyan lehet a postás 
dolgozókat bevonni a  testet és 
szellemet egyaránt fejlesztő 
sportba a KTM keretén belül.

Sz. K.

A gyerm ek n ap o n  Jene! F erenc  sa k k m este r  sz im u ltán t Já tszo tt 
az ú ttö rő k k e l a D unaú jváros 1. sz. po stah iv a ta l k lub term ében .

A Postás SE atlétikai szakosztályának gyaloglói kiváló
eredm ényt értek el az 1962. június 3 - án rendezett 50 kilomé�
teres gyalogló versenyen.

Havasi István több m int 10 perccel m egjavította az 50 kilo�
m éteres gyaloglócsúcsot. Dinesz Béla, a József Távbeszélő 
Üzem dolgozója szintén 4 perccel gyalogolt jobbat a  régi
csúcsnál.

Havasi István eredménye még nemzetközi viszonylatban 
is számottevő.

M indketten a Kiváló Sportoló szintet teljesítették. Dicsé�
rete t érdemel még a veterán Stefanik Pál, a  Belvárosi Távbe�
szélő Üzem, valam int Deák Ferenc, a József Távbeszélő Üzem 
dolgozója, akik ugyancsak I. o. szinten belül gyalogoltak.

Eredmények:
1. Havasi István (Bp. Postás) 4:18:04,8 Országos csúcs (régi:

4:28:24,8 Somogyi 1955)
2. Dinesz Béla (Bp Postás) 4:57:07.6
3. S tefanik Pál (Bp. Postás) 4:57:07,6
4. Deák Ferenc (Bp. Postás) 5:03:23,8
Gyaloglóink kiváló teljesítm ényei Selmeci József edzőt is 

dicsérik, aki gyaloglóinkat tervszerű és igen lelkiismeretes 
m unkával készítette fel a versenyre. Selmeci József edző m ár 
a verseny előtt egy hónappal bejelentette, hogy m ind Havasi, 
m ind Dinesz meg fogja javítani az országos csúcsot. Igaza lett!

Kívánjuk, hogy az országos bajnokságon, valam int az 
európai bajnokságon is eredményesen szerepeljenek.

ATLÉTIKA
A Postás SE sporttelepén elké�

szült az atlétikai pálya. így ismét 
lehetőség nyílt az atlétikai ver�
senyek megrendezésére.

A pontszerző versenyeket min�
den második hét hétfői napján 
rendezik a következő napokon: 
VII. hó 2., 16. és 30- än, VIII. hó 
13. és 27- én, IX. hó 10. és 24- én, 
valamint X. hó 8 - án. Mindenkor 
17 órai kezdettel.

Nők részére: 100 m és 400 m 
síkfutás, magasugrás, távolugrás, 
súlylökés.

Férfiak részére: 100 m, 400 m 
és 1500 m síkfutás, 5000 m gyalog�
lás, magasugrás, távolugrás, súly-  
lökés.

Nevezni a verseny előtti csü�
törtöki napon lehet az Atlétikai 
Társadalmi Bajnokságnál. (Bp. 
XIV., Cházár A. u. 13.)

ASZTALITENISZ
Az 1961/62. évi bajnokság győz�

tesei részére a budapesti bizott�
ság és az Asztalitenisz Társadalmi 
Bizottság 1962. június 11- én tar�
totta meg díjkiosztó ünnepségét.

A Postás Kupát a nőknél a 
Központi Hírlap Iroda csapata, a 
férfiak (minősített) csoportjában 
a Posta Kísérleti Intézet, a fér�
fiak (minosítetlen) csoportjában a 
Helyközi Igazgatóság csapata 
nyerte.

TEKE
Az 1962- es bajnokság tavaenri for�

dulója befejeződött. A bajnokság 
állása:

1. Lipót Távb. Üzem 47 pont
2. Bp. 62- es Posta 36,5 ,,
3. Alközponti Üzem 36 „
4. Járműtelep 24,5 ,,
5. Hírlapüzem 24 a
6 . Újpest 1. Posta 22,5 „
7. Kábel- szerelés 19 „

RÖPLABDA
A tavaszi forduló június 23- ig 

befejeződik. A bajnokságban je�
lenleg az élen állnak:

Nőknél: Központi Hírlap Iroda, 
Helyközi Igazgatóság, Távíróhiva�
tal.

Férfiaknál: Táviróhivatal, Javító�
üzem, Járműtelep.

Prcssm ayer József

Az egyeztető bizottságok gyakorlatából
A posta, egyik dolgozóját 

szerszámhiány m iatt 162,70 fo�
rin t kártérítés megfizetésére 
kötelezték.

A kártérítési határozat ösz-  
szegszerűsége megfelelt a tör�
vényességnek, m ert a hiány 
leltár szerint átvett olyan 
szerszámkészletben keletke�
zett, am elyet a dolgozó állan�
dó őrizetében ta rto tt és kizá�
rólag ő használta. Ilyen eset�
ben a  teljes kár m egtérítésére 
kötelezhető a dolgozó.

A határozatot a dolgozó 
megpanaszolta a  vállalati 
egyeztető bizottságnál, amely 
a kártérítési határozató: ha�
tálytalanította. Ennek az volt 
az oka, hogy a kár március 
24- i felfedezése u tán  a dolgo�
zóval az írásbeli kárközlés 
csak m ájus 10- én történt meg, 
vagyis több, m int 30 nappal 
később. A kár felfedezése után 
30 napon tú l a dolgozó hatá�
rozattal kárfizetésre nem kö�
telezhető.

Ezután a vállalati igazgató 
fellebbezett a Legfelsőbb Bí�
róság egyik határozatára hi�
vatkozva, mely szerint a lel�
tárhiány felfedezése után bizo�
nyos időre van szükség a 
tényleges kár megállapításá�

hoz, és csak ennek m egtörtén�
te  után kezdődik a 30 napos 
záros határidő számítása.

A fellebbezést a Posta II. 
fokú Egyeztető Bizottsága el�
utasította, m ert a fellebbezés 
téves jogszemléleten alapult. 
Ugyanis, ha a dolgozó leltár -  
szerint is veszi ác állandó 
használatába a szerszámkész�
letet, ezzel nem válik rak tár�
kezelővé. Az igazgató fellebbe�
zésében em líte tt jogeset és az 
arra vonatkozó bírósági állás -  
foglalás a raktárkezelők kü�
lönleges felelősségét megálla�
pító 98/1952. (X. 19.) MT. sz. 
rendelettel kapcsolatos A szó-  
banlevő eset pedig a Munka 
Törvénykönyve rendelkezései 
szerint bírálandó el.

J. L.

POSTÁS DOf.GOZO

K iadja a Postások  ^szakszervezete 
Felelős tűaaö.
8  esenvet M ikiig 

fő titkár 
F őszerkesztő :

H orváth  István 
Felelős szerkesztő:

Dudás János
Szerkesztőséé: Budapest 5CIVj 

C házár A ndrás u. 13. sz. 
Telefon: 428—771 

M egjelenik havonta 
20 000 példányban 

Szikra Lapnyomda. Budapest

Hogyan szerv ez te  meg 
Sárvár szakszervezeti bizottsága 
a Kilián testnevelési mozgalmat?

ÜZEM I S P O R T

H A L O T T A IN K

Barcza íréin hd. alk. 
(Szombathely 1.), Bédvárdi 
Józsefné fp. vez. (Irmény), 
Erdő János m. szak. kéz. 
(Vác Fennt. Üzem), Fülöp 
István fel. (Bp. 78.), Havasi 
Gyula vez. kéz. (P.- imre), 
ö. Lusztlg Jánosné hírlap�
árus (Kaposvár 1.), Már-  
tonffy István fel. (Helyk. 
Távb. lg.), Schöll Károly 
ny. főfel. (Orosháza), Tóth 
Ferenc m. s. tiszt (Pécs II. 
Fennt. Üzem), Tóth Lajos-  
né hírlapkézbesítő (Bp. 62.).

Emléküket megőrizzük!


